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VAPO OY
KUOKKASUON TURVETUOTANTOHANKE, YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN
ARVIOINTI, ARVIOINTISELOSTUKSEN TIIVISTELMÄ
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.
Kuokkasuon turvetuotantohankkeen toteuttamisesta laaditaan ympäristövaikutusten arviointi (YVA)
ympäristövaikutusten arvioinnista annetun lain (468/1994, muutettu 59/1995, 267/1999, 623/1999,
1059/2004, 201/2005 ja 458/2006) ja asetuksen (713/2006) mukaisesti. Tämä on tiivistelmä Kuokkasuon turvetuotantohankkeen YVA-lain mukaisesta arviointiselostuksesta.
Tässä YVA-menettelyssä hankkeesta vastaava on Vapo Oy ja yhteysviranomaisena toimii PohjoisPohjanmaan ELY-keskus. Ympäristövaikutusten arvioinnin on laatinut hankkeesta vastaavan toimeksiannosta FCG Finnish Consulting Group Oy (aiemmin FCG Planeko Oy).
HANKKEEN TARKOITUS JA KUVAUS
Hankkeen tarkoitus
Hankealueen turvetuotannon päätarkoitus on energiaturpeen tuottaminen lähialueen teollisuuden ja
yhdyskuntien käyttöön. Vanhojen turvetuotantoalueiden poistuminen tuotannosta edellyttää uusien
alueiden käyttöönottoa varmistamaan osaltaan alueellisen energiahuollon toimivuutta. Energiaturpeen pääkäyttäjiä tulisivat olemaan Oulun seudun voimalaitokset.
Arviointimenettelyn aikataulu
Yhteysviranomainen asetti arviointiohjelman julkisesti nähtäville 20.5.–30.6.2009 väliseksi ajaksi ja
antoi ohjelmasta lausunnon 23.7.2009. Ympäristövaikutusten arviointiohjelman valmistuttua pidettiin yleisötilaisuus 26.5.2009. Yhteysviranomainen antoi lausuntonsa arviointiohjelmasta 23.7.2009.
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen YVA-yhteyshenkilönä toimii Jari Määttä.
Arviointiselostus jätetään viranomaiselle kesäkuussa 2010. Ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta järjestetään kuulemistilaisuus kesällä 2010.
Kaavoitustilanne
Alueella on voimassa Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaava. Maakuntakaavaan ei ole esitetty erikseen turvetuotantoalueita, vaan turvesoiden käyttöä ohjataan yleisillä suunnittelumääräyksillä. Hankealueelle ei ole osoitettu aluemerkintöjä. Alueella ei ole voimassa muita kaavoja.
HANKKEEN YMPÄRISTÖN TILA
Määtänperän asutuskeskittymä sijaitsee tuotantoalueen koillispuolella. Lähin rakennus sijaitsee noin
200 m etäisyydellä. Asutuskeskittymässä on kaksi vakituisesti asuttua taloa.
Hankealue tai sen välitön lähiympäristö ei ole maisemallisesti merkittävää. Hankealueen lähiympäristö on tavanomaista talousmetsän maisemaa. Hankealueella tai sen välittömässä läheisyydessä ei
ole suojelualueita tai -kohteita. Alueen luontotyyppien luonnontila on suurelta osin heikko ojitusten
ja metsänkäsittelyn vuoksi.
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Kuokkasuo sijoittuu kokonaisuudessaan Sorsuanperän vesistöalueelle (60.062), joka on Kiiminkijoen
vesistöalueen (60) kolmannen jakovaiheen vesistöalue. Kuokkasuon pintavedet laskevat laskuojan
kautta Nuorittajokeen, jonka vedet laskevat Kiiminkijokeen. Hankealueen vedet laskevat poispäin
läheisen Viinivaaran pohjavesialueesta.
YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI
Vaikutusalueen rajaus määriteltiin sen mukaan mistä vaikutuksesta on kysymys. Välittömänä vaikutusalueena on katsottu olevan 500 metrin vyöhyke hankealueen ympärillä ja vaikutuksia on arvioitu
tarvittaessa laajemmin.
Ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä arvioidaan hankkeen aiheuttamia välittömiä ja välillisiä
vaikutuksia, jotka kohdistuvat:
- Maaperään, vesiin, ilmaan, ilmastoon, kasvillisuuteen, eliöihin ja luonnon monimuotoisuuteen
- Yhdyskuntarakenteeseen, rakennuksiin, maisemaan, kaupunkikuvaan ja kulttuuriperintöön
- Ihmisten terveyteen, elinoloihin ja viihtyvyyteen
- Luonnonvarojen hyödyntämiseen; sekä
- Edellä mainittujen tekijöiden keskinäisiin vuorovaikutussuhteisiin.
ARVIOITAVAT VAIHTOEHDOT
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.

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 192,6ha.

VE 3:

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

HANKKEEN VAIKUTUKSET YMPÄRISTÖÖN
Vaikutukset pinta- ja pohjavesiin
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.
Pohjaveden virtaussuunta on lähimmältä Vaanaharju-Kivivaaran pohjavesialueelta länsi-luoteeseen
ja pohjavesialue on antikliininen eli pohjavesi purkautuu kohti alavampia ympäröiviä suoalueita eli
Kuokkasuon suuntaan. Pintavedet johdetaan kaikissa vaihtoehdoissa Nuorittajokeen eli pintavedet
virtaavat pohjavesialueelta poispäin, eikä myöskään pintavesien pääsy koillispuolella sijaitseviin kaivoihin ole todennäköistä.
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Vaikutukset ilman laatuun ja pölyäminen
Turpeen kuljetuksen päästöt ovat merkittävimmät maantiellä 18736, jolla muu liikenne on vähäistä.
Turvepölypäästöjä syntyy pääasiassa tuotannon, autoon lastauksen ja kuljetuksen yhteydessä.
Päästöjen määrä vaihtelee säätilasta, tuulen voimakkuudesta, tuotantomenetelmästä sekä turpeen
kosteudesta, maatumisasteesta ja hiukkaskoosta riippuen. Pölyn leviämisestä tehtiin ympäristövaikutusten arviointia varten mallinnus.
Meluvaikutukset
Hankkeesta laaditun meluselvityksen perusteella toiminnasta ei aiheudu ohjearvoja ylittävää melua
lähimmillä asuinrakennuksilla tai virkistysreitillä.
Liikenteelliset vaikutukset
Turpeen kuljetuksella on merkittävimmät vaikutukset maantien 18736 ja yhdystien 8361 liikennemääriin, joiden liikennemäärät ovat verrattain vähäisiä. Maantielle 18736 tulee turpeen kuljetuksesta lisää liikennettä noin 50 %. Metsäautotien liikenne tulee muodostumaan pääosin turpeen kuljetuksesta. Valtatien 20 liikenteeseen nähden Kuokkasuolta tapahtuva turpeen kuljetus lisää raskaan
liikenteen osuutta noin 10 %. Kuljetuksien lisäys kokonaisliikenteeseen nähden on hyvin vähäinen.
Ilmastovaikutukset
Käytettäessä metsäojitettua suota energian tuotannossa, ovat ilmastovaikutukset alhaisemmat kuin
kivihiilellä, kun otetaan huomioon alueen jälkikäytöstä tuotettu uusiutuva polttoaine (puu tai ruokohelpi) ja tarkastelujaksona käytetään sataa vuotta.
Vaikutukset kasvillisuuteen, eläimistöön ja luonnon monimuotoisuuteen
Hankeen vaikutusalueella sijaitsevat luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokkaat alueet säilyvät,
eikä niille aiheudu merkittäviä suoria tai välillisiä vaikutuksia. Pesimälinnusto ja kasvillisuus häviävät
tuotantoalueelta.
Vaikutukset maisemaan, suojelualueisiin ja kulttuuriperintöön
Hankealueen näkyvyys lähi- ja kaukomaisemassa jää hyvin vähäiseksi. Hankkeesta ei aiheudu vaikutuksia suojelualueisiin tai kulttuuriympäristökohteisiin.
Vaikutukset ihmisten terveyteen, elinoloihin ja viihtyvyyteen
Lähialueen asukkaat kokevat asukaskyselyn perusteella liikennemäärän kasvun vaarantavan lähiteiden turvallisuuden. Lisäksi seudun virkistyskäyttöarvon koettiin vähenevän hankkeen myötä.
Yli puolet alueen asukkaista koki seudullisen virkistyskäyttöarvon säilyvän, koska virkistys/marjastus- ja metsästysmaastoja on Kuokkasuon ympäristössä.
Terveysvaikutuksia ei arvioida aiheutuvan melun tai pölyn vaikutuksesta.
Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen, maankäyttöön ja elinkeinoelämään
Kuokkasuo on maakuntavaltuuston turvetuotantoon hyväksymä alue (esitetty Pohjois-Pohjanmaan
energiastrategian liitteessä 2). Alueelliseen elinkeinoelämään vaikuttaa positiivisesti hankkeesta
muodostuva työpanos. Hankkeelle ei ole maankäytöllisesti esteitä.
RISKITILANTEET JA VARAUTUMINEN
Turvetuotannon ajankohta kuivaan kesäaikaan ja toiminnan luonne lisäävät paloturvallisuusriskiä.
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Suurin yksittäinen muu riskitekijä on esim. konerikosta johtuvan öljyvahingon sattuessa uhka pohjaveden pilaantumisesta. Tulvat voivat aiheuttaa myös vesiensuojelurakenteiden rikkoontumisen.
Turvetuotantoalueelle laaditaan kohdekohtainen paloturvallisuussuunnitelma ja alueella työskenteleville järjestetään aiheesta koulutus.
Esimerkiksi konerikosta aiheutuvat riskit on huomioitu ja niiden hallintaa varten on tehty ohjeistusta
(yrittäjän ympäristöohjeistus, tuotantoalueen jätehuolto-ohje). Lisäksi toimintojen sijoittelun suunnittelussa otetaan huomioon onnettomuusriskit.
ARVIOINNIN EPÄVARMUUSTEKIJÄT
Hankkeen suunnitteluun ja ympäristövaikutusten arviointiin vaikuttaa kaikki se epävarmuus, joka
liittyy käytettyyn tietoon ja menetelmiin. Maankäyttöön ja maisemaan sekä kasvillisuuteen, eläimistöön sekä luonnon monimuotoisuuteen kohdistuvien vaikutusten arvioinnissa epävarmuutta aiheuttavat ennakoimattomat muutokset, kuten metsähakkuut tai uusien toimintojen toteutuminen / toteutumatta jääminen.
Hankkeen aiheuttaman liikenteen vaikutusten arvioinnissa suurin epävarmuus liittyy päästömäärien
arviointiin. Myöskään hankkeen kuljetuksiin käytettävän ajoneuvokannan ikää ja näin päästömääriä
ei voida arvioida tarkasti, vaan arvioinnissa on tyydytty keskimääräisiin päästöihin.
Edellä käsiteltyjen arvioinnin epävarmuustekijöiden ei katsota rajoittavan hankkeen ympäristövaikutusten arviointia.
HAITALLISTEN VAIKUTUSTEN VÄHENTÄMISKEINOT
Mahdollisia häiriötilanteita lukuun ottamatta toiminta ei aiheuta haitallisia vaikutuksia pinta- ja pohjavesiin tai maaperään. Pintavesien laatua tullaan seuraamaan seuranta- ja tarkkailuohjelman mukaisesti.
Liikenteestä aiheutuvia pölyhaittoja voidaan vähentää teiden päällystämisellä ja tarvittaessa kastelemalla.
Asianmukaisen turvallisuussuunnitelman (palo-pelastussuunnitelma) laatiminen, mikä huomioi myös
riittävässä määrin Määtänperän asutuksen, on tarpeen laatia yhteistyössä viranomaisten kanssa ennen toiminnan aloittamista.
VAIKUTUSTEN SEURANTA JA VALVONTA
Luvan hakemisen yhteydessä esitetään käyttö-, päästö- ja vaikutustarkkailuohjelma. Ohjelmassa
esitetään keinot millä tavalla ja millaista tietoa tuotantotoiminnan yhteydessä tullaan keräämään.
Pintavesien kemiallista ja biologista laatua tullaan seuraamaan seuranta- ja tarkkailuohjelman mukaisesti alueelta lähtevästä vedestä sekä ylä- ja alapuolisesta vesistöstä. Vaikutustarkkailu voi käsittää myös pöly-, melu- ja pohjavesien tarkkailua.
Lisäksi tarkkaillaan häiriöitä ja poikkeuksellisia tilanteita sekä muita toimintaan ja sen mahdollisiin
ympäristövaikutuksiin liittyviä seikkoja.
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VAPO OY
KUOKKASUON TURVETUOTANTOHANKE
YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI
1

JOHDANTO
Vapo Oy suunnittelee Kuokkasuon (Pudasjärvi) ottamista turvetuotantoon.
Kuokkasuo sijaitsee Nuorittajoen eteläpuolella noin 47 km etäisyydellä Pudasjärven keskustasta lounaaseen (kuva 1.1). Kyseessä on 230 ha:n suuruinen
sarkaojitettu suo, jossa tuotantokelpoista alaa on alustavien suunnitelmien
mukaan 192,6–198,1 ha.
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 (nyk. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus) maaliskuussa 2009. Ympäristövaikutusten arviointiohjelma on YVA-lain mukainen suunnitelma niistä
selvityksistä, joita tarvitaan turvetuotantoalueen ympäristövaikutusten arvioimiseksi ja arviointimenettelyn järjestämisestä.
Tässä ympäristövaikutusten arviointiselostuksessa esitetään tehdyt selvitykset
sekä arvioidaan hankkeen ympäristövaikutukset. Arvioinnissa on huomioitu
YVA – ohjelmasta saadut palautteet.

Kuokkasuo

Kuva 1.1. Hankealueen sijainti.
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2

TIEDOT HANKKEESTA

2.1

Hankkeesta vastaava
YVA - menettelyn hankevastaavana on Vapo Oy. Vapo on Itämeren alueen
johtava paikallisten ja uusiutuvien polttoaineiden, biosähkön ja – lämmön sekä ympäristöliiketoimintaratkaisujen toimittaja. Vapo on johtava turpeen toimittaja maailmassa. Konserni tuottaa turvetta Suomessa, Ruotsissa, Virossa,
Latviassa, Norjassa ja Venäjällä. Suurin osa turpeesta käytetään taajamien ja
teollisuuden sähkön, lämmön ja höyryn tuotannossa. Lisäksi turpeesta valmistetaan turvetuotteita, kuten kuiviketta, kasvuturvetta jne. Suomen valtio
omistaa emoyhtiö Vapo Oy:n osakkeista 50,1 % ja Suomen Energiavarat Oy
49,9 %. Vapo-konsernin liikevaihto vuonna 2009 oli 573,7 miljoonaa euroa ja
konsernin palveluksessa on 1 451 henkilöä.

2.2

Hankkeen tausta ja tavoitteet
Hankealueen turvetuotannon päätarkoitus on energiaturpeen tuottaminen lähialueen teollisuuden ja yhdyskuntien käyttöön. Vanhojen turvetuotantoalueiden poistuminen tuotannosta edellyttää uusien alueiden käyttöönottoa varmistamaan osaltaan alueellisen energiahuollon toimivuutta. Energiaturpeen
pääkäyttäjiä tulisivat olemaan Oulun seudun voimalaitokset.
Kuokkasuon alue on valittu toteutettavaksi ympäristönsuojelullisin ja liiketaloudellisin perustein. Alueiden hankinta perustuu pitkän tähtäimen suunnitteluun energiahuollon turvaamiseksi.

2.3

Hankkeen sijainti ja maankäyttötarve
Kuokkasuo sijaitsee noin 47 km etäisyydellä Pudasjärven keskustasta lounaaseen. Kuokkasuon pohjoispuolella kulkee Nuorittajoki ja koilliskulmassa sijaitsee Määtänperän asutuskeskittymä (kuva 2.1).

Kuva 2.1. Kuokkasuon sijainti.
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Vapo Oy:n omistuksessa olevaa aluetta Kuokkasuolla on 272 ha. Ympäröivät
maa-alueet ovat yksityisessä omistuksessa, kiinteistöjen rajat on esitetty kuvassa 2.2. Kuokkasuon hankealueen koko on noin 230 ha, mistä tuotantoon
suunnitellun alueen pinta-ala on 192,6 - 198,1 ha. Hankealueeseen kuuluvat
tuotantoalueen lisäksi tarvittavat tukialueet, joita ovat tuotantoalueen ja eristysojien väliset kaistat, turpeen varastointialueet, tiestö sekä vesienkäsittelyn
toteuttamiseksi tarvittavat alueet. Vapo Oy:n hallussa oleva alue on esitetty
kuvassa 2.2.

Kuva 2.2. Kuokkasuon lähiympäristön kiinteistörajat ja Vapo Oy:n hallussa
oleva alue.
2.4

Kaavoitustilanne

2.4.1

Maakuntakaava
Alueella on voimassa Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaava. Maakuntavaltuusto hyväksyi kaavan 11.6.2003 monivaiheisen vuorovaikutteisen valmistelun
jälkeen. Ympäristöministeriö vahvisti maakuntakaavan 17.2.2005 ja se on tullut lainvoimaiseksi Korkeimman hallinto-oikeuden 25.8.2006 tekemällä päätöksellä.
Maakuntakaavaan ei ole esitetty erikseen turvetuotantoalueita, vaan turvesoiden käyttöä ohjataan yleisillä suunnittelumääräyksillä. Hankealueelle ei ole
osoitettu aluemerkintöjä.
Hankealueen eteläpuolelle on osoitettu pohjavesialue ja tärkeä pohjavesivyöhykealue. Pohjavesimerkinnällä maakuntakaavassa on osoitettu yhdyskuntien vedenhankinnan kannalta tärkeät (1. luokan) ja vedenhankintaan
soveltuvat (2. luokan) pohjavesialueet. Suunnittelumääräyksenä on, että
”pohjavesien pilaantumis- ja muuttumisriskejä aiheuttavat laitokset ja toiminnot on sijoitettava riittävän etäälle tärkeistä ja vedenhankintaan soveltuvista
pohjavesialueista tai riskien syntyminen on estettävä riittävin vesiensuojelutoimenpitein. Alueella tulee huolehtia pohjavesien suojelun ja maa-ainesten
ottotarpeiden yhteensovittamisesta.” Tärkeällä pohjavesivyöhykemerkinnällä
on osoitettu laajoja, useista pohjavesialueista muodostuvia vyöhykkeitä, jotka
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soveltuvat pohjaveden ottamiseen maakunnallista tai seudullista tarvetta varten.
Nuorittajajoki on osoitettu merkinnällä av – arvokas vesistö. Merkinnällä on
osoitettu lohikannan elvytysohjelmaan sisältyvien jokien pääuomat ja uhanalaisen eliölajiston kannalta erityisen arvokkaat virtavesistöt.
Hankealueen länsipuolella on merkintä ohjeellisesta pääsähköjohdosta (110
kV). Kuvassa 2.3 on esitetty ote maakuntakaavakartasta.

Kuokkasuo

Kuva 2.3. Ote Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavakartasta.
Seuraavat koko maakuntakaavan aluetta koskevat alueidenkäytön periaatteet
ja yleismääräykset on huomioitava Kuokkasuon turvetuotantohankkeessa:
•

Turvesoiden käyttö

Maakuntakaavan yleisten suunnittelumääräysten mukaan turvetuotantoon tulee ottaa ensisijaisesti entisiin tuotantoalueisiin liittyviä soita, ojitettuja soita
tai sellaisia ojittamattomia soita, joiden luonnon- tai kulttuuriarvot eivät ole
seudullisesti merkittäviä. Tuotantoa tulee harjoittaa niin, että sen valumaaluekohtainen vesistön kuormitus vähenee valtakunnallisen vesiensuojelun
tavoiteohjelman mukaisesti. Turvetuotannon jälkeisen jälkihoidon ympäristövaikutukset tulee käsitellä valvonta- ja lupaviranomaisten kanssa ennen tuotannon päättymistä. Suopohjien jälkikäytön suunnittelussa tulee ottaa huomioon alueelliset maankäyttötarpeet.
•

Muita maakuntakaavamääräyksiä

Maakuntakaavan muiden suunnittelumääräysten mukaan av-merkinnällä osoitettujen vesistöjen tilaan vaikuttavat toimenpiteet on suunniteltava siten, että
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arvokkaan vesialueen soveltuvuutta varauksen perusteena oleville eliölajeille
ei vaaranneta.
2.4.2

Yleiskaava ja asemakaava
Hankealueelle tai sen välittömään läheisyyteen ei ole laadittu yleis- tai asemakaavaa, eikä sellaisia ole suunnitteluvaiheessa.

2.5

Hankkeen suunnittelutilanne ja toteutusaikataulu
Kuokkasuon valmistelu turvetuotantoalueeksi aloitettiin 1980-luvulla, jolloin
alue sarkaojitettiin kokonaisuudessaan. Hankealueen hankinnan ja tuotantovarauksen perusteena ovat Vapo Oy:n tekemät turvekartoitukset. Hankkeen
ympäristövaikutusten arviointimenettely päättyy v. 2010, minkä jälkeen toiminnalle voidaan hakea ympäristölupaa.

2.6

Hankkeen valtakunnallinen ja alueellinen merkitys
Suomen kansallinen ilmastopolitiikka perustuu vuonna 1992 solmittuun YK:n
ilmastosopimukseen. Ilmastosopimuksen tavoitteena on ilmakehän kasvihuonekaasupitoisuuksien vakauttaminen sellaiselle tasolle, ettei ihmisen toiminta
vaikuta haitallisesti ilmastojärjestelmään. Vuoden 1992 sopimusta on tarkennettu teollisuusmaiden kasvihuonepäästöjen osalta vuonna 1997 laaditussa
ns. Kioton pöytäkirjassa.
Kioton sopimus velvoitti sopimusosapuolet toimeen panemaan kansallisia ohjelmia ilmastomuutosten hillitsemiseksi. Suomen kansallinen suunnitelma esitettiin eduskunnalle huhtikuussa 2001. Siinä todettiin, että energian hankintaa pyritään monipuolistamaan ja ohjaamaan suuntaan, jossa syntyy entistä
vähemmän kasvihuonekaasuja.
Kansallista suunnitelmaa tarkastettiin vuonna 2005. Uudelleen muotoillussa
linjauksessa täsmennettiin Kioton sopimuksen vaatimia toimenpiteitä, otettiin
kantaa Kioton sopimuksen jälkeiseen kauteen ja esitettiin toimenpiteitä energiahuollon varmuuden ja monipuolistamisen varmistamiseksi.
Suomen viimeisin ilmasto- ja energiastrategia on hyväksytty marraskuussa
2008. Se käsittelee ilmasto- ja energiapoliittisia toimenpiteitä vuoteen 2050
saakka. Strategia pohjautuu Euroopan unionissa sovittuihin ilmasto- ja energiapolitiikan tavoitteisiin ja toimenpiteisiin, joista komissio antoi vuoden 2008
tammikuussa säädösehdotukset.
Strategian mukaan Valtioneuvosto pyrkii osaltaan huolehtimaan siitä, että riittävän monipuolinen ja riittävä energian saatavuus varmistetaan. Keskeisen
huomion kohteena ovat kotimainen energia eli uusiutuvat energialähteet, turve sekä tuontipolttoaineiden varastot. Turpeen käyttö on Suomen energiahuollon normaali- ja poikkeusaikojen varmuuden ja energiarakenteen monipuolistamisen kannalta tärkeää. Turve korvaa tuontipolttoaineista erityisesti
kivihiiltä ja kaasua. Tavoitteeksi asetetaan, että turpeen tuotantoon ja käyttöön panostetut voimavarat voitaisiin jatkossakin hyödyntää työllisyyttä ja
alueellista kehitystä edistäen.
Tuotantoalueen käyttöönotto turvaa osaltaan paikallisen polttoaineen riittävyyden Oulun seudun voimalaitoksilla ja korvaa osaltaan muualta tuotavia kotimaisia, toisaalta ulkomailta tuotavia polttoaineita. Hankkeella on myös työllistävä vaikutus suoraan sekä välillisesti.
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2.7

Muut turvetuotantohankkeet
Kuokkasuo sijaitsee Kiiminkijoen vesistöalueella (60). Tällä vesistöalueella oli
vuonna 2009 turvetuotannossa olevia alueita 1 055 ha, kuntoonpanovaiheessa olevia alueita 16 ha ja tuotannosta oli poistunut 294 ha. Kuokkasuon kolmannen jakovaiheen valuma - alueella (60.062) oli vuonna 2009
turvetuotannossa olevia alueita 90 ha ja tuotannosta oli poistunut 106 ha.
Kuokkasuon kanssa samanaikaisesti Vapo Oy käynnisti Pudasjärven kunnan
alueella Konttisuon, Vastasuon ja Ruostesuon turvetuotannon YVAmenettelyt.
Vapo Oy:ltä on poistumassa vuoteen 2012 mennessä Oulun ja Haapaveden
energiaturveasiakkaiden turvehankinta - alueella noin 3 500 - 4 000 ha tuotantoaluetta. Tämän jälkeen vuosittain poistuu vanhoja alueita tuotannosta.
Vesistöalueen turvetuotantoalueiden tilanteet on esitetty taulukossa 2.1.
Taulukko 2.1. Vesistöalueen turvetuotantoalueiden tilanteet vuonna 2009
Suo

Haltija / Tuottaja

Purkuvesistö

Isonivansuo

Vapo Oy

60.062

Viittasuo

Vapo Oy

Alalamminsuo

Vapo Oy

Erkansuo
Hakasuo

tuotannossa, ha

poist.
tuot.,
ha

pa yht.
, ha

41

36

77

60.062

49

70

119

62.064

102

Vapo Oy

60.032

140

37

177

Vapo Oy

60.026

201

3

204

Hangassuo

Vapo Oy

60.025

28

35

63

Marttilansuo

Vapo Oy

60.022

0

30

30

Isosuo Utajärvi

Kuntoon
panossa, ha

102

Vapo Oy

60.046

128

4

132

Vainionsuo

Turveruukki Oy

60.068

180

34

214

Vainionsuo

Turveruukki Oy

60.068

56

7

63

Isosuo Ylikiiminki

Turveruukki Oy

60.022

36

20

56

Isosuo Ylikiiminki

Turveruukki Oy

60.022

Varpa-Hoikkasuo

Turveruukki Oy

60.013

25

10

35

Varpa-Hoikkasuo

Turveruukki Oy

60.061

31

4

34

Isosuo Ylik. lisäalue

Turveruukki Oy

60.013

Velj. Valkola

60.061

Kuusisuo

3

13

Tuotantosuot yhteensä

3

9

22

30

4

34

1055

294

1349

Kuntoonpanosuot yhteensä

16

16

Vesistöalue yhteensä

16

1055

294

1365

v. 2008

36

1128

302

1465
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2.8

Liittyminen muihin hankkeisiin, suunnitelmiin ja ohjelmiin
Hankkeen toteuttamiseen liittyy mm. seuraavia hankkeita, suunnitelmia ja
ohjelmia:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2.8.1

Hallitusohjelma 2007
Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet
Pohjois-Pohjanmaan energiastrategia 2015
Maakuntaohjelma 2007 - 2010
Maakuntaohjelman 2007 - 2010 ympäristöselostus
Maakuntakaava
Pohjois-Pohjanmaan ympäristöstrategia
Kansallinen suo-ohjelma
Natura 2000 – verkosto
Oulujoen - Iijoen vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelma vuoteen
2015

Hallitusohjelma 2007
Suomen hallitus toimii aktiivisesti turpeen määrittelemiseksi hitaasti uusiutuvaksi energiaraaka-aineeksi ottaen huomioon Kansainvälisen ilmastopaneelin
IPCC:n tieteelliset selvitykset (Pääministeri Matti Vanhasen II hallituksen ohjelma).

2.8.2

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet
Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet ovat osa maankäyttö- ja rakennuslain mukaista alueidenkäytön suunnittelujärjestelmää. Niiden tehtävänä on
tukea ja edistää maankäyttö- ja rakennuslain yleisten tavoitteiden ja laissa
määriteltyjen alueiden käytön suunnittelun tavoitteiden saavuttamista.
Valtioneuvosto päätti 13.11.2008 valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden
tarkistamisesta. Tarkistuksen pääteemana on ollut ilmastonmuutoksen haasteisiin vastaaminen. Tarkistetut tavoitteet tulivat voimaan 1.3.2009.
Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet käsittelevät kuutta eri kokonaisuutta, joista seuraavat koskevat Kuokkasuon turvetuotantohanketta:
Toimiva aluerakenne: Alueiden käytöllä tuetaan aluerakenteen tasapainoista
kehittämistä sekä elinkeinoelämän kilpailukyvyn ja kansainvälisen aseman
vahvistamista.
Eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinympäristön laatu: Alueidenkäytöllä edistetään yhdyskuntien ja elinympäristöjen ekologista, taloudellista, sosiaalista ja
kulttuurista kestävyyttä.
Alueidenkäytössä tulee edistää energian säästämistä sekä uusiutuvien energialähteiden ja kaukolämmön edellytyksiä.
Kulttuuri- ja luonnonperintö, virkistyskäyttö ja luonnonvarat: Alueidenkäytöllä
edistetään luonnonvarojen ja kulttuuriympäristöjen kestävää hyödyntämistä
siten, että turvataan luonnonvarojen saatavuus myös tuleville sukupolville.
Turpeenottoalueiksi varataan jo ojitettuja tai muuten luonnontilaltaan merkittävästi muuttuneita soita ja käytöstä poistettuja suopeltoja. Turpeenoton vaikutuksia on tarkasteltava valuma-alueittain ja otettava huomioon erityisesti
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suoluonnon monimuotoisuuden säilyttämisen ja muiden ympäristönäkökohtien
sekä taloudellisuuden asettamat vaatimukset.
Toimivat yhteysverkostot ja energiahuolto: Alueidenkäytössä turvataan energiahuollon valtakunnalliset tarpeet ja edistetään uusiutuvien energialähteiden
hyödyntämismahdollisuuksia.
2.8.3

Pohjois- Pohjanmaan energiastrategia 2015
Kuokkasuo on Maakuntavaltuuston turvetuotantoon hyväksymä suo (energiastrategian liite 2). Alueesta ei ole varausta lainvoimaisessa maakuntakaavassa, koska vahvistuspäätös tältä osin kumottiin.

2.8.4

Maakuntaohjelma 2007–2010 ja sen ympäristöselostus
Maakuntaohjelma on luotu maakuntasuunnitelman 2020 konkreettista toteutusta ajatellen. Ohjelmassa on tarkoitus vastata kysymykseen, mitä maakunnassa halutaan kenties muuttaa ja kehittää. Maakuntaohjelmassa sekä sen
ympäristöselostuksessa käsitellään myös maakunnan energiantuotantoon ja
turvetuotantoon liittyviä asioita.

2.8.5

Maakuntakaava
Maakuntakaavaan liittyvät huomiot on esitetty kappaleessa 2.4.1.

2.8.6

Pohjois-Pohjanmaan ympäristöstrategia
Pohjois-Pohjanmaan ympäristöstrategia 2005–2015 on ensimmäinen ympäristön tilan parantamiseen ja kestävän kehityksen edistämiseen tähtäävä koko
Pohjois-Pohjanmaan maakuntaa koskeva strategia. Strategiassa on sivuttu
myös turvetuotantoon liittyviä teemoja.

2.8.7

Kansallinen suo-ohjelma
Maa- ja metsätalousministeriö on selvittänyt ohjelman tarpeellisuutta ja käynyt keskustelua strategian tavoitteista ja tarpeista. Kansallisen suo-ohjelman
/ strategian laatimiseksi asetettiin suo- ja turvemaiden strategiatyöryhmä
10.2.2009. Tavoitteena on luoda yhteinen, ajantasainen näkemys soiden ja
suoluonnon sekä turvemaiden monipuolisesta ja kestävästä käytöstä sekä sovittaa yhteen soiden ja turvemaiden eri käyttötarpeita.

2.8.8

Natura 2000 –verkosto
Natura 2000-verkostoon liittyvä selvitys on esitetty kappaleessa 7.14.1. sekä
kokonaisuudessaan liitteessä 5.

2.8.9

Oulujoen - Iijoen vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelma vuoteen 2015
Valtioneuvosto hyväksyi 15.12.2009 Oulujoen - Iijoen vesienhoitosuunnitelman vuoteen 2015. Vesienhoitosuunnitelmassa on esitetty vesienhoidon yleislinjaukset ja määritelty tavoitteet sekä toimenpiteet vesienhoitoalueella vuosina 2010–2015 tehtävälle vesienhoitotyölle.
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3

HANKKEEN KUVAUS

3.1

Tuotantoalueen toimintojen vaiheistus

3.1.1

Kuntoonpanovaihe
Kun alueelle on saatu lainvoimainen ympäristölupa, aloitetaan alueella raivaukset, tarvittavien tieyhteyksien rakentaminen, tehdään vesiensuojelurakenteet ja suoalue esiojitetaan. Kun alue on kuivunut riittävästi, aloitetaan tuotantokenttien pinnan käsittely (ruuvaus, kantojen murskaus ja poisto jne.)
sekä kenttien muotoilu. Tyypillisesti uuden turvetuotantoalueen kunnostaminen kestää 2 - 5 vuotta (Väyrynen ym. 2008). Kuokkasuon alue on kuitenkin
jo aikaisemmin sarkaojitettu, joten suon pintakerrokset ovat jo kuivuneet.
Tämä lyhentänee alueen valmisteluun tarvittavaa aikaa jonkin verran.

3.1.2

Tuotantovaihe
Tuotantovaiheen arvioidaan kestävän noin 20 – 30 vuotta. Hyvänä tuotantokesänä turvetta poistetaan noin 10 – 20 cm paksuinen kerros.
Tuotannosta saatavat tuotteet olisivat pääsääntöisesti jyrsinturvetta ja palaturvetta. Ympäristöturvetta ei suunnitella tuotettavan alueelta ensisijaisesti,
mutta suon heikosti maatuneesta pintakerroksesta sitä voidaan tarvittaessa
tuottaa pieniä määriä.

3.1.3

Jälkihoito ja jälkikäyttövaihe
Jälkihoitovaiheessa alue siistitään, turvetuotantoon liittyvät tarpeettomat rakenteet poistetaan ja tehdään valmisteluja alueen jälkikäyttöä varten. Alueelta poistetaan jätteet (esim. muovit) ja alueella mahdollisesti olevat kaivannot
tasoitetaan. Toiminnanharjoittaja huolehtii myös siitä, että ojien penkkoihin
jääneet maamassat eivät aiheuta vettymistä lähialueella. Alueelta poistetaan
tuotantokalusto ja tehdään tarvittavat ojitusjärjestelyt. Jälkihoitoon voi kuulua
myös alueen ympäristövaikutusten tarkkailua. Jälkihoitoon siirrytään yleensä
vähitellen sopivien kokonaisuuksien (esim. lohko) poistuessa tuotannosta.
Jälkihoitovaiheen jälkeen maanomistaja tai uusi vuokralainen valitsee alueelle
sopivimman jälkikäyttömuodon. Alueen jälkikäyttömuotoja voivat olla esimerkiksi metsitys tai viljely. Yksi mahdollinen viljelykasvi on ruokohelpi.
Edellä esitetty vaiheistus voi olla myös päällekkäistä. Alueella voi siis olla samaan aikaan alueen kunnostusta, tuotantoa ja osa alueista on saatettu poistaa tuotantokäytöstä. Tuotantoalueelta ensin käytöstä poistuu alueen matalimmat turvealueet, eli yleensä tuotantoalueen laitaosat.

3.2

Tuotantovaiheen työmenetelmät
Kuokkasuon vuotuinen tuotantomäärä on 100 000 m3. Tuotantomenetelminä
Kuokkasuon turvetuotantoalueella on suunniteltu käytettävän hakumenetelmää, imukokoojavaunumenetelmää tai palaturpeen nostoa. Kuokkasuolla tuotantoon soveltuvat kaikki em. menetelmät ja niitä käytetään tilanteen mukaan. Jyrsinturpeen tuotanto sisältää seuraavat työvaiheet:
•
•
•

jyrsintä
kääntäminen
karheaminen (ei imukokoojavaunumenetelmässä)
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•
•
•

keräys
kuljetus
varastointi

Jyrsinnässä suon pinnasta irrotetaan noin 2 cm:n kerros turvetta (nk. jyrsös) kuivatusta varten (kuva 3.1.). Kuivatuksessa hyödynnetään auringon
energiaa, joten turve tuotetaan kesäisin ja jyrsintä tehdään poutasäällä.

Kuva 3.1. Turpeen jyrsintää (www.turveliitto.fi).
Kuivatuksen edistämiseksi jyrsös käännetään 1 - 3 kertaa kuivumisen aikana. Kuivuminen kestää noin kaksi vuorokautta. Tarvittavan ajan pituuteen
vaikuttavat sääolosuhteet ja turvelaatu.
Hakumenetelmää tai mekaanista kokoojavaunua käytettäessä kuivunut turve
karhetaan ja kootaan keskelle sarkaa matalaksi penkereeksi traktorin työntämällä viivotinkarheejalla. Karheaminen tapahtuu joko etukäteen viivotinkarheejalla tai kokoamisen yhteydessä etukarheejalla, jonka avulla turve kootaan
traktorin pyörien väliin. Karheelta turve kootaan joko mekaanisella kokoojavaunulla tai hihnakuormaimella traktorin vetämään perävaunuun (hakumenetelmä).
Imuvaunumenetelmässä jyrsiminen ja kääntäminen tapahtuvat samalla tavalla kuin hakumenetelmässä. Turpeen kokoamiseen ja kuljettamiseen käytetään traktorin vetämää imukokoojavaunua (kuva 3.2.). Imukokoojavaunu
toimii kuten pölynimuri: turve imetään suuttimien ja imuputkien kautta puhaltimella säiliöön. Uusimmissa imuvaunuissa puhaltimesta tuleva poistoilma
puhdistetaan, jolloin turvepölyä ei leviä ympäristöön.
Keruun jälkeen sarka on valmis uudelleen jyrsittäväksi uutta satoa varten.
Turve aumataan ja peitetään yleensä muovilla turpeen hyvän laadun säilyttämiseksi.
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Kuva 3.2. Esimerkki imuvaunusta (www.turveliitto.fi).

Palaturve jyrsitään tuotantoalueen kentästä palannostokoneella 30 – 50 cm:n
syvyydeltä nostokiekolla tai nostoruuvilla. Noston yhteydessä nostokone
muokkaa massan ruuvimuokkaimella sekä puristaa ja muotoilee sen suuttimien kautta paloiksi kentälle kuivumaan. Palat ovat halkaisijaltaan 4 – 7 cm:n
lieriöitä tai laineelle tuotettua nauhaa.
Paloja kuivatetaan 1 - 2 viikkoa, jona aikana niitä käännetään 1 - 2 kertaa.
Palat ajetaan karheelle traktorin työntämällä karheejalla. Palaturve aumataan.
3.3

Vesienkäsittelymenetelmät
Hankkeen vaihtoehdot on muodostettu erilaisista vesienkäsittelymenetelmistä
(katso kappale 5: arvioidut vaihtoehdot). Vaihtoehdossa 1 on tarkasteltu sulan maan aikaista ja vaihtoehdossa 2 ympärivuotista pintavalutusta (kuva
3.3.). Pintavalutuksessa turvetuotantoalueen kuivatusvedet johdetaan turvemaan pintakerrokseen. Pintakerroksen kasvillisuus toimii mekaanisena suodattimena, johon kiintoaine ja liete absorboituvat. 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).
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Kuva 3.3. Pintavalutuskentän periaatekuva (Vapo).
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,
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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 prosessiautomaatiolla.
3.4

Tuotannossa syntyvät jätteet
Kuokkasuolle laaditaan toiminnan alkaessa jätehuoltosuunnitelma. Urakoitsijat
toimittavat, jäteöljyn, ongelmajätteet sekä sekajätteen Kuokkasuon tukikohdan jätekatokseen, jonne on järjestetty asianmukaiset säiliöt kaikille jätteille.
Sekajäte noudetaan paikallisen jäteyrittäjän toimesta ja toimitetaan loppusijoitukseen. Vapo Oy toimittaa jäteöljyn ja ongelmajätteet edelleen ongelmajätteiden käsittelyluvan saaneeseen laitokseen.
Aumojen peitteenä käytettävä muovi kerätään kasoihin ja varastoidaan tuotantoalueella sille osoitetulla paikalla. Muovi voidaan esim. paalata ja käyttää
myöhemmin energiatuotannossa. Taulukossa 3.1. on esitetty arvio tuotannossa syntyvistä jätemääristä.
Taulukko 3.1. Tuotannossa syntyvien jätteiden määrät.

Jäteöljy
l/a

Kiinteä Maalit /
öljyjäte liuottimet
kg/a

600

100

Akut
kg/a

kg/a
1

30

Loisteputket
/lamput

Talousjäte

Romurauta

kg/a

l/a

kg/a

1

3000

400

Aumamuovi
kg/a
5000
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4

YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELY
Ympäristövaikutusten arvioinnista annettu laki tuli voimaan 1.9.1994. YVAmenettelyn tavoitteena on edistää ympäristövaikutusten arviointia ja yhtenäistä huomioon ottamista suunnittelussa. Samalla lain tavoitteena on lisätä
kansalaisten tiedonsaantia ja osallistumismahdollisuuksia. YVA ei ole lupamenettely eikä sen pohjalta anneta päätöksiä. YVA-prosessin tarkoituksena on
tuottaa lisätietoa kansalaisille suunnitellusta hankkeesta, hankkeesta vastaavalle ympäristön kannalta sopivimman vaihtoehdon valitsemiseksi ja viranomaiselle sen arvioimiseksi, täyttääkö hanke luvan myöntämisen edellytykset
ja millaisin ehdoin lupa voidaan myöntää. Kuvassa 4.1 on kaaviokuva YVAprosessista.
Laissa ja sitä täydentävässä asetuksessa on määritelty, mihin hankkeisiin
YVA-menettelyä sovelletaan. Turvetuotantohankkeeseen, jonka tuotantopintaala on yli 150 hehtaaria (YVA-asetus 6 §), sovelletaan YVA-menettelyä.

4.1

Arviointiohjelma
Ympäristövaikutusten arviointimenettely alkaa, kun hankkeesta vastaava toimittaa arviointiohjelman yhteysviranomaiselle. Arviointiohjelma on suunnitelma siitä, miten hankkeesta vastaava aikoo toteuttaa varsinaisen ympäristövaikutusten arvioinnin. Arviointiohjelmassa esitetään mm:










tiedot hankkeesta, sen tarkoituksesta, suunnitteluvaiheesta, sijainnista, maankäyttötarpeesta ja hankkeen liittymisestä muihin hankkeisiin sekä hankkeesta vastaavasta
hankkeen vaihtoehdot, joista yhtenä vaihtoehtona on hankkeen toteuttamatta jättäminen
tiedot hankkeen toteuttamisen edellyttämistä suunnitelmista, luvista
ja niihin rinnastettavista päätöksistä
kuvaus ympäristöstä, tiedot ympäristövaikutuksia koskevista laadituista ja suunnitelluista selvityksistä sekä aineiston hankinnasta ja
arvioinnissa käytettävistä menetelmistä ja niihin liittyvistä oletuksista
ehdotus tarkasteltavan vaikutusalueen rajauksesta
suunnitelma arviointimenettelyn ja siihen liittyvän osallistumisen järjestämisestä sekä
arvio hankkeen suunnittelu- ja toteuttamisaikataulusta sekä arvio
selvitysten ja arviointiselostuksen valmistumisajankohdasta.
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Kuva 4.1. Ympäristövaikutusten arviointimenettelyn kulku.
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4.2

Arviointiselostus
Varsinaisessa ympäristövaikutusten arviointityössä huomioidaan ohjelmasta
saatu yhteysviranomaisen lausunto ja tulokset kootaan ympäristövaikutusten
arviointiselostukseen. Arviointiselostuksesta on käytävä ilmi samat seikat tarkistettuina kuin arviointiohjelmassa, ja lisäksi esitetään mm:














4.3

selvitys hankkeen ja sen vaihtoehtojen suhteesta maankäyttösuunnitelmiin sekä hankkeen kannalta olennaisiin luonnonvarojen käyttöä
ja ympäristönsuojelua koskeviin suunnitelmiin ja ohjelmiin
hankkeen keskeiset ominaisuudet ja tekniset ratkaisut, kuvaus toiminnasta ja arvio jätteiden ja päästöjen laadusta ja määristä ottaen
huomioon hankkeen suunnittelu-, rakentamis- ja käyttövaiheet sekä
käytön jälkeiset vaikutukset
arvioinnissa käytetty keskeinen aineisto
selvitys ympäristöstä sekä arvio hankkeen ja sen vaihtoehtojen ympäristövaikutuksista, käytettyjen tietojen mahdollisista puutteista ja
keskeisistä epävarmuustekijöistä, mukaan lukien arvio mahdollisista
ympäristöonnettomuuksista ja niiden seurauksista
selvitys hankkeen ja sen vaihtoehtojen toteuttamiskelpoisuudesta
ehdotus toimiksi, joilla ehkäistään ja rajoitetaan haitallisia ympäristövaikutuksia
hankkeen vaihtoehtojen vertailu
ehdotus seurantaohjelmaksi
selvitys arviointimenettelyn vaiheista osallistumismenettelyineen
selvitys siitä, miten yhteysviranomaisen lausunto arviointiohjelmasta
on otettu huomioon, sekä
yleistajuinen ja havainnollinen yhteenveto.

Yhteysviranomaisen lausunnon huomioon ottaminen
Yhteysviranomaisen arviointiohjelmasta 23.7.2009 antama lausunto (liite 1)
käytiin läpi ja sen pohjalta tehtiin selostusvaihetta varten tarvittavat lisäselvitykset sekä selostuksessa painotettavat tarkastelut. Laadittavia uusia selvityksiä ja havainnollistuksia olivat:
•
•

Natura-arviointi, hankkeen vaikutukset Kiiminkijoen Natura-alueen
suojeluarvoille
Melu- ja pölymallinnukset

Selostuksessa painotettaviksi vaikutusarvioinneiksi määriteltiin:
•
•
•
•
4.4

Pinta- ja pohjavesiin kohdistuvien vaikutusten arviointi
Pölyäminen ja pölyn vaikutukset
Viihtyisyydelle ja virkistyskohteiden käytettävyydelle aiheutuvat vaikutukset
Liikenteelliset vaikutukset sekä liikenteen päästöjen määrät ja merkittävyys

Osallistuminen ja tiedotus
Yhteysviranomainen asetti arviointiohjelman julkisesti nähtäville 20.5.–
30.6.2009 väliseksi ajaksi. Arviointiohjelman vireilläolosta ilmoitettiin kunnan
ilmoitustaululla ja vaikutusalueella yleisesti leviävässä sanomalehdessä. Ohjelmaan voivat ottaa kantaa yksityiset kuntalaiset, joiden oloihin tai etuihin
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hanke saattaa vaikuttaa sekä yhteisöt ja säätiöt, joiden toimialaa hankkeen
vaikutukset saattavat koskea. Yleisötilaisuus pidettiin 26.5.2009 Kipinän koululla Pudasjärvellä. Lisäksi hankkeen vaikutusalueen kunnille ja muille keskeisille viranomaisille varattiin mahdollisuus antaa lausunto arviointiohjelmasta.
Annettujen lausuntojen ja muistutusten perusteella yhteysviranomainen antoi
arviointiohjelmasta oman lausuntonsa 23.7.2009.
Yhteysviranomainen asettaa arviointiselostuksen julkisesti nähtäville noudattaen samaa periaatetta kuin YVA-ohjelmassa. Mielipiteitä selostuksesta ja tehtyjen selvitysten riittävyydestä saavat antaa kaikki ne, joihin hanke saattaa
vaikuttaa. Vaikutusalueen kunnilta ja muilta keskeisiltä viranomaisilta pyydetään lausunto. Muistutusten ja lausuntojen perusteella yhteysviranomainen
antaa oman lausuntonsa arviointiselostuksesta ja sen riittävyydestä.
Ympäristövaikutusten arviointimenettely päättyy, kun yhteysviranomainen
toimittaa lausuntonsa hankkeesta vastaavalle ja hanketta käsitteleville viranomaisille. Arviointiselostus sekä yhteysviranomaisen lausunto ja siihen sisältyvä yhteenveto annetuista lausunnoista ja mielipiteistä ovat liitteinä hankkeen toteuttamisen edellyttämissä ympäristölupahakemusasiakirjoissa.
4.5

YVA – menettelyn aikataulu
Arviointiselostus valmistuu kesäkuun 2010 loppuun mennessä, jonka jälkeen
yhteysviranomainen asettaa sen nähtäville. Nähtävilläoloaika on noin kaksi
kuukautta. Yhteysviranomainen antaa oman lausuntonsa arviointiselostuksesta 60 vuorokauden kuluessa nähtävilläoloajan päättymisestä. YVA-menettelyn
päätyttyä hankkeesta vastaava tekee päätöksen jatkosuunnittelusta.
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5

ARVIOIDUT VAIHTOEHDOT
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.

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 192,6ha.

VE 3:

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

Pohjavesien suojavyöhyke on kaikissa toteutusvaihtoehdoissa (1, 2 ja 3) sama, leveydeltään noin 70 metriä. Vesien johtamisreitti on laskuojaa pitkin
Nuorittajokeen, josta edelleen Kiiminkijokeen.
Jyrsinpolttoturpeen käyttökohteet sijaitsevat pääasiassa Oulussa. Kuljetusreitti on Ylikiimingin kautta Ouluun. Mikäli Kuokkasuo soveltuu palaturvetuotantoon, ovat käyttöpaikkoina lähialueen pienet lämpövoimalat. Ympäristöturpeen käyttäjiä ovat mm. lähiympäristön maatilat ja jätevedenpuhdistamot.
Hanketta on kuvattu tarkemmin kappaleessa 3., jossa myös kerrotaan eri vesienkäsittelymenetelmistä (kappale 3.3).
5.1

Vaihtoehto 0
Hankkeen toteuttamatta jättäminen
Jos hanketta ei toteuteta, turvetuotannon hyödyt jäävät toteutumatta. Työllistyminen, etenkin alueellisesti, heikkenee, kun vanhoja tuotantoalueita jää
pois käytöstä ja uusia ei tule tilalle. Maakunnan energiaomavaraisuus pienenee ja ympäristöturpeen saanti heikkenee.
0-vaihtoehdon varalle ei ole suunniteltu uusien maankäytön muotojen toteuttamista Kuokkasuolla, joten alueen nykytilanne säilyisi lähes ennallaan. Alue
ei ole luonnontilainen sarkaojituksen takia, eikä alueella ole avointa suomaisemaa.
Hankkeen toteuttamatta jättämisessä sarkaojitettu alue jää vähäpuustoiseksi
alueeksi (kuva 5.1). Alueen palautuminen luonnontilaiseksi voi viedä vuosikymmeniä, eikä suo välttämättä palaudu ojitusta edeltävään tilaan. Virkistyskäyttö jatkuisi entisenlaisena. Alapuoliseen vesistöön ei aiheutuisi vaikutuksia
turvetuotannosta, mutta mahdollisilla metsänhoidollisilla toimilla saattaisi olla
vesistövaikutuksia.
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Kuva 5.1. Näkymä Kuokkasuon keskiosasta
5.2

Vaihtoehto 1
Tuotantoalue 192,6 ha
Vesienkäsittelymenetelmänä sulanmaan aikainen pintavalutus
Turvetuotantoalueen koko auma-alueineen on 192,6 ha. Pintavalutuskenttä
suunnitellaan hallussa olevan alueen koillisosaan ojitetulle alueelle, jotta saadaan kasvatettua välimatkaa tuotantoalueen ja läheisen asutuksen välillä.
Pintavalutuskentällä olevat ojat tukitaan tarvittavilta osin oikovirtausten estämiseksi. Pintavalutuskentän pinta-ala on 8,2 ha. Pintavalutuskentän koko
on 4,3 % valuma-alueestaan (192,6 ha).
Tuotantoalue rajataan niin, ettei se ulotu pohjavesialueelle ja väliin jätetään
suojavyöhyke. Pohjavesialueella olevaa tietä käytetään turvetuotantoon liittyvissä toimissa (työmaaliikenne, turvekuljetukset ja palosuojelu). Vesienkäsittelymenetelmänä on sulanmaan aikainen pintavalutus, talvella laskeutusaltaat
ja virtaamansäätö.
Tuotantoalueen alustava suunnitelma, lohkojen sijoittuminen ja koot ilmenevät liitteestä 7.

5.3

Vaihtoehto 2
Tuotantoalue 192,6 ha
Vesienkäsittelymenetelmänä ympärivuotinen pintavalutus
Vaihtoehdossa 2 turvetuotantoalue on rakenteeltaan samanlainen, kuin vaihtoehdossa 1, mutta vesienkäsittelymenetelmänä on ympärivuotinen pintavalutus. Tämä tarkoittaa, että turvetuotantoalueen kuivatusvedet johdetaan turvemaan pintakerrokseen ympäri vuoden.
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Tuotantoalueen alustava suunnitelma, lohkojen sijoittuminen ja koot ilmenevät liitteestä 7.
5.4

Vaihtoehto 3
Tuotantoalue 198,1 ha
Vesienkäsittelymenetelmänä kemikalointi
Kemikalointiasema ja siihen liittyvät saostusaltaat sijoitetaan alueen koillisosaan, jotta saadaan kasvatettua välimatkaa tuotantoalueen ja läheisen asutuksen välillä. Välimatka asutukseen on pienempi kuin pintavalutuskenttävaihtoehdoissa. Pohjavesialueella olevaa tietä käytetään turvetuotantoon liittyvissä toimissa (työmaaliikenne, turvekuljetukset ja palosuojelu). Vesienkäsittelymenetelmänä on sulanmaan aikainen kemikalointi, talvella laskeutusaltaat ja virtaamansäätö.
Kuvassa 5.2. on esitetty kemikalointiaseman ja saostusaltaiden sijainti. Vaihtoehdossa 3 lohkon 4 pinta-ala kasvaa 5,5 ha, muutoin työmaasuunnitelma ja
vesienjohtaminen laskeutusaltaille 1-4 ovat samoja kuin vaihtoehdoissa 1 ja
2.

Kuva 5.2. Kemikalointiaseman ja saostusaltaiden sijainti vaihtoehdossa 3.
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6

YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINNIN KUVAUS

6.1

Tarkastellut vaikutukset
Tässä hankkeessa ympäristövaikutuksilla tarkoitetaan suunnitellun hankkeen
aiheuttamia muutoksia fyysiseen, elolliseen, sosiaaliseen ja sosioekonomiseen
ympäristöön. Suomen ympäristövaikutusten arviointia koskevassa lainsäädännössä (2 §) luetellaan seuraavat vaikutukset, jotka on tutkittava:
•

Ihmisten terveys, elinolot ja viihtyvyys

•

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

•

Yhdyskuntarakenne, rakennukset, maisema, kaupunkikuva ja kulttuuriperintö

•

Luonnonvarojen hyödyntäminen

•

Edellisissä kohdissa mainittujen tekijöiden keskinäiset vuorovaikutussuhteet

Tässä ympäristövaikutusten arvioinnissa pääpaino on seuraavilla tekijöillä:

6.2

•

Pinta- ja pohjavedet

•

Kalasto ja kalastus

•

Maankäyttö ja asutus

•

Maa- ja kallioperä

•

Liikenne ja liikenneturvallisuus

•

Ilmanlaatu ja ilmasto

•

Melu

•

Maisema ja kulttuuriperintö

•

Ihmisten elinolot, viihtyvyys ja terveys

•

Elinkeinoelämä ja talous

•

Luonnonvarojen hyödyntäminen

•

Porotalous

•

Suojelukohteet

•

Kasvillisuus, linnusto ja muu eläimistö

Tarkastelualueen rajaus
Kullakin vaikutustyypillä on erilainen vaikutusalueensa. Osa vaikutuksista rajoittuu aivan tuotantoalueen läheisyyteen, osa kapealle nauhamaiselle väylälle
ja osa taas levittäytyy tasaisesti hyvin laajalle alueelle. Tarkastellun vaikutusalueen rajauksessa on noudatettu seuraavia periaatteita:
•

Vesistövaikutuksia on arvioitu Nuorittajoella sekä yhteisvaikutusten
osalta myös Kiiminkijoella.

•

Luontovaikutusten tarkastelu, tarkoittaen tässä kasvillisuutta ja eläimistöä, on ulotettu suunnittelualueelle ja sen lähiympäristöön. Lisäksi
on otettu huomioon seudun arvokkaat lintualueet ja niillä pesivien lintujen erityspiirteet sekä mahdollisuuksien mukaan lintujen muuttoreitit.
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•

Yhdyskuntarakenteeseen ja maankäytön suunnitelmiin kohdistuvia
vaikutuksia on tarkasteltu hankealueella ja sen lähialueilla olemassa ja
suunnitteilla olevien maankäytön suunnitelmien pohjalta.

•

Maisemavaikutusten tarkastelu on ulotettu alueen ympäristöön niin
kauas kuin tuotantoalue voidaan käytännössä ihmissilmin havaita
maaston muodot huomioon ottaen.

•

Melu- ja pölyvaikutukset on mallinnettu 2 km säteellä tuotantoalueen
reunasta.

•

Vaikutukset ihmisten elinoloihin ja viihtyvyyteen on tarkasteltu 2 km
säteellä tuotantoalueen reunasta sekä Nuorittajoen rantakiinteistöjen
osalta 9 km etäisyydelle Nuorittajokea alaspäin.

•

Liikenteen aiheuttamia vaikutuksia on arvioitu kaikilla tieosuuksilla,
joilla hankkeen aiheuttama liikenne aiheuttaa selviä lisäyksiä liikennemääriin eli hankealueen ja tien 22 välisellä tieosuudella. Liikenneturvallisuuteen liittyvät tarkastelut on tehty paikkakohtaisesti (huomioiden myös näkemisen varmistaminen risteyskohdissa).

Ajallisesti vaikutukset on arvioitu kuntoonpanon aloittamisesta jälkihoitovaiheen loppuun saakka.
6.3

Arviointia varten laaditut selvitykset
Kuokkasuon ympäristövaikutusten arviointia varten on tehty erillisselvitykset,
jotka on esitetty taulukossa 6.1. Erillisselvitykset kattavat koko hankkeen vaikutusalueen ja ovat laadittu pääosin vuoden 2009 aikana.
Taulukko 6.1. Kuokkasuota koskevat selvitykset.

Selvitys

Selvityksen tekijä

Melumallinnus

FCG Finnish Consulting Group Oy

Pölymallinnus

FCG Finnish Consulting Group Oy

Natura-arviointi

FCG Finnish Consulting Group Oy

Pesimälinnustoselvitys

Suomen Luontotieto Oy

Kasvillisuusselvitys

Pöyry Environment Oy

FCG Finnish Consulting Group Oy
YMS

Ympäristövaikutusten arviointiselostus
6314-D26482

23 (76)

10.6.2010

7

YMPÄRISTÖN NYKYTILA JA ARVIOIDUT YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET
Tässä luvussa esitetään arvio niistä mahdollisista vaikutuksista, joita Kuokkasuon turpeentuotantohankkeella voi olla fyysiseen, elolliseen, sosiaaliseen
ja sosioekonomiseen ympäristöön. Arvioinnin lisäksi luvussa on kuvattu hankealueen ympäristön nykytilaa, johon hanke saattaa vaikuttaa.

7.1

Pintavedet

7.1.1

Lähtötiedot ja menetelmät
Turvetuotantoalueen puhdistettujen kuivatusvesien johtamista pintavesiin on
tarkasteltu arvioitujen alueella muodostuvien vesimäärien ja kuormitusten perusteella. Hankkeesta aiheutuva vesistökuormituksen merkittävyys arvioidaan
eri vesienpuhdistusvaihtoehdoilla (katso kpl 5: arvioidut vaihtoehdot). Arvio
pohjautuu ennakko- ja velvoitetarkkailujen vedenlaatutuloksiin sekä Vapo
Oy:n teettämän selvityksen ”Turvetuotantoalueiden vesistökuormituksen arviointi YVA- hankkeissa ja ympäristölupahakemuksissa” ominaiskuormitusarvoihin. Selvitys on liitteenä 2.

7.1.2

Nykytila
Yleistä
Kuokkasuo sijoittuu kokonaisuudessaan Sorsuanperän alueelle (60.062),
joka on Kiiminkijoen vesistöalueen (60) kolmannen jakovaiheen osa-alue (kuva 7.1). Kuokkasuon pintavedet laskevat laskuojan kautta Nuorittajokeen,
jonka vedet laskevat Kiiminkijokeen. Kiiminkijoen suurimmat sivujoet ovat
Nuorittajoki, Tilanjoki - Pirttijoki, Vepsänjoki ja Jolosjoki. Kiiminkijoki on suojeltu voimataloudelliselta rakentamiselta koskiensuojelulailla ja se kuuluu erityistä suojelua vaativiin vesistöihin.
Sorsuanperän alue on osa Nuorittajoen alaosan (60.06) alueesta, joka alkaa
Piltuanjoen laskukohdan alapuolelta ja päättyy Kiiminkijokeen. Nuorittajoen
alaosan 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 7.1. 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 7.1. Nuorittajoen virtaama Kuokkasuon laskuojan kohdalla on määritetty Perttusen havaintopaikan tiedoista suhteuttamalla.
Taulukko 7.1. Virtaamat Nuorittajoessa (Kuokkasuon laskuoja ja Perttunen) ja Kiiminkijoen suulla v. 1971–2000 keskimäärin. MQ = keskivirtaama, MHQ = keskiylivirtaama, MNQ = keskialivirtaama.
Nuorittajoki
Kiiminkijoki
Nuorittajoki
(Perttunen)
(suu)
(laskuojan kohdalla)
m3/s
m3/s
m3/s
MQ
8,5
14
44
MQ kesä-syyskuu
6,1
10
35
MHQ kesä-syyskuu
26,6
44
107
MNQ kesä-syyskuu
0,8
1,3
10

Purkuvesistön veden laatu
Nuorittajoen valuma-alueen pinta-alasta on suota 72 % (Hynninen 1991).
Suoperäisyys näkyy Nuorittajoen veden laadussa mm. veden tummana värinä, varsin korkeana kemiallisena hapenkulutuksena (CODMn) ja korkeina rautapitoisuuksina. Nuorittajoen vesi on suoperäisille alueille tyypilliseen tapaan
myös lievästi hapanta. Kokonaisfosforin ja klorofylli- a: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
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tyydyttävällä tasolla (Liite 3). Nuorittajoen ekologinen tila on tyydyttävä (kuva 7.3). Näytepisteiden sijainnit on esitetty kuvassa 7.2.

Kuva 7.2. Määtänperän ja Nuorittajoen Viinikosken näytepisteiden sijainnit.
Kartassa punaisella neliöllä näytteenottopaikat, joiden tiedot on esitetty taulukoissa 7.2. ja 7.3. Sinisellä kolmiolla on esitetty muut näytepisteet.
Nuorittajoen Viinikosken kohdalla olevan havaintopaikan, joka sijaitsee Kuokkasuon laskuojan alapuolella, veden laatutiedot vuosilta 2007 - 2009 on esitetty taulukossa 7.2. Vedenlaatu ei ole merkittävästi vaihdellut vuosina 2007–
2009.
Taulukko 7.2. Vedenlaatutiedot 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 7.3. on esitetty Määtänperän kohdan (N47) vedenlaatutietoja vuosilta
2007–2009. Vedenlaatu ei ole merkittävästi vaihdellut vuosina 2007–2009.
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Taulukko 7.3. Vedenlaatutietoja Määtänperän kohdan (N47) näytteenottopisteeltä vuosina
2007-2009.
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.
Nykyisen turvetuotannon 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).
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Kuva 7.3. Kokonaisarvion mukainen pintavesien ekologinen tila Pohjois-Pohjanmaan
ympäristökeskuksen alueella (http://www.ymparisto.fi/).

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.
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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.
7.1.3

Vaikutusmekanismit
Valumavesien vaikutukset vesistöön 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 lähinnä ravinnepitoisuuksiin, veden tummuuteen sekä kiintoaineesta johtuvaan
liettymiseen.
Kuntoonpanovaihe
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, 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. Yleisesti ottaen 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.
Tuotantovaihe
Tuotantovaihe kestää keskimäärin 20 - 30 vuotta, päättyen arviolta vuonna
2040. Tämän jälkeen alue siirtyy jälkihoitovaiheeseen ja sitä seuraavaan uuteen käyttömuotoon.
Turvetuotantoa varten ojitetulla suolla veden kulkeutumisreitit poikkeavat
luonnontilaisesta. Voimakkaiden sateiden aikana tiheä kuivatusojasto nopeuttaa veden kulkeutumista, ja tämä näkyy äkillisinä ylivirtaamapiikkeinä. Yleensä valuntahuiput ovat kuitenkin turvetuotantoalueella luonnontilaista
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pienempiä, koska veden varastointikyky on suurempi kuin luonnontilaisella.
Uusilla ja paksuturpeisilla tuotantoalueilla vedenvarastointikyky on suurempi
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.
7.1.4

Vaikutusten arviointi
Vaikutusten arviointi on tehty laskemalla hankkeen aiheuttamat mahdolliset
pitoisuuslisäykset vesistössä. Laskelmat ovat teoreettisia arvioita, joihin on
laskettu hankkeen aiheuttama kuormitus (esim. kiintoaine, ravinteet) ottamatta huomioon vesistön nykyistä vedenlaatua tai vesistössä tapahtuvaa sedimentaatiota. Laskennalliset pitoisuuslisäykset ovat siten aina yliarvioita.
Vaihtoehto 0 (VE0), hanketta ei toteuteta
Mikäli turvetuotantohanke jätetään toteutumatta, Kuokkasuon alueella ei aloiteta turvetuotantoa lainkaan. Kuokkasuon alue on kokonaan sarkaojitettu.
Pöyry Environment Oy:n (2009a) 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 7.4.). 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 7.4. Nykyinen vuosikuormitus (brutto) sarkaojitetulla Kuokkasuolla.

Hankkeen aiheuttama bruttopitoisuuslisäys 0-vaihtoehdossa alapuoliseen vesistöön on kiintoaineen osalta alle 0,02 mg/l, kokonaisfosforin osalta 0,040,22 µg/l ja kokonaistypen osalta 1,3-6,5 µg/l (taulukko 7.5.).
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Taulukko 7.5. Kuokkasuon kuivatusvesien aiheuttamat pitoisuuslisäykset 0- 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.

Vaihtoehto 1 (VE1)
Turvetuotantoalue rajataan siten, että otetaan huomioon läheinen asutus ja
pohjavesialue, vesienkäsittelymenetelmänä sulanmaan aikainen pintavalutus
(ala 192,6 ha). Taulukossa 7.6. 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.
Taulukko 7.6. Kuokkasuolle lasketut ominaiskuormitusluvut ja arvio Kuokkasuon sarkaojitetun alueen vesistökuormituksesta 1-vaihtoehdossa (Pöyry Environment Oy
2009a).
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Bruttopitoisuuslisäykset 1-vaihtoehdossa 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 7.7.).
Taulukko
7.7.
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

Vaihtoehto 2 (VE2)
Tuotantoalue rajataan siten, että otetaan huomioon läheinen asutus ja pohjavesialue, vesienkäsittelymenetelmänä ympärivuotinen pintavalutus (alue
192,6 ha). Taulukossa 7.8. 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
4400 kg/a kiintoainetta, 50 kg/a fosforia ja 1 300 kg/a typpeä. Kuokkasuon
2- vaihtoehdon 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.
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Taulukko 7.8. Kuokkasuolle lasketut ominaiskuormitusluvut ja arvio Kuokkasuon sarkaojitetun alueen vesistökuormituksesta 2-vaihtoehdossa.

Hankkeen aiheuttamat bruttopitoisuuslisäykset 2-vaihtoehdossa 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 7.9.).
Taulukko
7.9.
Kuokkasuon
kuivatusvesien
aiheuttamat
pitoisuuslisäykset
2-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.

Vaihtoehto 3 (VE3)
Tuotantoalueen rajaus siten, että otetaan huomioon läheinen asutus ja pohjavesialue, vesienkäsittelymenetelmänä sulanmaan aikainen kemikalointi (198,1
ha). Taulukossa 7.10. 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
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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 7.10. Kuokkasuolle lasketut ominaiskuormitusluvut ja arvio Kuokkasuon sarkaojitetun alueen vesistökuormituksesta 3-vaihtoehdossa.

Hankkeen aiheuttamat bruttopitoisuuslisäykset 3-vaihtoehdossa alapuoliseen
vesistöön ovat kiintoaineen osalta 0,01-0,10 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 7.11.).
Taulukko
7.11.
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.

Johtopäätökset
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.
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Vaihtoehdosta 3 arvioidaan aiheutuvan suurimmat kuormitukset niin kiintoaineen kuin ravinteidenkin osalta, mutta ravinteiden kuormitukset eivät ole juurikaan nykyistä arvioitua kuormitusta suurempia.
Laskennallisten ravinne- ja kiintoainelisäyksien perusteella hankealueen kuivatusvesillä ei ole missään esilläolevassa vaihtoehdossa normaalissa tilanteessa juurikaan vaikutusta alapuolisen vesistön (Nuorittajoki ja Kiiminkijoki)
tilaan eli pitoisuuslisäykset eivät ole merkityksellisiä. Alapuolisessa vesistössä
ei ole arvioiden mukaan merkittäviä pitoisuusmuutoksia käytännössä havaittavissa ollenkaan.
7.2

Kalasto ja kalastus

7.2.1

Lähtötiedot ja menetelmät
Vaikutusten arviointi pohjautuu olemassa olevaan aineistoon, kirjallisuuteen
ja Kiiminkijoen kalastusalueen isännöitsijä, Juha Lindströmin haastatteluun.
Aineistona on käytetty SAP-ohjelman (Salmon Action Plan) raporttia, kalataloustarkkailun vuosiraportteja ja kalataloushallinnon istutusrekisterin tietoja
sekä kirjallisuutta (Laine ym. 1996, Laine & Heikkinen 1991 sekä Juntunen
ym. 2001).
Hankkeen vaikutukset arvioidaan nykytilan ja hankkeen vesistöön aiheuttaman muutoksen perusteella.

7.2.2

Nykytila
Kiiminkijoen vesistö
Kiiminkijoen vesistöstä on ihmisen toiminnan johdosta hävinnyt joen alkuperäinen lohi- ja taimenkanta. Lohen ja taimenen häviämiseen ovat vaikuttaneet
mm. liiallinen kalastus sekä ihmisen toiminnasta johtuva veden laadun huonontuminen. Kiiminkijokeen on kotiutettu viljelyn varassa oleva Iijoen lohi- ja
taimenkanta. Tarkoituksena on ollut saada paitsi palautettua vesistöön arvokkaat kalakannat, niin myös perustettua Iijoen lohi- ja taimenkantaa edustava
luonnossa lisääntyvä ”geenipankki”.
Lohta Kiiminkijokeen on istutettu jo 1970-luvulla, mutta laajemmin vasta
1990-luvun lopusta lähtien. Lohen poikasia on istutettu etupäässä Kiiminkijoen pääuomaan, mutta myös Kiiminkijoen suurimpaan sivujokeen, Nuorittajokeen.
Vuosina 1999 ja 2000 tehtiin Kiiminkijoessa sekä Nuorittajoessa sähkökalastustutkimus. Kiiminkijoen pääuomasta löydettiin lohen luonnonkudusta syntyneitä poikasia. Nuorittajoesta luonnonkutuisia lohen poikasia ei löydetty, mutta jonkin verran luonnonkutuista taimenta.
Kiiminkijoen vesistö on osana SAP-ohjelmaa (Salmon Action Plan), jonka tarkoituksena on kohentaa Itämereen laskevien lohijokien lohikantojen tilaa.
Kiiminkijoesta on hävinnyt 1970-luvulla alkuperäinen lohikanta. Nyt lohikantaa yritetään palauttaa viljellyllä Iijoen lohikannalla SAP-ohjelman mukaisesti.
SAP-ohjelman mukaan Kiiminkijoen vesistössä on tavoitteena saada vuoteen
2010 mennessä lohen luonnontuotanto vastaamaan 50 % joen potentiaalista.
Nuorittajoen ollessa Kiiminkijoen suurin sivujoki on myös Nuorittajoki oleellisessa osassa SAP-ohjelman toteuttamista.
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Yrityksistä huolimatta vaelluskalojen kotiuttaminen Kiiminkijoen vesistöön ei
ole onnistunut odotetulla tavalla.
Nuorittajoki
Nuorittajoen koskilla on merkitystä mm. lohikalojen kutupaikkoina. Nuorittajoen koskilla on lisääntynyt mm. lohi, taimen ja harjus. Nykyiselläänkin Nuorittajoessa elää elinvoimainen harjuskanta. Taimenen ja lohen luonnontuotanto on kuitenkin vähäistä.
Nuorittajokeen istutetaan ennen kaikkea taimenta. Lisäksi jokeen on istutettu
pieniä määriä harjusta ja lohen poikasia. Taimenistutuksissa käytetään etupäässä Iijoen kantaa olevaa meritaimenta, mutta myös järvitaimenta on istutettu. Taimenistutuksissa käytetään sekä poikasia että myös ns. onkikokoista
kalaa.
Nuorittajoessa on aikaisemmin ollut hyvä rapukanta. Rapukanta kuitenkin tuhoutui vuonna 2007 rapuruton seurauksena. Rapukannan palautuminen vaatinee istutustoimenpiteitä.
Nuorittajoella harjoitetaan lähinnä kotitarvekalastusta. Suosituimpia passiivisia pyydyksiä ovat koukut, katiskat ja verkot. Kalastuskohteena Nuorittajoella
on merkitystä etenkin alueen asukkaille ja mökkiläisille.
Kiiminkijoen vesistössä on harjoitettu kirjanpitokalastusta vuodesta 1989 lähtien. Kirjanpitokalastusta varten vesistöstä on rajattu neljä aluetta, joista yksi
on Keinäsperä - Määtänperä Nuorittajoella. Vuonna 2008 kirjanpitokalastajien
saalis kyseiseltä alueelta oli 173 kg (kaksi kalastajaa), josta suurin osa oli
haukea ja ahventa. Myös säynettä ja madetta saatiin jonkin verran saaliiksi,
mutta vain vähän lohikaloja (taimenta 3 kg, siikaa 2 kg). Kirjanpitokalastajien
kymmenen vuoden saalis alueella on hieman laskenut (saalis/kerta), joka voi
selittyä mm. kalastusaktiivisuuden vähenemisenä ja kirjanpitokalastajien
vaihtumisena.
Nuorittajoki ei ole viehekalastajien keskuudessa yhtä suosittu kuin vesistön
pääuoma Kiiminkijoki. Suhteellisen vähävetisenä se sopii perhokalastukseen,
mutta muukin urheilukalastus onnistuu. Nuorittajoesta urheilukalastajat hakevat saaliiksi mm. taimenta, harjusta ja haukea.
Nuorittajoella on havaittu aikaisemmin pyydysten likaantumista loppukesästä.
Samoihin aikoihin kaloissa saattaa myös esiintyä makuvirheitä.
Kuokkasuon vesien laskupaikka Nuorittajoessa kuuluu Hetejärven kalastuskunnan omistukseen. Laajempana kalataloudellisena kokonaisuutena Nuorittajoki kuuluu Kiiminkijoen kalastusalueeseen.
7.2.3

Vaikutusten arviointi
Suolta johdettavat puhdistetut kuivatusvedet lisäävät vaihtoehdoissa 1 - 3
alapuolisten vesistöjen kiintoaine- humus- ja ravinnekuormitusta tarkastelluilla vesienkäsittelymenetelmillä hyvin vähän (katso kpl 7.1: Pintavedet).
Suon ojitus lisää valumia alapuolisiin vesistöihin. Virtavesistöissä valumaalueen ojittaminen aiheuttaa kokonaisvaluman, kesäaikaisten alivalumien ja
sateiden jälkeisten ylivalumien kasvua. Lohikalojen (lohi, taimen) lisääntymiselle talviaikaiset alivalumat voivat olla kohtalokkaita. Lohikalojen kutu
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ajoittuu syksyyn ja mäti kehittyy pohjan soraikoissa läpi talven. Mäti vaatii
happea (virtaamaa) selviytyäkseen hengissä talven yli. Liian vähäinen veden
virtaama voi aiheuttaa hapen puutteen mädissä ja tuhota mädin.
Turvetuotanto Kuokkasuolla ei aiheuta veden laadussa oleellista huonontumista. Tämän hankeen toteuttamisella ei arvioida olevan vaikutuksia elinvoimaisen lohi- ja taimenkannan palauttamiseen vesistöön, eikä hankkeella arvioida
olevan vaikutuksia muuhun kalakantaan eikä kalastukseen.
7.3

Maa- ja kallioperä

7.3.1

Lähtötiedot ja menetelmät
Vaikutusten arviointi pohjautuu olemassa olevaan aineistoon, alueen mittauksiin ja tutkimuksiin (maanpinnan korot, turvekerroksen paksuus) sekä Vapo
Oy:n suunnitelmiin. Hankkeen vaikutukset arvioidaan pohjautuen alustaviin
tuotantosuunnitelmiin.

7.3.2

Nykytila
Suonpinnan korkeus vaihtelee välillä +105 – 108 m mpy (N+60) ja pinta viettää pohjoiseen. Hankealue kuuluu ns. pohjagneissialueeseen, kuten pääosa
Pohjois-Pohjanmaasta. Kallioperä on pääasiassa kvartsi- tai granodioriittia
vastaavaa gneissiä, jossa esiintyy amfiboli- tai diabaasijuonia. Alueen kallioperän taso ei ole tiedossa.
Kuokkasuon alueella maaperä on turvetta, jonka alapuolella esiintyy todennäköisesti hienoaineksisia kerrostumia ja syvemmällä moreenia. Hankealue rajautuu Kiviharjuun ja Vaanaharjuun, jotka ovat osa KokkomaanPitääminmaan-Sarvivaaran-Vaanaharjun pitkittäisharjujaksoa. Topografialtaan
jyrkkä Kiviharju sijaitsee Kuokkasuon eteläpuolella. Harjun ydinaines koostuu
sorasta ja hiekasta. Kiviharjun eteläpuolella on matala hiekkainen lievealue.
Myös Vaanaharjulla karkearakeisempi ydin erottuu selvästi ympärillä olevasta
laajasta hienorakeisemmasta lievealueesta.

7.3.3

Vaikutusten arviointi
Merkittävin vaikutus maaperälle on turvekerroksen poistaminen. Turpeenottoalueella maanpinta alenee 0,6–2,8 m. Periaatteena on ottaa turve ”pohjia
myöten” pohjamaan niin salliessa. Kallioperään ei hankkeesta aiheudu vaikutuksia.

7.4

Pohjavedet

7.4.1

Lähtötiedot ja menetelmät
Pohjavesivaikutusten arviointi pohjautuu olemassa olevaan kartta- ja maaperäaineistoon, ympäristökeskuksen pohjavesiaineistoihin, Vapo Oy:n suunnitelmiin sekä Viinivaaran pohjavesialueesta tehtyyn YVA-selvitykseen. Hankkeen vaikutukset arvioidaan pohjavesimuodostuman ja yksityisten kaivojen
veden laatuun ja antoisuuteen.
Hankealueen lähistöllä sijaitsevat kaivot on selvitetty kaivokyselyillä. Kyselylomake palautuskuorineen lähetettiin hankealueesta noin 2 km:n etäisyydellä
sijaitseville talouksille. Vastauslomakkeita saatiin 7 kpl.
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7.4.2

Nykytila
Hankealue
rajautuu
Vaanaharjun
Kiviharjun
pohjavesialueeseen
(11615203), joka on vedenhankinnan kannalta tärkeä I luokan pohjavesialue.
Alueen kokonaispinta-ala on 524 hehtaaria ja muodostumisalueen pinta-ala
168 hehtaaria. Pohjavesialue koostuu kahdesta selänteestä, jotka ovat yhdistyneet toisiinsa kapealla hiekkakielekkeellä. Pohjavesi sijaitsee nykyisin alueella 2 - 3 metrin syvyydessä maanpinnasta. Muodostuma on hydraulisessa
yhteydessä pieneen Leppilampeen. Pohjaveden päävirtaussuunta on länsilänsiluoteeseen. Hydraulinen yhtenäisyys on hyvä. Pohjavesi on laadultaan
hyvää lievää väriä ja happamuutta lukuun ottamatta. Pohjavesialue on antikliininen eli pohjavesi purkautuu kohti alavampia ympäröiviä suoalueita eli
Kuokkasuon suuntaan. Pohjavettä on arvioitu muodostuvan 2000 m/d. Viinivaaran – Kälväsvaaran alueelle on suunniteltu vedenottoa Oulun kaupungin
vedenhankinnan tarpeisiin ja myös Vaanaharju – Kiviharjun pohjavesialueelle
on suunniteltu vedenottamon rakentamista.

Kuva 7.4. Kuokkasuon läheisyydessä olevat pohjavesialueet. Vapo Oy:n hallussa olevat alueet on merkitty punaisella rasterilla ja suunnitellun tuotantoalueen rajaus mustalla viivalla.
Hankealueen koillispuolella sijaitsee kyselyn perusteella kaksi yksityistä kaivoa. Kaivot ovat vapaa-ajan asunnoiksi ilmoitettujen kiinteistöjen (Männikkö
ja Rauhala) ja ne sijaitsevat lähimmillään noin 370 – 500 metrin (vaihtoehdot
1 ja 2) etäisyydellä suunnitellusta turvetuotantoalueesta. Etäisyyttä vesiensuojelurakenteiden ja kiinteistöjen välillä on vaihtoehdossa 3 noin 100 -230
metriä.
Kuvassa 7.4 on esitetty Vapo Oy:n hallussa olevan alueen läheisyydessä olevien pohjavesialueiden sijainnit. Lähin alue, Vaanaharju-Kiviharju, sijoittuu
noin 70 m etäisyydelle tuotantoalueesta. Sekä Vaanaharju-Kiviharjun että Viinivaaran pohjavesialueille on suunnitteilla vedenottamoita, mutta niiden tarkempi sijainti ja tuleva vedenottomäärä ei ole tiedossa.
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7.4.3

Vaikutusten arviointi
Vaihtoehdossa 0 (Hankkeen toteuttamatta jättäminen) suoalueen ja pohjavesialueen pohjavesiolosuhteissa ei tapahdu muutoksia nykytilanteeseen nähden.
Vaihtoehdoissa 1 - 3 jätetään pohjavesialueen ja tuotantoalueen väliin 70
metrin levyinen suojavyöhyke. Välittömästi turvetuotantoalueen läheisyydessä suon turvesyvyys on pääasiassa noin 1 - 1,5 m. Pohjavesialueen läheisyydessä vältetään kivennäismaan kaivua tarvittavilta osin ja turvetta jätetään
kivennäismaan päälle. Hankealue on sarkaojitettu eli pohjaveden korkeusasema on nykyisin luonnontilaista alemmalla tasolla. Turvetuotannon myötä
hankealueella tulee pohjaveden pinta nykyisestään hieman laskemaan, mutta
tulevasta vedenotosta huolimatta pohjavesialue on antikliininen eli purkaa
vettä ympäristöönsä, koska pohjaveden korkeusasema on pohjavesimuodostumassa ympäröivää suoaluetta korkeammalla tasolla.
Vaihtoehdoissa 1 ja 2 pintavalutuskentän sijoittaminen tuotantoalueen ja
Määtänperän asutuksen väliin lisää etäisyyttä Kuokkasuon ja yksityisten kaivojen välillä. Vaihtoehdossa 3 kemikalointiasema ja siihen liittyvät saostusaltaat sijoitetaan myös alueen pohjoisosaan, mutta välimatka asutukseen
on pienempi kuin pintavalutusvaihtoehdoissa.
Pintavedet johdetaan kaikissa vaihtoehdoissa Nuorittajokeen eli pintavedet
virtaavat pohjavesialueelta poispäin. Pintavesien pääsy koillispuolella sijaitseviin kaivoihin on epätodennäköistä.
Johtopäätökset
Turvetuotannolla ei ole kyseisissä vaihtoehdoissa merkittävää vaikutusta pohjavesialueeseen, pohjaveden tulevaan hyödyntämiseen tai yksityisiin kaivoihin. Riskit pohjavesialueille aiheutuvat pohjavesialueiden kautta tapahtuvan
liikenteen mahdollisissa onnettomuustilanteissa. Työmaalla polttoöljyt varastoidaan säiliöissä, niille varatuilla alueilla, jotka ovat palo- sekä ympäristöviranomaisen hyväksymiä. Polttoaineita säilytetään työmaalla yleensä ainoastaan kunnostustöiden, tuotannon ja siihen liittyvän vuosikunnostuksen sekä
turvetoimitusten aikana.

7.5

Maankäyttö, etäisyydet asutukseen ja muihin kohteisiin

7.5.1

Lähtötiedot ja menetelmät
Arviointi perustuu kaava- ja maastotietokantakarttoihin. Arvioinnin tukena on
käytetty kunnan rakennustarkastajalta saatuja tietoja sekä asukaskyselyn tuloksia.

7.5.2

Nykytila
Kuokkasuo on kauttaaltaan sarkaojitettu 20 m:n sarkavälein. Alueen halkaisee lännestä tuleva metsäautotie. Metsäautoteitä on myös alueen etelä- ja
länsipuolella.
Asutus ja alueen kiinteistökanta on kunnasta saatujen tietojen mukaan vanhaa. Osa taloista on jopa yli sata vuotta vanhoja. Kuokkasuon lähistölle ei ole
rakennettu viime vuosina taloja tai mökkejä, eikä tiedossa ole uusia rakennuslupahakemuksia. Kunnalla ei myöskään ole kaavoitushankkeita Määtänperän ympäristöön eikä Nuorittajoen rannoille.
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Lähialueiden asutus on keskittynyt Määtänperälle, jonka lounaisosat rajautuvat hankealueeseen. Lähin rakennettu kiinteistö sijaitsee noin 200 metrin
etäisyydellä tuotantoalueesta. Pikku Leppilammin pohjoisrannalla, noin 750
metrin etäisyydellä tuotantoalueesta lounaaseen, sijaitsee muutama kiinteistö.
Määtänperälle liikennöinti tapahtuu Kuokkasuon halki. Alueelle johtava metsäautotie on pahimmilla keleillä ajokelvoton. Määtänperälle pääsee myös joen
yli, mutta kapea silta on tarkoitettu vain kevyelle liikenteelle (kävely, pyöräily), eikä sovellu ajoneuvoille.
Lähin Pudasjärven kylistä on Hetekylä, joka on laajalle Ylikiimingin tien varteen levittäytynyt kylä. Hetekylässä on noin 300 asukasta (tieto vuodelta
2007). Pudasjärven kaupungin asukasluku on noin 9 140 henkilöä (tieto vuodelta 2008).
7.5.3

Vaikutusten arviointi
Hankkeen tuotantopinta-ala on noin 195 ha ja alueen maanpinnan korkeus
noin 103–108 m (N+60). Turvetta otetaan alueelta 0,9–2,8 m vahvuinen kerros. Tuotantoaluetta ympäröi metsäinen maasto, ja ympäröivän alueen maastonkorkeudet ovat vaihtelevia. Alue ei näy kaukomaisemaan. Maisemassa tapahtuvat muutokset koskevat tuotantoaluetta ja sen välitöntä lähiympäristöä.
Alue muuttuu täysin kasvipeitteettömäksi. Asutuksen suuntaan maisemassa
tapahtuva muutos ei tule näkymään puustoisuuden vuoksi. Alueen lähistöllä ei
ole erityisiä virkistysreittejä.
Maankäytön kannalta alueen tuotantoon ottaminen tarkoittaa ojitetun suopohjan hyödyntämistä. Tuotantoalueelle tehdään työmaasuunnitelma, missä esitetään toimintojen sijoittuminen. Olemassa oleva tieverkosto hyödynnetään ja
lisätiestöä sekä esim. lastausalueita rakennetaan tarpeen mukaan. Vaikutukset ovat hyvin paikallisia.
Vaikutukset arvioidaan kokonaisuudessaan paikallisiksi ja lieviksi. Teiden parantaminen alueella vaikuttaa positiivisesti lähiympäristön saavutettavuuteen
ja siitä hyötyvät myös alueen asukkaat.

7.6

Liikenne, tiestön kunto ja vaikutukset liikennemääriin ja liikenneturvallisuuteen

7.6.1

Lähtötiedot ja menetelmät
Liikenteellisten vaikutusten arvioinnissa on selvitetty hankkeen aiheuttaman
liikenteen määrä sekä liikenteen sijoittuminen tie- ja katuverkolla sekä ajallinen jakautuminen hankkeen toiminta-aikana. Näiden pohjalta on arvioitu vaikutukset liikenteen sujuvuuteen sekä liikenneturvallisuuteen. Liikenneturvallisuuden ja liikenteen sujuvuuden parantamiseksi on esitetty ehdotuksia, jos on
arvioitu, että näiden toteuttaminen tulee ajankohtaiseksi hankeen aiheuttaman liikenteen takia.
Hankkeen toiminta-aika on liikenteellisestä näkökulmasta verrattain lyhyt,
noin 30 vuotta. Tämän takia liikenteellisten vaikutusten arviointi on tehty
pääasiassa verrattuna nykytilanteeseen, jolloin hankkeen vaikutukset tulevat
voimakkaimmin ilmi. Kuokkasuon vuotuinen tuotantomäärä on noin 100 000
m3, mikä vastaa noin 830 rekan ajosuoritetta.
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Hankkeen ulkopuoliset maankäytön muutokset voivat muuttaa liikennemääriä
voimakkaasti hankkeen toiminta-aikana. Näitä maankäytön muutoksista johtuvia liikenteellisiä vaikutuksia alueella ei ole tarkasteltu tässä yhteydessä.
7.6.2

Vaikutusmekanismit
Kuokkasuolta tuotettava turve tultaisiin käyttämään pääsääntöisesti Oulussa.
Kuljetukset tapahtuvat pääsääntöisesti seuraavasti:
tuotantoalueelta Varvuntietä (metsäautotie) Katosharjulle, missä käännytään
Viinivaarantielle (maantie 18736)
Katosharju - Viinikosken eteläpuolella risteys väli: mt 18736
Viinikoski – Niemitalon Juustola väli: Hetekyläntie (yhdystie 8361)
Niemitalon Juustola - Oulu väli: valtatielle 20.
Valtatien 20 vilkkaimmat osuudet ovat Oulussa Laanilassa ja Hintassa valtatien 4 ja yhdystien 8300 liittymien välillä. Tietä ajaa keskimäärin 29 000 ajoneuvoa vuorokaudessa. Hintan ja Korvenkylän välillä keskimääräinen liikennemäärä on yli 15 000 ajoneuvoa vuorokaudessa. Korvenkylän ja Kiimingin
kirkonkylän välillä liikennemäärä on keskimäärin hieman alle 10 000 ajoneuvoa vuorokaudessa. Kiimingin jälkeen liikenne vähenee oleellisesti. Kiimingin
ja Pudasjärven välillä liikennemäärä on 3100 -3900 ajoneuvoa vuorokaudessa
(kuva 7.6.). Raskaan liikenteen määrä valtatiellä 20 ei ole erityisen suuri (kuva 7.7.).
Maantiellä 18736 liikennemäärä jää alle 50:een ajoneuvoa vuorokaudessa ja
yhdystiellä liikennemäärä on 220–340 ajoneuvoa vuorokaudessa. Raskaan liikenteen osuus maantiellä 18736 on vajaa puolet ja yhdystiellä liikkuu 13–33
raskasta ajoneuvoa vuorokaudessa.
Turvetta toimitetaan pääosin lämmityskaudella loka-huhtikuussa keskitetysti
yhdessä tai kahdessa jaksossa. Kuljetuksia on keskimäärin 10 - 20 kpl/vrk ja
enimmillään 30 kpl/vrk. Kuljetukset toteutetaan täysperävaunurekoilla.
Turpeen kuljetuksella on merkittävimmät vaikutukset maantien 18736 ja yhdystien 8361 liikennemääriin, joiden liikennemäärät ovat verrattain vähäisiä.
Maantielle 18736 tulee turpeen kuljetuksesta lisää liikennettä noin 50 %. Metsäautotien liikenne tulee muodostumaan pääosin turpeen kuljetuksesta.
Valtatie 20 on hyväkuntoinen sekä profiililtaan suora ja tulee kestämään lisääntyvän raskaan liikenteen. Tiellä on pääsääntöisesti 100 km/h rajoitus.
Suurimmat risteykset Oulun suunnalla ovat liikennevalo-ohjattuja.
Yhdystie 8361 on kestopäällystetty hyväkuntoinen tie, jolla nopeusrajoitus on
pääosin 80 km/h. Alueella, jossa tie kulkee asutuksen läpi, on nopeusrajoitus
60 km/h. Tie on paikoittain mutkainen, mutta niin leveä, että kohtaamiset
vastaan tulevan liikenteen kanssa eivät tule tuottamaan ongelmia. Turvekuljetukseen käytettävän reitin liittymissä on hyvä näkyvyys. Tiellä on hyvin vähän muuta liikennettä.
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Kuva 7.6. Liikenteen kokonaismäärät (ajoneuvoa/vrk) eri tieosuuksilla. Hankealue on osoitettu oranssilla pisteellä kartalla.

Kuva 7.7. Raskaan liikenteen ajoneuvomäärät (ajoneuvoa / vrk) eri tieosuuksilla. Hankealue on osoitettu oranssilla pisteellä kartalla.
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7.6.3

Vaikutusten arviointi
Maantie 18736 on yleisistä tiestä kapein ja mutkaisin. Tie on kestopäällystetty, mutta päällysteessä on jonkin verran vaurioita. Liikennemäärät tiellä ovat
vähäisiä. Kohdattaessa kaksi kuorma-autoa joutuu todennäköisesti talvioliosuhteissa hidastamaan vauhtiaan. Vähäisen liikennemäärän takia turvetuotanto ei oleellisesti lisää onnettomuusriskiä. Turvekuljetukseen käytettävän
reitin liittymissä on hyvä näkyvyys.
Valtatien 20 liikenteeseen nähden Kuokkasuolta tapahtuva turpeen kuljetus lisää raskaan liikenteen osuutta noin 10 %. Kuljetuksien lisäys kokonaisliikenteeseen nähden on hyvin vähäinen.
Tuotantoalueelta tie maantielle 18736 on ensin metsäautotietä, joka levenee
hiekkatieksi. Toiseen suuntaan, eli Määtänperän asutuksen suuntaan, tie on
asutuksen käyttämä yhdystie. Tie on kapea ja kaksi kuorma-autoa ei mahdu
kohtaamaan kuin levityskohdissa. Tiellä on hyvin vähän liikennettä. Tien varrella on kaksi – kolme asuin- / lomakiinteistöä. Tiellä joudutaan ajamaan hitaasti, mikä ehkäisee onnettomuuksia.
Koska suo ja pääosa tiestä sijaitsee poronhoitoalueella, voi lisääntyvä liikenne
lisätä jonkin verran porokolareiden riskiä.

7.7

Vaikutukset ilmanlaatuun

7.7.1

Lähtötiedot ja menetelmät
Ilman laatuun kohdistuvia vaikutuksia arvioitaessa on otettu huomioon kaasumaiset päästöt sekä pöly. Kaasumaisia päästöjä aiheutuu työkoneista ja
laitteista sekä kuljetusliikenteen pakokaasuista. Keskeisin arvioitu vaikutus on
pölyllä, jota syntyy tuotantotoiminnasta tuotantoalueella sekä ajoneuvoliikenteestä. Lisäksi on arvioitu pölyämisen estämiskeinoja. Merkittäviä hajuhaittoja
toiminnasta ei aiheudu.
Vaikutusten arviointia varten kohteeseen laadittiin pölymallinnus. Liikenteen
pakokaasupäästöjä on arvioitu VTT:n Lipasto-laskentajärjestelmän avulla.
Tuuliolosuhteet vaikuttaa merkittävästi päästöjen leviämisen. Arvioinnin pohjana on käytetty mm. Ilmatieteen laitoksen alueelta mitattua dataa. Kuvassa
7.8. on esitetty Ilmatieteenlaitokselta saatu tuuliruusu, missä on esitetty tuulitietoa vuosilta 1999 - 2008.
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Kuva 7.8. Pudasjärven tuulisuustietoja vuosilta 1999–2008.
Liikenteen päästöt
Liikenteen päästöistä on tarkasteltu hiilimonoksidia (CO), hiilivetyjä (HC), typen oksideja (NOX), hiukkasia (PM), metaania (CH4), typpioksiduulia (N2O),
ammoniakkia (NH3), rikkidioksidia (SO2) ja hiilidioksidia (CO2). Kasvihuonekaasuja näistä ovat hiilimonoksidi, hiilidioksidi, hiilivedyt, typen oksidit, metaani ja typpioksiduuli. Happamoitumista aiheuttavat rikkidioksidi ja typen oksidit. Hiukkaset vaikuttavat hengitettävän ilman laatuun.
Toiminnasta aiheutuva pölyäminen
Pölymallinnuksen pohjaksi alueesta laadittiin kolmiulotteinen maastomalli.
Selvityshetkeksi valittiin päivä, jolloin tuotantoalueella on eniten turpeennostoon liittyvää toimintaa. Tuotantoalueella liikkuu tällöin esimerkiksi tuotantojyrsin, lusikkakääntäjä ja neljä (4) kappaletta hakukeruu-yksiköitä. Eri yksiköiden toiminta-ajat vaihtelevat välillä 9-20 h/vrk. Pölymallinnuksen tulokset
on esitetty tarkemmin liitteessä 4.
Pölymallinnuksen tuloksia voidaan verrata valtioneuvoston päätöksen
(480/1996) ohjearvoihin hengitettävien hiukkasten pitoisuuksista ulkoilmassa.
Ohjearvot on annettu hiukkasten kokonaisleijumalle sekä hengitettävien hiukkasten (PM10) pitoisuudelle. Valtioneuvoston asetuksessa (711/2001) on annettu raja-arvot hengitettävien hiukkasten (PM10) pitoisuuksista ulkoilmassa.
Liikenteen pakokaasupäästöjä on arvioitu VTT:n kehittämällä Suomen liikenteen pakokaasupäästöjen ja energiankulutuksen laskentajärjestelmä LIPASTON avulla. LIISA on LIPASTO -laskentajärjestelmän tieliikennettä koskeva
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alamalli. Taulukossa 7.12. on esitetty täysperävaunuyhdistelmällä suoritettujen kuljetusten ominaispäästöt ajokilometriä kohden.
7.7.2

Vaikutusten arviointi
Liikenteen päästöt
Turvetuotannon liikenteen päästöt aiheutuvat pääosin turpeenkuljetuksesta
täysperävaunuyhdistelmillä. Turvetta kuljetetaan pääosin lämmityskaudella
loka – huhtikuussa. Kuljetuksia on keskimäärin 10 - 20 kpl/vrk ja enimmillään
30 kpl/vrk.
Ominaispäästöjä on esitetty tyhjälle ja täydelle kuormalle. Vajaita kuormia ei
todennäköisesti kuljeteta. Yksikköpäästöjä on esitetty taulukossa päästötasoille EURO2 (vm. 97-00), EURO3 (vm. 01-06) ja EURO4 (vm. 07-08).
Taulukko 7.12. Täysperävaunuyhdistelmien ominaispäästöt (g/km).
Päästö g ajokilometriä kohden
Kuorma

CO

HC

NOX

PM

CH4

N2O

NH3

SO2

CO2

EURO2 (vm.97-00)
Tyhjä
kuorma

0,19

0,13

9,4

0,077

0,013

0,026

0,0050

0,0055

869

Täysi
kuorma

0,27

0,13

14

0,12

0,014

0,035

0,0050

0,0084

1320

EURO3 (vm.01-06)
Tyhjä
kuorma

0,15

0,10

6,2

0,051

0,010

0,026

0,0050

0,0057

892

Täysi
kuorma

0,22

0,11

9,3

0,080

0,011

0,035

0,0050

0,0086

1354

Tyhjä
kuorma

0,15

0,019

4,2

0,030

0,0020

0,026

0,0050

0,0055

869

Täysi
kuorma

0,17

0,019

6,7

0,047

0,0020

0,035

0,0050

0,0084

1320

EURO4 (vm.07-08)

Turpeen kuljetuksen päästöt ovat merkittävimmät maantiellä 18736, jolla
muu liikenne on vähäistä. Muilla kuljetuksiin käytettävillä tieosuuksilla turpeen
kuljetuksen päästöt ovat vähäisiä muun liikenteen päästöihin nähden.
Työkoneiden päästöt
Turvetuotannossa käytettävät laitteet ovat pääsääntöisesti traktorivetoisia
työkoneita. Tällöin turpeennoston ja suolla tapahtuvan käsittelyn aikana päästölähteitä ovat traktorit. Traktoreiden keskimääräiset päästökertoimet vuosina
2000 ja 2007 on esitetty taulukossa 7.13.
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Taulukko 7.13. Traktoreiden päästökertoimet vuosina 2000 ja 2007.
Päästö tuntia kohden g/kWh
Vuosimalli

Nimellisteho

CO

HC

NOX

PM

CH4

N2O

SO2

CO2

2007

70 kW

2,7

1,0

8,0

0,4

0,044

0,02

0,01

806

2000

64 kW

3,8

1,7

11,4

1,1

0,041

0,02

0,90

821

Pölyäminen
Turvepölypäästöjä syntyy pääasiassa tuotannon, autoon lastauksen ja kuljetuksen yhteydessä. Päästöjen määrä vaihtelee säätilasta, tuulen voimakkuudesta, tuotantomenetelmästä sekä turpeen kosteudesta, maatumisasteesta ja
hiukkaskoosta riippuen. Turpeen pölyämisestä johtuvaa haittaa voidaan vähentää valitsemalla vähemmän pölyä synnyttävä tuotantomenetelmä, muodostamalla suojavyöhykkeitä asutuksen ja tuotantoalueen väliin, huolehtimalla suojapuuston elinvoimaisuudesta sekä sijoittamalla turveaumat ja turpeen
kuljetusreitit mahdollisimman etäälle asutuksesta (Turveteollisuusliitto 2002).
Turvetuotannon pölypäästöissä on sekä karkeita hiukkasia (hiukkasen halkaisija yli 2,5 µm) että pienhiukkasia (hiukkasen halkaisija alle 2,5 µm). Pölypäästön kokojakaumaan vaikuttavat ainakin tuotanto- ja keräysmenetelmä
sekä turpeen maatumisaste. Tutkimuksissa on selvitetty, että turvetuotannossa eri työvaiheiden kokonaisleijuman massapäästöstä keskimäärin 47 % on
alle 10 µm kokoisia hiukkasia ja 33 % alle 2,5 µm kokoisia. Tuotantoalueelta
tuulen nostama pöly on pääsääntöisesti hienojakoista, alle 2,5 µm kokoisia
hiukkasia. Toisaalta tutkimuksessa oli analysoitu turvepölyn hiukkaskokojakaumaa kokovälillä 5-564 µm ja havaittu, että 20–100 µm kokoisten hiukkasten osuus pölyssä oli noin 75 %. Eroja tutkimustuloksiin aiheuttavat mm. erilaiset mittausmenetelmät ja eri tuotantoalueet (Symo, 2007). Taulukossa
7.14. on esitetty Symo Oy:n raportissa esitettyjä pölypäästöjä työvaiheittain.
Taulukko 7.14. Pölypäästöt hiukkaskokoluokittain eri työvaiheissa.
Toiminto

PM2.5

*)

(g/s)

PM10**)
(g/s)

TSP***)
(g/s)

Jyrsintä

1.6

2.3

3.5

Kääntö

4.7

6.7

10.2

Karheaminen

2.1

3.0

4.6

Hakumenetelmä (kuormaus)

8.0

10.9

30.4

Imuvaunu (JIK 40)

2.5

3.5

5.4

Mekaaninen kokoojavaunu

3.4

4.9

7.5

*) PM2,5 tarkoittaa hiukkasia, joiden halkaisija on alle 2,5 mikrometriä
**) PM10 tarkoittaa hiukkasia, joiden halkaisija on alle 10 mikrometriä
***)TSP tarkoittaa kaikkia ilmassa leijuvia hiukkasia, kokonaisleijuma

Turvetuotannon pölypäästöille on tunnusomaista tuotannon mukaan vaihtelevat lyhytkestoiset (muutama tunti), mutta korkeahkot pitoisuushuiput ja pitkähköt lähes päästöttömät tilanteet. Näin ollen vaihtelut kesien keskimääräisten pitoisuuksien, vuorokausikeskiarvojen ja lyhytaikaisten maksimipitoisuuksien välillä ovat suuria. Todennäköisimpiä olosuhteita korkeimpien pitoisuushuippujen esiintymiselle ovat myöhäisillan ja varhaisaamun stabiilit olosuhteet
ja päiväaikaiset neutraalit olosuhteet eli kun taivas on täysin pilvessä ja/tai
tuulee (Symo, 2007).
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Turvepöly on lähes kokonaan orgaanista hajonnutta kasviainesta. Pölyhiukkasten kokojakauman on havaittu painottuvan yli 10 µm:n kokoisiin suuriin
hiukkasiin, mutta pöly sisältää myös hengitettäviä hiukkasia (PM10, hiukkaskoko alle 10 µm) ja pienhiukkasia (PM2,5, hiukkaskoko alle 2,5 µm) (Tissari
ym. 2001).
Turpeen kuljetukseen käytettävät tiet ovat pääsääntöisesti kestopäällystettyjä, jolloin niiden pölyäminen on vähäistä. Kuljetuksen pölyvaikutuksia voidaan
kontrolloida pitämällä kestopäällystämättömien teiden pinta kosteana. Turvekuormien huolellinen peittäminen lastauksen yhteydessä vähentää turpeen
pölyämistä kuljetuksen aikana.
Pölymallinnuksen tulosten perusteella PM10-hiukkasten vuosikeskiarvo ylittää
asetetun raja-arvon (40 µg/m3) yhden rakennetun kiinteistön (Rn:o
61540100100017, Kalliomaa) osalta (kuva 7.9.). Kyseessä on kuitenkin teoreettinen vuosikeskiarvo, jota ei voi suoraan käyttää todellista tilannetta arvioitaessa. Laskennassa ei ole huomioitu mm. kasvillisuuden pölynsidontaa ja
turvetuotantokausi ajoittuu vain osaan vuotta, touko-elokuuhun, kun taas raja-arvo on annettu vuoden ajanjaksolle.

Kuva 7.9. Pölyn (PM10) leviämismallinnus.

Nuorittajoen kohdalla kokonaisleijuma on noin 200 m matkalla 40–50 µg/m3
ja noin 300 m matkalla 30 – 40 µg/m3 (kuva 7.10.). Pitoisuudet kuvaavat pölyn määrää ilmassa. Ilman kautta Nuorittajokeen päätyvän pölyn määrä riippuu pitkälti samoista seikoista, kun pölyn leviämiseen ylipäätään.
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Kuva 7.10 . Pölyn (TSP) leviämismallinnus.

Pölymallinnuskuvissa on esitetty kaikki tuulen suunnat samassa kuvassa. Käytännössä pöly leviää kullakin ajanhetkellä vain tuulen alapuolelle, eikä joka
suuntaan. Lähtöaineisto ja käytetyt menetelmät on esitetty tarkemmin liitteen
4 raportissa.
Pölyn leviämisen ehkäisemiseksi Kuokkasuolla tuotantoalueen reunoille jätetään puustoa erityisesti pohjoisen ja koillisen suuntaan. Lähipuuston vaikutusta turvepölyjen leviämiseen on selvitetty mittauksin Kihniön Aitonevalla kesällä 2005. Tulosten perusteella tuotantoalueen reunalla, alle 50 metrin etäisyydellä tuulen suunnassa toiminnasta oleva puusto sitoo syntyvän pölyn lähes
kokonaan.
7.8

Meluvaikutukset

7.8.1

Lähtötiedot ja menetelmät
Meluvaikutusten arvioimiseksi hankkeesta laadittiin meluselvitys mallintamalla. Melumallinnuksen pohjaksi alueesta laadittiin kolmiulotteinen maastomalli.
Selvityshetkeksi valittiin päivä, jolloin tuotantoalueella on eniten turpeen nostoon liittyvää toimintaa. Tuotantoalueella liikkuu tällöin esimerkiksi tuotantojyrsin, lusikkakääntäjä ja neljä (4) kappaletta hakukeruu-yksiköitä. Eri yksiköiden toiminta-ajat vaihtelevat välillä 9-20 h/vrk.
Melulaskennat tehtiin SoundPLAN 6.5-melulaskentaohjelmalla. Ohjelma käyttää melun leviämisen mallintamiseen digitaalista maastomallia ja pohjoismaisia tieliikenne- ja teollisuusmelun laskentamalleja.
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7.8.2

Vaikutusten arviointi
Melua syntyy työkoneista turvekentillä ja turpeen kuormauksesta. Melu ei ole
jatkuvaa, koska tuotantopäiviä on vuodessa noin 30–50. Tuotantopäivinä turvekoneiden aiheuttamaa melua voi syntyä ympäri vuorokauden työvaiheista,
tuotantotilanteesta ja säästä riippuen. Lähellä vesistöjä sijaitsevilta tuotantokentiltä melu voi kantautua veden päällä kauemmas kuin maalla. Melu muistuttaa maatalouden harjoittamisesta syntyvää melua (lähinnä traktorit). Tuotantokoneiden lisäksi melua aiheuttaa raskas kuljetuskalusto. Turpeen toimitusaikana melu koostuu raskaan liikenteen ja kuormauskoneiden aiheuttamista äänistä ja vastaa siten liikennemelua. Myös toimitusaikana työmaalla voidaan työskennellä ympäri vuorokauden (Turveteollisuusliitto ry 2002).
Melun kokeminen riippuu mm. etäisyydestä, melun lähteen ja kohteen välisestä korkeuserosta, säätilasta, maanpinnan laadusta, kasvillisuudesta ja siitä
onko välissä melun leviämistä estäviä maastomuotoja tai rakenteita. Turvetuotannosta aiheutuva meluhaitta on yleensä paikallista ja kuljetusten aiheuttama meluhaitta keskittyy pienien teiden ympäristöön. Valtateillä turpeen kuljetuksen aiheuttama melun lisäys jää kokonaisuuteen nähden vähäiseksi
(Turveteollisuusliitto ry 2002).
Mallinnuksen mukaan turvetuotannon melu (kuva 7.11) tulee jäämään kaikissa tilanteissa alle ohjearvojen (taulukko 7.15).
Taulukko 7.15. Yleiset melutasojen ohjearvot (VNp 993/1992).

Ulkona

LAeq, klo 7-22

LAeq, klo 22-7

55 dB

50 dB1) 2)

45 dB

40 dB

Asumiseen käytettävät alueet, virkistysalueet taajamissa ja niiden välittömässä läheisyydessä sekä
hoito- tai oppilaitoksia palvelevat alueet
Loma-asumiseen käytettävät alueet, leirintäalueet, taajamien ulkopuoliset virkistysalueet ja
luonnonsuojelualueet
Sisällä
Asuin, potilas ja majoitushuoneet
Opetus ja kokoontumistilat
Liike ja toimistohuoneet

35 dB
35 dB
45 dB

3) 4)

30 dB
-

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

Melumallinnuksessa ei huomioitu pumppaamoa. Pumppaamo tullaan sähköistämään, jolloin pumppaamolla ei ole erityisiä äänilähteitä, esim. aggregaattia.
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Kuva 7.11. Maksimi äänitasot päivällä.

Melun häiritsevyyttä voidaan kuitenkin edelleen pienentää suorittamalla
asuinkiinteistöjen läheisyydessä tapahtuvat työt päiväaikaan. Tällöin yleensä
häiritseväksi koettu yömelu jää asuinkiinteistöjen kohdalla erittäin vähäiseksi.
Meluselvitys on esitetty liitteessä 4.
7.9

Ilmastovaikutukset

7.9.1

Lähtötiedot ja menetelmät
Ilmastovaikutuksia on arvioitu nykytilanteessa (nykytilanne toimii myös vertailupohjana), tuotannon aikana ja tuotantotoiminnan jälkeen.
Maankäytön ilmastovaikutuslaskelmien pohjana on käytetty taulukossa 7.16.
esitettyjä laskennallisia päästöarvoja.
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Taulukko 7.16. Laskennalliset maankäytön päästöarvot.
CO2 g/m2/a

CH4 g/m2/a

N2O g/m2/a

CO2-eq
g/m2/a

1188

-0,22

1,29

1436

Metsäojitettu suo**)

527

0,32

0,27

646

Luonnontilainen suo,
räme***)

55

7

0

216

Luonnontilainen suo,
neva***)

-55

17

0

336

Turvetuotantokenttä***)

980

3,7

0,3

1124

Aumat***)

250

0,0

0

250

Konetoiminnot***)

150

0,11

0

153

Jälkikäyttö uudelleensoistaminen

-120

17,0

0

271

Jälkikäyttö metsitys (**

-648

-0,04

0,1

-660

Jälkikäyttö peltoenergia
(***

-100

0,0

0,03

-56

Suopelto*)

*)CO2, CH4 ja N2O Maljasen ym. (2009) mukaan
**)Puuston biomassan sidonta Hagberg&Holmgrenin (2008) mukaan -618 mg/m2/a (johdettu lähteessä Hånellin tuloksista
vuodelta 1991) ja turvekerroksen respiraatio ym. Almin ym. (2007) mukaan eri metsäojikkotyyppien keskiarvon mukaan (CO2
1205 g/m2/a, CH4 0,32 g/m2/a ja N2O 0,28 mg/m2/a). Kariketuotoksena on käytetty 60 g CO2-hiiltä neliömetrillä vuodessa
julkaisemattoman tutkimusraportin 2009 (Metla) mukaan, missä keskituotoksena esitetään 40-80 g.
***)CO2, CH4 ja N2O Hagberg&Holmgrenin (2008) mukaan
**)Puuston CO2-kertymä (979 g/m2/a) ja karikkeen CO2-kertymä (81 g/m2/a) Nilssonien (2004) mukaan, emissiot maasta
(CO2 382 g/m2/a, CH4 0,04 g/m2/a ja N2O 0,095 g/m2/a)Mäkirannan ym. (2007) mukaan.
***)CO2 Shurpalin ym. (2009) mukaan, CH4 ja N2O Kirkisen ym. (2007) mukaan

Kuokkasuon laskennalliset kasvihuonekaasupäästöt sekä -nielut on esitetty
taulukossa 7.17.
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Taulukko 7.17. Kuokkasuon laskennalliset päästöarvot.
Laskennalliset kasvihuonekaasupäästöt nykyisessä maankäyttömuodossa
vuodessa 195 ha tuotantoalueelle

Metsäojitettu suo

CO2 t/a

CH4 t/a

N2O t/a

CO2-eq t/a

1028

1

1

1260

Laskennalliset kasvihuonekaasupäästöt tuotannon aikana vuodessa 195 ha
tuotantoalueelle
Turvetuotantoalue
Aumat
Konetoiminnot
Tuotannon
yhteensä

aikana

1911

7

1

2192

488

0

0

488

293

0

0

298

2691

7

1

2977

Laskennalliset kasvihuonekaasupäästöt jälkikäytön aikana vuodessa 195 ha
tuotantoalueella
Uudelleensoistaminen
100 %
Metsitys 100 %
Peltoenergia 100 %
Jälkik. 20% soist.,
40 % mets., 40 %
peltoenergia

7.9.2

-234

33

0

528

-1264

0

0

-1287

-195

0

0

-109

-630

7

0

-453

Vaikutusten arviointi
Kasvihuonekaasupäästöt kasvavat nykyisestä noin 2,5-kertaiseksi tuotannon
aikana vuositasolla. Jälkikäyttö on tarkasteltu oletuksena, että maa-alasta 20
% soistetaan, 40 % metsitetään ja 40 % otetaan peltoenergiakäyttöön. Jälkikäyttövaiheessa alue toimii kokonaisuudessaan kasvihuonekaasunieluna, eli
kasvun myötä biomassaan sitoutuu hiiltä.
Metsäojitetun suon hyödyntäminen energiantuotantoon tuottaa alhaisemman
ilmastovaikutuksen kuin vastaavan energiamäärän tuottaminen kivihiilellä, jos
alueen jälkikäytöstä tuotettu uusiutuva polttoaine (puu tai ruokohelpi) otetaan
huomioon jo sadan vuoden tarkasteluajalla. Turvemaan hyödyntämisen elinkaaren alussa tuotetulla turpeella polton CO2-päästöt ovat merkittävässä
osassa ilmastovaikutuksen muodostumisessa. Kun turve on hyödynnetty,
saadaan alueelta tuotetuksi hiilidioksidineutraalia polttoainetta, joko ruokohelpeä tai puubiomassaa, joka alentaa kokonaisilmastovaikutusta suhteessa
tuotettuun energiamäärään (Kirkinen, J. ym. 2007).
Laskennat perustuvat Maljasen ym. (2009), Hagberg&Holmgrenin (2008), Almin ym. (2007) sekä Kirkisen ym. (2007) selvityksiin.
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7.10

Maisema

7.10.1

Lähtötiedot ja menetelmät
Maisemaan kohdistuvien vaikutusten arviointi on tehty karttoihin, valokuviin
ja maastokäynteihin perustuen. Arvioitavia vaikutuksia ovat olleet tuotantoalueen näkyvyys lähi- ja kaukomaisemassa sekä muutokset alueen maisemarakenteessa.

7.10.2

Nykytila
Kuokkasuo sijoittuu Suomen maisemamaakuntajaossa Pohjanmaan laajaan
aluekokonaisuuteen. Maisemaseutualuejaossa Kuokkasuo sijoittuu PohjoisPohjanmaan nevalakeuden seutuun.
Pohjois-Pohjanmaan nevalakeus on suhteellisen tasaista maastoa. Korkeusvaihtelut ovat vähäisiä. Suuret suoalueet ovat alueelle tyypillisiä, reilut puolet
maa-alasta on suota. Suot ovat vetisiä aapasoita.
Kuokkasuo sijoittuu alueelle, missä maisemaa leimaa Vaanaharjun pitkittäisharju ja Nuorittajoki.
Kuokkasuon länsi- ja itäpuolella on matalia kangasmetsäsaaria. Hankealueen
maisema on metsäinen rämesoiden takia. Kuokkasuon länsipuolella sijaitseva
Pieni Kuokkasuo on maisemallisesti arvokas luonnonsuo. Liitteessä 8 on esitetty ilmakuva alueelta.

7.10.3

Vaikutusten arviointi
Tuotantoaluetta ympäröi metsäinen maasto, ja ympäröivän alueen maastonkorkeudet ovat vaihtelevia. Alue ei näy kaukomaisemaan. Maisemassa tapahtuvat muutokset koskevat tuotantoaluetta ja sen välitöntä lähiympäristöä.
Alue muuttuu täysin kasvipeitteettömäksi. Alue muistuttaisi peltoaluetta, mihin ei kesäaikaan tule kasvustoa. Alueen lähistöllä ei ole erityisiä virkistysreittejä.
Kuokkasuon ympäristön metsäisyys vaikuttaa maiseman näkyvyyteen kauemmaksi alueelta. Määtänperän ja tuotantoalueen väliin jää vesien käsittelyalueet sekä puustoa. Teille alueelta ei ole suoraa näköyhteyttä. Lähimmälle
metsäautotielle alue näkyy riittävän lähelle tultaessa.

7.11

Sosiaaliset vaikutukset (elinolot, viihtyvyys ja virkistys) sekä vaikutukset ihmisten terveyteen

7.11.1

Lähtötiedot ja menetelmät
Arvioinnin taustatiedoksi kerättiin hankealueen ympäristöä koskevat keskeiset
tiedot, kuten tiedot lähimmästä asutuksesta, loma-asutuksesta ja muista häiriintyvistä kohteista, alueen taloudellisista ja sosiaalisista olosuhteista, harjoitettavista elinkeinoista sekä virkistysalueista. Ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arvioimiseksi on selvitetty hankkeen vaikutukset asumiseen, palveluihin ja
elinkeinoihin. Vaikutukset ihmisen terveyteen, elinoloihin ja viihtyvyyteen johtuvat lähinnä liikenteen, työkoneiden ja eri toimintojen melusta ja pölystä,
vaikutuksista virkistysmahdollisuuksiin ja muutoksista alueiden arvostuksessa. Raskaan liikenteen kuljetusten lisääntymisen tuoma viihtyvyyden sekä liikenteen turvallisuuden ja sujuvuuden alentuminen on otettu arvioinnissa
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huomioon. Vaikutusten merkittävyys on arvioitu erityisesti lähimmän asutuksen sekä virkistysalueiden ja – reittien kannalta.
Vaikutuksia arvioitaessa on otettu huomioon vaikutusalueen asukkailta YVAprosessin kuluessa saatu palaute. Hankkeen yleisötilaisuus järjestettiin arviointiohjelman nähtävillä oloaikana. Paikallislehdessä esitettiin yleinen kutsu,
jotta kaikki asiasta kiinnostuneet pystyivät osallistumaan tilaisuuteen ja antamaan mielipiteensä. Yleisötilaisuudessa kirjattiin yleisön esittämät mielipiteet. Selostuksen nähtävillä oloaikana tullaan järjestämään vastaava yleisötilaisuus.
Paikallisia olosuhteita sekä ihmisten ajatuksia hankkeesta selvitettiin alueen
ihmisten haastatteluilla puhelimitse sekä kirjekyselynä. Kirjekysely lähetettiin
lokakuussa 2009 kaikille 2 km:n säteellä tuotantoalueesta sijaitsevien rakennettujen kiinteistöjen omistajille sekä Nuorittajoen varrella, noin 9 km:n etäisyydellä Määtänperästä oleville kiinteistöille. Kirjeitä lähetettiin yhteensä 34
kpl ja vastauksia saatiin 14 kpl. Sosiaalisten vaikutusten selvitystä varten laadittu kyselylomake on esitetty liitteessä 6.
Vaikutusarviointi on laadittu käyttäen hyväksi YVA-prosessin kuluessa saatua
palautetta, tehtyjä tutkimuksia ja selvityksiä sekä aikaisempia kokemuksia
tuotantotoiminnan vaikutuksista. Arvioinnissa on hyödynnetty Sosiaali- ja terveysministeriön ohjeistusta ja sen pohjana olevia tutkimuksia sekä muuta
lähdekirjallisuutta (Sosiaali- ja terveysministeriö, 1999 ja Teknillinen korkeakoulu, 2004).
7.11.2

Nykytila
Määtänperän alueella ei ole palveluita asukkaille. Määtänperällä on kaksi vakituisesti asuttua tilaa ja loput rakennetut kiinteistöt toimivat lähinnä lomaasuntoina. Lähin paikka, missä voi hoitaa kauppa-asioita, on Juustolassa,
Kuusamontien varrella, noin 18–19 km:n etäisyydellä Määtänperältä.
Kyselyyn vastanneista 12 ilmoitti omistavansa loma-asunnon alueella, yksi ei
vastannut kysymykseen ja yksi ilmoitti kiinteistöllä olevan sekä loma-asunnon
että vakituisessa käytössä olevan rakennuksen. Vastanneista 39 % oli iältään
50–59 vuotta, 46 % oli 60–74 -vuotiaita ja 15 % oli 75 v tai yli.
79 % vastaajista ilmoitti liikkuvansa Kuokkasuon alueella säännöllisesti. Aluetta käytetään vastausten mukaan marjastukseen (86 % vastaajista), virkistykseen ja ulkoiluun (64 % vastaajista), sienestykseen (29 % vastaajista),
metsästykseen (21 % vastaajista) sekä poronhoidon (1 vastaaja) sekä metsätalouden (1 vastaaja) harjoittamiseen.
Nuorittajokea käytetään uimiseen, souteluun, kalastukseen ja sen rannalla
saunotaan. Nuorittajokea ilmoitti käyttävänsä virkistykseen/kalastukseen 79
% vastaajista, kun taas Kiiminkijokea ilmoitti jonkin verran tai vähäisessä
määrin käyttävänsä 21 % vastaajista.

7.11.3

Vaikutusten arviointi
Elinolot, viihtyvyys ja virkistys
Kuokkasuon alueella on lakkaa, puolukkaa, mustikkaa, karpaloa sekä sieniä,
jotka häviävät alueelta hankeen toteutuessa. Jos alueen käyttö estyisi virkistys-/marjastus-/metsästyskäyttöön, kyselyyn vastanneista 57 % ilmoitti voivansa käyttää seudun muita vastaavia maastoja ko. tarkoitukseen.
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Kuokkasuon alueella metsästäminen estyy kunnostus- ja tuotantotoiminnan
aikana. Tuotantokauden ulkopuolella metsästys on mahdollista.
Suurimpina uhkina vastaajat kokevat seuraavat asiat:
•
•
•
•

Liikennemäärän kasvu vaarantaa lähiteiden liikenneturvallisuuden (86
% vastaajista täysin samaa mieltä tai osittain samaa mieltä)
Seudun virkistyskäyttöarvo vähenee (86 % vastaajista täysin samaa
mieltä tai osittain samaa mieltä)
Liikennemäärän kasvu lisää melu- ja pölypäästöjen määrää asutusta
häiritsevästi (79 % vastaajista täysin samaa mieltä tai osittain samaa
mieltä)
Hanke vaarantaa Nuorittajoen virkistys- ja kalastusarvot (79 % vastaajista täysin samaa mieltä tai osittain samaa mieltä)

Myönteisinä vaikutuksina vastaajat pitivät mahdollista kulkuyhteyksien paranemista ja mahdollista sillan rakentamista Nuorittajoen yli Määtänperän kohdalle. Tällä hetkellä Määtänperälle pääsee Varvuntietä pitkin ja tämän tien
kunnostukseen ja parantamiseen arveltiin Vapo Oy:nkin osallistuvan hankkeen myötä. Myös työpaikkojen syntyminen nähtiin positiivisena asiana.
Esitetyt kehittämistarpeet liittyivät myös mahdollisen sillan rakentamiseen
Määtänperän kohdalle. Sillan rakentamista perusteltiin myös mahdollisena pelastautumisväylänä ihmisille, jos alueella syttyisi tulipalo. Myös teiden (erityisesti Varvuntie mainittiin) kunnossapidon parantamista esitettiin. Teiden leventämistä sekä ohituskaistojen tekoa esitettiin.
Useammassa vastauksessa tuli esiin ihmisten huoli paloturvallisuudesta. Jo
nykyisellään tulipalo koetaan uhkana Määtänperän asutukselle heikkojen liikenneyhteyksien vuoksi.
Terveysvaikutukset
Vartiaisen ym. (1998) mukaan turvetuotannon lähiasukkaille muodostama
terveysriski on marginaalinen, eikä sitä voi epidemiologisin menetelmin havaita väestön kuolleisuus- tai sairastuvuustilastoista. Pienessäkin kaupungissa
ilman kohonneesta pölypitoisuudesta väestöön kohdistuva lisäriski on turvetuotannon aiheuttamaa lisäriskiä suurempi - suurkaupunkien ilman riskeistä
puhumattakaan (Turveteollisuusliitto 2002).
Melu- ja pölymallinnusten mukaan valtioneuvoston päätöksen mukaiset ohjearvot tai valtioneuvoston asetuksen mukaiset raja-arvot eivät ylittyneet lähimmissä häiriintyvissä kohteissa lukuun ottamatta yhtä rakennettua kiinteistöä. Terveysvaikutuksia ei arvioida aiheutuvan toiminnan aiheuttamasta melusta tai pölystä.
Liikenteen lisääntyminen ja tätä myötä lisääntynyt onnettomuusriski on käsitelty kappaleessa 5.2.
7.12

Vaikutukset elinkeinoelämään ja talouteen

7.12.1

Nykytila
Pudasjärvellä on kuljetus- ja logistiikka-alan yrityskeskittymä. Nämä palvelut
ovat erittäin tärkeitä turvetuotannolle. Maaseutumaiselle kaupungille tärkeitä
elinkeinoaloja ovat luonnonvaroihin pohjautuvat maa- ja metsätalous, porotalous ja bioenergian (turve) raaka-ainetuotanto. Näiden kautta kertyy myös
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merkittävä osa Pudasjärven yhteisöverotuotoista. Näillä toimialoilla yritykset
ovat pienyrityksiä ja niissä yrittäjyys pohjautuu omaan omistukseen. Pudasjärven kaupungin elinkeinojen kehittämisen SWOT-analyysissä (vahvuudet,
mahdollisuudet, heikkoudet, uhkat) yhdeksi vahvuudeksi on nostettu raakaainevarannot, joista esimerkkinä turve (Pudasjärven kaupungin elinkeinoohjelma 2008–2012).
7.12.2

Vaikutusten arviointi
Elinkeinoelämään vaikuttaa positiivisesti hankkeesta muodostuva työpanos.
Hankealueella toimii urakoitsijoita ja turpeen kuljetus työllistää liikennöitsijöitä. Välillisesti hanke työllistää voimalaitoksissa ja niiden kunnossapidossa, laitevalmistuksessa ja –huollossa, tutkimuksessa, konsulttipalveluissa ja julkishallinnossa. Kuntatasolla työpaikat lisäävät työllisyyttä, kun ostovoima
kasvaa.
Hankealueen läheisyydessä ei ole matkailuyrittäjyyttä, eikä palveluita (kauppapalvelut yms.) asukkaille. Hankkeella ei arvioida olevan negatiivisia vaikutuksia paikalliseen elinkeinoelämään.

7.13

Porotalous
Arvioinnissa on käytetty paliskunnalta saatuja tietoja (porotalousneuvoja Anna-Leena Jänkälä sekä poroisäntä Esa Törrö) sekä kirjallisuus-/tilastotietoja.
Kuokkasuo kuuluu Pudasjärven paliskunnan alueeseen. Paliskunnan pinta-ala
on 1925 km2. Hankealue sijaitsee lähellä paliskunnan rajaa (kuva 7.13.). Ajalla 1.6.2008–31.5.2009 Pudasjärven paliskunnalla oli 1942 eloporoa ja teuraaksi meni 753 poroa. Poronomistajia oli 90.
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Kuva 7.13. Hankealueen sijoittuminen Pudasjärven paliskunnan alueelle.
Porot eivät laidunna Kuokkasuolla, mutta läheinen Viinivaara on tärkeä porojen syys- ja talvilaidun, ja jonkin verran poroja laiduntaa Vainionsuolla. Kuokkasuo ei myöskään sijoitu porojen kulku- tai kuljetusreiteille. Kuvassa 7.14 on
esitetty mm. porojen kesälaidunalue sekä luontainen vasoma-alue, joista
kummatkaan alueet eivät sijoitu Kuokkasuon alueelle.

FCG Finnish Consulting Group Oy
YMS

Ympäristövaikutusten arviointiselostus
6314-D26482

57 (76)

10.6.2010

Kuva 7.14. Pudasjärven paliskunnan tietoja.
Kuokkasuon lähistöllä olevat alueet ovat merkityksellisempiä alueita poroille.
Sinänsä Kuokkasuon tuotantokäyttöön otto ei vähennä laidunmaata, kun alueella ei juuri poroja laidunna.
Kuokkasuon tuotantokäyttöön otto voi houkutella alueelle enemmänkin poroja; avoimet alueet toimivat hyvinä räkkäpakopaikkoina ja lumien aikaisempi
sulaminen alueelta voi myös keväällä houkutella poroja. Porojen kerääntyminen alueelle voi aiheuttaa poronhoidon työmäärän lisääntymistä siltä osin, että poroja saatetaan joutua ajamaan pois alueelta.
Turvetuotannon aikana porojen ja niiden vasojen joutumista ojiin ja eläinten
pääsyä niistä pois voidaan tarvittaessa helpottaa luiskaamalla ojien, laskeutus- ja pumppaus- sekä paloaltaiden reunoja loivemmiksi porojen luontaisilla
kulkureiteillä.
Turvetuotannosta
aiheutuva
liikenteen
lisääntyminen
lisää
poroonnettomuuksien riskiä. Haittavaikutukset eivät kuitenkaan ole niin merkittäviä, että ne aiheuttaisivat Pudasjärven paliskunnalle huomattavia taloudellisia
menetyksiä.
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7.14

Suojelukohteet ja kulttuuriperintö
Alueelle tai sen läheisyyteen ei sijoitu maisemasuojelu-, kulttuuriperintö- ja
muinaismuistokohteita.
Lähin Natura-kohde on Olvassuo (FI1103829), joka sijaitsee Kuokkasuon itäpuolella noin 5,8 km:n etäisyydellä. Nuorittajoki laskee Kiiminkijokeen, joka
on suojeltu voimataloudelliselta rakentamiselta koskiensuojelulailla ja se kuuluu erityistä suojelua vaativiin vesistöihin. Kiiminkijoki kuuluu myös pohjoismaiseen suojeluvesien luetteloon ja Natura 2000–verkostoon (FI1101202).
Kiiminkijoen Natura-suojelun toteutuskeinoina on koskiensuojelulaki ja vesilaki. Kuvassa 7.15. on esitetty lähimmät Natura-alueet. Kiiminkijoen Naturaarvioinnin tarveselvitys on esitetty kappaleessa 7.14.1.

Kuva 7.15. Natura-alueiden sijoittuminen tuotantoalueen läheisyydessä.
Kuvassa 7.16. on esitetty soidensuojelu- ja luonnonsuojelualueiden sijoittuminen tuotantoalueen läheisyydessä.
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Kuva 7.16. Lähimpien suojelualueiden sijoittuminen tuotantoalueen lähellä.
7.14.1

Natura 2000 -alueet
Tausta ja menetelmät
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
ympäristövaikutusten
arviointiohjelmasta
antamassaan lausunnossa yhteysviranomainen on edellyttänyt, että hankkeen
vaikutuksista Kiiminkijoen Natura-suojeluarvoille laaditaan luonnonsuojelulain
65 § mukainen Natura-arviointi. Kuokkasuon turvetuotantohankkeen
arvioitava vaikutus Kiiminkijoen Natura-suojeluarvoille on hankkeen vaikutus
alapuolisen vesistön pintavesien laatuun ja virtaamiin.
Kiiminkijoen Natura-alueen kuvaus
Kiiminkijoen Natura-alue (FI1101202) sijoittuu Haukiputaan, Kiimingin,
Utajärven, Ylikiimingin ja Puolangan kuntien alueille. Kiiminkijoen alue on
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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 rakentamiselta
suojeltu vesistö, ja joki 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 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.
Vaikutusarvio
Arviointi on laadittu olevan kirjallisen aineiston pohjalta ja lähtöaineiston
tarkkuuden sallimalla tarkastelutasolla. Natura-arvioinnin laadinnassa on
noudatettu viranomaisohjeistusta (Söderman 2003). Natura-arviointiraportti
on esitetty liitteessä 5.
Kuokkasuon turvetuotantohankkeen seurauksena Kiiminkijoen Natura-alueelta
ei häviä lyhyellä tai pitkällä aikavälillä suojeltavia luontotyyppejä tai lajeja.
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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.
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 esitetyt lieventävät toimenpiteet toteutetaan (liite 5).
7.15

Kasvillisuus ja luonnonsuojelulliset arvot
Alue sijoittuu Suomen suoaluejaossa keskiboreaaliseen Pohjanmaa-Kainuun
aapasuoalueeseen. Tällä alueella suot ovat suhteellisen kuivia johtuen vaatimattomista kevättulvista. Tyypillisimpiä soita ovat välipintaiset nevat. Kuokkasuolle on tehty kasvillisuusselvitys kesällä 2008 (Pöyry Environment Oy).
Hankealueen osalta Kuokkasuo on kauttaaltaan ojitettu, jonka takia suon alkuperäinen kasvillisuus on muuttunut. Hankealueen ulkopuolella, Kuokkasuon
länsiosassa, on ojittamaton alue. Alue rajautuu pääosin turvekankaisiin ja
idässä viljeltyihin peltoihin. Alueeseen rajautuvat muutamat ojittamattomat
suoalueet ovat kuivuneet reunaojitusten vuoksi eriasteisiksi muuntuneiksi rämeiksi. Alueen halki kulkee metsäautotie. Kuvassa 7.17. on alueesta satelliittikuvaote.

Kuva 7.17. Satelliittikuvaote hankealueesta (http://maps.google.fi/).
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Kuokkasuon selvitysalueen itäosa on pääasiassa muuttunutta turvekangasta
(Tkg), joka on pitkälle umpeenkasvanutta. Tarkastelualueen itäosassa on
myös pieni peltoalue. Aivan selvitysalueen koilliskulmassa on alue varputurvekangasta (Vrtkg), jonka valtalajeina kenttäkerroksessa ovat suopursu (Ledum palustre) ja juolukka (Vaccinium uliginosum), pohjakerroksessa mm.
varvikkorahkasammal (Sphagnum russowii) ja seinäsammal (Pleurozium
schreberi). Varputurvekangasta esiintyy runsaammin alueen poikki kulkevan
metsäautotien pohjoispuolella. Siellä kasvillisuuden valtalajeina ovat mm.
hieskoivu (Betula pubescens), vaivaiskoivu (Betula nana), vaivero (Chamaedaphne calyculata), puolukka (Vaccinium vitis-idaea) ja suopursu. Pohjakerros muodostuu seinä- ja rämekarhunsammalista (Polytrichum strictum). Tien
pohjoispuolella on pieni alue rehevää ruohoturvekangasta (Rhtkg), jolla kasvaa muusta alueesta poiketen mm. kuusta (Picea abies), koivua, kurjenjalkaa
(Potentilla palustris), metsäalvejuurta (Dryopteris carthusiana), liekosammalta (Rhytdiadelphus triquetrus) ja korpikastikkaa (Calamagrostis purpurea).
Metsäautotien pohjoispuolella on myös pieni kuvio karhunsammalnevamuuttumaa (KsNMu).
Metsäautotien eteläpuoliset alueet ovat suurimmalta osin erilaisia nevamuuntumia (NMu). Näistä osa on tarkemmin määriteltäessä karhunsammalnevamuuntumaa (KsNMu). Selvitysalueen kaakkoiskulma on muuntunut jo turvekankaaksi (Tkg), jonka kenttäkerrosta hallitsee vaivaiskoivukasvusto (Betula
nana). Vaivaiskoivua esiintyy myös nevamuuntumilla runsaasti. Nevamuuntumien pohjakerroksissa esiintyy karhunsammalia. Metsäautotien eteläpuolla
puusto on kookkaampaa ja se muodostuu lähinnä männyistä ja hieskoivuista.

Kuva 7.18. Ojitettu Kuokkasuo on muuttunut suurelta osin turvekankaaksi
(Pöyry Environment Oy, 2008).
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Selvitysalueen länsiosassa esiintyy neva- (NMu) ja rämemuuntumaa (RäMu).
Nevamuuntumassa on vielä havaittavissa rimpipinnan ja jänteiden vaihtelu,
joskin rimmet ovat jo kuivahtaneet. Kenttäkerrosta hallitsevat mm. suokukka
(Andromeda polifolia), tupasvilla (Eriophorum vaginatum) ja hilla (Rubus
chamaemorus). Maisema on säilynyt suhteellisen avoimena. Nevamuuntuman
pohjoispuolella on hakkuualue. Rämemuuntuma puolestaan on täysin sulkeutunut ja kuvio alkaa lähentyä turvekangasvaihetta. Kuvassa 7.18 on maisemaa selvitysalueen länsiosasta.
Tuotantotoiminnan käynnistymisen myötä tuotantoalueelta kasvillisuus häviää
täysin. Hankkeella on vaikutuksia myös alueen ulkopuolelle. Alueen ojitukset
ovat jo vaikuttaneet Kuokkasuon luonnontilaisten suo-osien hydrologiaan, ja
sitä kautta kasvillisuutteen. Ojituksien vaikutus ulottuu kauttaaltaan ojittamattomiin osiin, sillä aapasoiden tutkimuksissa on todettu, että kasvillisuusvaikutukset on todettavissa yli 300 m päässä lähimmistä vesitaloutta muuttavista ojista. Turvetuotannon aloittaminen lisää tuotantoalueen länsipuolella
olevan ojittamattoman osan muuttumista. Hankeen seurauksena ojittamattomalla suo-osalla mätäspinnan osuus kasvaa ja väli- ja vesipintojen osuus vähenee. Hanke lisää mätäspintojen rahkoittumista. Vaikutukset kohdistuvat variksenmarjarahka-, lyhytkorsi- ja sararämeille.
Kuokkasuolla ei ole kasvillisuustyyppien uhanalaisuusluokituksen mukaisia
uhanalaisia luontotyyppejä. Kuokkasuon alueella tai sen välittömässä läheisyydessä ei ole tiedossa olevia silmälläpidettävien tai uhanalaisten lajien
esiintymiä. Kuokkasuolla ei ole sellaisia erityisiä luonnonarvoja, että se tuotantokäyttöön otettaessa merkittävästi heikentäisi lähialueiden, Suomen tai
EU:n luonnon monimuotoisuutta.
7.16

Linnusto

7.16.1

Nykytila
Kuokkasuon pesivän maalinnuston lajisto ja pesimämäärät on inventoitu 20.–
21.6.2008 kartoituslaskentamenetelmällä (Suomen Luontotieto Oy, 2008).
Kuokkasuon alueella havaittiin pesimäaikaisessa kartoituslaskennassa yhteensä 27 lintulajia ja 107 lintuparia (taulukko 7.18.). Alueen pesimälinnuston lajimäärä on kohtalainen ja linnuston tiheys on tyypillinen. Pesimälinnuston tiheys on kohtalainen eli 0,38 paria hehtaarilla.
Alueelta puuttuivat lähes kokonaan avoimien soiden lajit. Inventoinnissa tehtiin havainnot vain yhdestä kapustarinnasta (Pluvialis apricaria), kuovista
(Numenius arquata) ja lirosta (tringa glareola). Sen sijaan metsälajisto oli hyvin edustettuna ja sen tiheys oli melko suuri. Metsälajeista harvinaisin havainto tehtiin pikkusirkusta (Emberiza pusilla), joka pesi alueella kahden parin
voimin. Inventointialueen kanalintukanta on runsas. Alueen lajistoon kuuluu
pyy (Bonasa bonasia), riekko (Lagopus lagopu)s ja teeri (Tetrao tetrix).
Kuokkasuolla pesii neljä lintudirektiivin liitteen 1 lajia: liro, kapustarinta, pyy
ja teeri. Teeri ja käki (Cuculus canorus) ovat silmälläpidettäviä lajeja. Alueelle
tai sen välittömään läheisyyteen ei sijoitu suurten petolintujen pesimäreviiriä.
Lähimmät reviirit ovat yli 5 kilometrin päässä.
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Taulukko 7.18. Kuokkasuon linnustolaskennassa havaittu pesimälinnusto pesimämäärineen (Suomen Luontotieto Oy, 2008).

Laji

Parimäärä

Riekko (Lagopus lagopus )

2

Teeri (Tetrao tetrix)

3

Pyy (Bonasa bonasia)

2

Kapustarinta (Pluvialis apricaria)

1

Kuovi (Numenius arquata)

1

Liro (Tringa glareola)

4

Käki (Cuculus canorus)

1

Käpytikka (Denrocopos major)

1

Hömötiainen (Parus montanus)

2

Talitiainen (Parus major)

1

Leppälintu (Phoenicurus phoenicurus)

2

Punakylkirastas (Turdus iliacus)

6

Laulurastas (Turdus philomelos)

2

Räkättirastas (Turdus pilaris)

3

Punarinta (Erithacus rubecula)

6

Rautiainen (Prunella modularis)

1

Harmaasieppo (Muscicapa striata)

3

Kirjosieppo (Ficedula hypoleuca)

1

Pajulintu (Phylloscopus trochilus)

28

Metsäkirvinen (Anthus trivialis)

9

Urpiainen (Carduelis flammea)

4

Järripeippo (Fringilla montifringilla)

6

Peippo (Fringilla coelebs)

9

Keltasirkku (Emberiza citrinella)

1

Pajusirkku (Emberiza schoeniclus)

4

Pohjansirkku (Emberiza rustica)

2

Pikkusirkku (Emberiza pusilla)

2
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7.16.2

Vaikutusten arviointi
Linnustovaikutukset aiheutuvat suoympäristön muuttumisesta sekä tuotantovaiheessa työkoneiden aiheuttamasta häiriöstä. Ympäristön muutoksen seurauksena pesimälinnusto häviää tuotantoalueelta. Vaikutusten merkittävyys
on riippuvainen suolla pesivästä lajistosta ja suon muuttoaikaisesta merkityksestä, etenkin mikäli kyseessä on uhanalaisten tai harvalukuisten lajien esiintyminen.
Hanke vähentää riekolle, teerille, kuoville, lirolle ja kapustarinnalle sopivien
pesimäympäristöjen levinneisyyttä ja lisää näillä lajeilla kilpailua pesimäpaikoista. Kuokkasuon turvetuotantohanke ei sinänsä yksinään merkittävästi
heikennä näiden lajien elinmahdollisuuksia Suomessa, mutta yhdessä muiden
vastaavien hankkeiden kanssa heikentävät lajien kantojen kehittymistä suotuisasti tulevaisuudessa. Teeren osalta haittavaikutusta vähentää se seikka,
että kokemusten mukaan teeret voivat kelpuuttaa tuotantoalueita soidinalueikseen.
Tuotannon aikana tuotantoalueen läheisyydessä vain herkimmät lajit (esim.
petolinnut) voivat häiriintyä ja osa lajeista voi välttää tuotantoalueen lähialueita. Pääosin tuotantoalueen ympäristössä tulee pesimään yleisiä varpuslintuja. Nämä lajit eivät juuri häiriinny tuotannon aikaisesta toiminnasta.
Kahlaajat ja vesilinnut suosivat pintavalutuskenttiä. Tuotantoalue voi toimia
muutonaikaisena levähdysalueena, mutta ruokailumahdollisuudet alueella
heikkenevät kasvipeitteen häviämisen seurauksena. Kokonaisuudessaan linnustovaikutukset jäävät kohtalaisen vähäisiksi.

7.17

Muu eläimistö
Tuotantoalueen muusta eläimistöstä ei ole tutkittua tietoa. Kuokkasuo voi
toimia jossain määrin ravinnonhakupaikkana poroille. Usean allekirjoittajan
vastineessa YVA -ohjelmasta on esitetty, että Sarvinivalla, noin 0,5 km:n
etäisyydellä tuotantoalueen rajalta, esiintyy saukko.
Saukko on silmälläpidettävä ja luontodirektiivin liitteen IV(a) laji. Sen suojelutaso tulee säilyttää suotuisana. Saukolla on laaja saalistusalue, jota se kiertelee jatkuvasti ympäri vuoden. Vain poikasten kasvatuksen aikana naaras pysyy pienehköllä alueella. Pesän saukot tekevät suojaisaan paikkaan rannan
läheisyyteen. Tuotantoalue ei ole saukolle sopivaa pesimäympäristöä ja laji
voi liikkua satunnaisesti Kuokkasuolla. Tuotannolla ei arvioida olevan merkittäviä heikentäviä vaikutuksia saukon elinmahdollisuuksiin seudulla.
Tuotantoalueelta häviää tuotantoaikana lähes kokonaan muu eläimistö mm.
piennisäkkäät tai sammakot. Kuokkasuon turvetuotantokäytöllä ei arvioida
olevan olennaista merkitystä seudulla esiintyvälle eläimistölle.
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RISKITILANTEET JA NIIDEN YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET

8.1

Tulipalot
Turvetuotannon ajankohta kuivaan kesäaikaan ja toiminnan luonne lisäävät
paloturvallisuusriskiä. Tulipalon voi aiheuttaa esimerkiksi työkoneista lähtevät
kipinät, henkilöautojen käyttö turvekentällä tai varomaton tulenkäsittely.
Sisäasiainministeriö on antanut 4.12.2006 ohjeen turvetuotantoalueen paloturvallisuudesta (SM-2006–03459/Tu-312). Ohjeessa on esitetty turvetuotantoalueiden luokitus (pinta-alan mukaan) ja ilmoitusvelvollisuus. Lisäksi suunnitteluun, paloturvallisuuteen, yleisjärjestelyihin, pelastussuunnitelmaan, koulutukseen ja sammutuskalustoon sekä vartiointiin on ohjeistusta.
Vapo Oy:n turvetuotantoalueella noudatetaan sisäasiainministeriön ohjeen lisäksi omaa paloturvallisuusohjetta. Jokaiselle tuotantoalueelle laaditaan kohdekohtainen paloturvallisuussuunnitelma ja alueella työskenteleville järjestetään aiheesta koulutus. Suunnitelma toimitetaan paloviranomaisille, jotka tekevät ennen tuotantokauden alkua arviointi-, tutustumis- ja tarkastuskäyntejä
alueella ja hyväksyvät paloturvallisuussuunnitelman.
Kuokkasuon tulipaloriskin yhteydessä on mietittävä Määtänperän asutukselle
kohdistuvat riskit. Määtänperälle liikennöinti on hankalaa nykyisellään (tie on
osittain niin huono, että vaikeimmilla keleillä kylälle ajo estyy) ja turvallisuusriski tulipaloon liittyen on olemassa nykyiselläänkin. Tämän riskin kasvaessa
turvetuotantotoiminnan sijoittuessa asutuksen läheisyyteen, on toimintaa
suunniteltaessa syytä huomioida myös asutuksen paloturvallisuus ja mahdollinen pelastusreitistö. Viranomaisten arvioidaan ottavan kantaa asiaan mahdollisen luvan haun ja tarkastusten yhteydessä.

8.2

Muut onnettomuusriskit
Suurin yksittäinen muu riskitekijä on uhka pohjaveden pilaantumisesta. Konerikko tai onnettomuustilanne polttoaineen kuljetuksen tai varastoinnin yhteydessä voi aiheuttaa polttoaineen joutumista maaperään ja tätä kautta pintaja/tai pohjavesiin. Onnettomuuden tapahtuessa turvekentällä ja siten, että
onnettomuus havaitaan välittömästi, saadaan tilanne myös hallintaan nopeammin. Onnettomuuden hallintaa varten on tehty ohjeistusta (yrittäjän ympäristöohjeistus, tuotantoalueen jätehuolto-ohje). Lisäksi toimintojen sijoittelun
suunnittelussa otetaan huomioon onnettomuusriskit.
Turpeen kuljetus ja normaali työmaaliikenne tapahtuu olemassa olevaa metsäautotiestöä pitkin Vaanaharju - Kiviharjun pohjavesialueella noin 2,0 km ja
Viinivaaran pohjavesialueella noin 1,8 km pituisen matkan. Käytettävä metsäautotie on nykyisellään kapea ja lisääntyvä liikenne aiheuttaa riskin pohjavesialueelle mahdollisissa onnettomuustilanteissa.
Hankealueelta pintavedet johdetaan pohjoispuolella sijaitsevaan Nuorittajokeen, joten pintavedet virtaavat pohjavesialueelta poispäin ja pintavesien virtaaminen yksityisten kaivojen suuntaan ei ole todennäköistä. Tulvat voivat aiheuttaa myös vesiensuojelurakenteiden rikkoontumisen. Pintavalutuskentän
penkereen rikkoutuminen voi aiheuttaa normaalia suuremman kiintoaine- ja
ravinnepitoisuuden pääsyn alapuoliseen vesistöön. Tällainen häiriötilanne
huomataan nopeasti, koska rakenteita tarkkaillaan säännöllisesti
tarkkailusuunnitelmien mukaisesti. Säännöllinen rakenteiden kunnon seuranta
ja huoltotoimenpiteet ehkäisevät osaltaan vahinkojen syntyä.
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YHTEENVETO HANKKEEN VAIKUTUKSISTA JA VAIHTOEHTOJEN VERTAILU
Hankkeen vaihtoehtojen merkittävimmät vaikutukset ja niiden keskinäinen
vertailu on esitetty yhteenvetona taulukossa 9.1.
VE 0:

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

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 192,6 ha.

VE 3:

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

Taulukko 9.1. Vaihtoehtojen vertailu.
Vaikutus
/vaihtoehto

VE 0

VE 1

VE 2

VE 3

Maankäyttö
ja kaavoitus

Maakuntakaavassa alueelle ei ole osoitettu
merkintöjä. PohjoisPohjanmaan energiastrategiassa 2015 Kuokkasuo on esitetty Pohjois-Pohjanmaan liiton
maakuntavaltuuston
hyväksymien turvetuotantoalueiden listassa
11.6.2003.

Hanke on alueidenkäyttötavoitteiden mukainen.

Hanke on alueidenkäyttötavoitteiden mukainen.

Hanke on alueidenkäyttötavoitteiden mukainen.

Vesistökuormitus

Kuormitus alapuoliseen
vesistöön säilyy nykyisellään.

Kiintoainepitoisuudet
ovat 0- vaihtoehtoa suuremmat, mutta fosforin
ja typen vuosikuormitus
on samaa tasoa kuin 0vaihtoehdossa. Kuokkasuon kuormituksesta
aiheutuvat vesistövaikutukset kuitenkin pieniä,
eivätkä erotettavissa
taustakuormituksesta.

Kiintoaine-, typpi- ja
fosforikuormitukset ovat
vuositasolla arvioituna
hieman 0- vaihtoehtoa
pienemmät.

Suuremmat kuormitusvaikutukset kiintoaineen
ja ravinteiden osalta
verrattuna muihin vaihtoehtoihin. Kuokkasuon
kuormituksesta aiheutuvat vesistövaikutukset
kuitenkin pieniä, eivätkä
erotettavissa taustakuormituksesta.
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Vaikutus
/vaihtoehto

VE 0

VE 1

VE 2

VE 3

Kalastus ja
kalasto

Kiiminkijoki suosittu
kalastuskohde, Nuorittajoki lähinnä asukkaiden
ja mökkiläisten kalastuspaikka. Kalakannassa
hauki, ahven, säyne,
made. Nuorittajoessa
vähemmän lohikaloja,
Kiiminkijoen pääuomasta löydetty lohen luonnon kudusta syntyneitä
poikasia.

Ei muutosta nykyiseen
tilanteeseen.

Ei muutosta nykyiseen
tilanteeseen.

Ei muutosta nykyiseen
tilanteeseen.

Pohjavedet

Hankealue rajautuu
Vaanaharjun - Kiviharjun
pohjavesialueeseen.

Pohjavesialueen ja tuotantoalueen väliin jätetään 70 metrin levyinen
suojavyöhyke. Turvetuotannolla ei ole vaikutusta
pohjavesialueeseen,
pohjaveden tulevaan
hyödyntämiseen tai yksityisiin kaivoihin.

Pohjavesialueen ja tuotantoalueen väliin jätetään 70 metrin levyinen
suojavyöhyke. Turvetuotannolla ei ole vaikutusta
pohjavesialueeseen,
pohjaveden tulevaan
hyödyntämiseen tai yksityisiin kaivoihin.

Pohjavesialueen ja
tuotantoalueen väliin
jätetään 70 metrin
levyinen suojavyöhyke. Turvetuotannolla ei
ole vaikutusta pohjavesialueeseen, pohjaveden tulevaan hyödyntämiseen tai yksityisiin kaivoihin.

Maa- ja kallioperä

Suon pinta on noin tasolla 105 - 108 m merenpinnan yläpuolella ja
viettää pohjoiseen.

Maanpinta turpeenottoalueella alenee 0,6–2,8
m.

Maanpinta turpeenottoalueella alenee 0,6–2,8
m.

Maanpinta turpeenottoalueella alenee 0,6–
2,8 m.

Liikenne

Liikenteen määrän vaihteluita ei voida arvioida.
Hanke ei vaikuta liikenteen määrään.

Turvetta kuljetetaan
pääosin lämmityskaudella loka-huhtikuussa.
Kuljetuksia on keskimäärin 10 - 20 kpl/vrk
ja enimmillään 30
kpl/vrk. Aiheutuu työmatkaliikennettä. Lisääntyvästä liikenteestä
aiheutuva vahinkoriski.

Turvetta kuljetetaan
pääosin lämmityskaudella loka-huhtikuussa.
Kuljetuksia on keskimäärin 10 - 20 kpl/vrk
ja enimmillään 30
kpl/vrk. Aiheutuu työmatkaliikennettä. Lisääntyvästä liikenteestä
aiheutuva vahinkoriski.

Turvetta kuljetetaan
pääosin lämmityskaudella loka-huhtikuussa.
Kuljetuksia on keskimäärin 10 - 20 kpl/vrk
ja enimmillään 30
kpl/vrk. Aiheutuu työmatkaliikennettä. Lisääntyvästä liikenteestä aiheutuva vahinkoriski.

Pöly

Alueella ei erityisiä pölylähteitä.

Tuotanto aiheuttaa pölyämistä, mutta pölystä
ei ole haittaa asutukselle.

Tuotanto aiheuttaa pölyämistä, mutta pölystä
ei ole haittaa asutukselle.

Tuotanto aiheuttaa
pölyämistä, mutta pölystä ei ole haittaa
asutukselle.

Melu

Alueella ei erityisiä melulähteitä.

Tuotanto ja liikenne aiheuttavat melua. Meluhaittoja ei aiheudu asutukselle.

Tuotanto ja liikenne aiheuttavat melua. Meluhaittoja ei aiheudu asutukselle.

Tuotanto ja liikenne
aiheuttavat melua.
Meluhaittoja ei aiheudu
asutukselle.

Ilmasto

Alue on päästölähde

Tuottaa alhaisemman
ilmastovaikutuksen kuin
vastaavan energiamäärän tuottaminen kivihiilellä, jos alueen jälkikäytöstä tuotettu uusiutuva
polttoaine (puu tai ruokohelpi) otetaan huomioon jo sadan vuoden
tarkasteluajalla.

Tuottaa alhaisemman
ilmastovaikutuksen kuin
vastaavan energiamäärän tuottaminen kivihiilellä, jos alueen jälkikäytöstä tuotettu uusiutuva
polttoaine (puu tai ruokohelpi) otetaan huomioon jo sadan vuoden
tarkasteluajalla.

Tuottaa alhaisemman
ilmastovaikutuksen
kuin vastaavan energiamäärän tuottaminen kivihiilellä, jos
alueen jälkikäytöstä
tuotettu uusiutuva
polttoaine (puu tai
ruokohelpi) otetaan
huomioon jo sadan
vuoden tarkasteluajalla.
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Vaikutus
/vaihtoehto

VE 0

VE 1

VE 2

VE 3

Maisema

Ojitus on muuttanut
alueen maiseman. Vesakoituminen ja heinittyminen jatkuu.

Suo muuttuu kasvittomaksi, mikä aiheuttaa
muutoksen lähimaisemaan. Asutukselta ja
teiltä (lukuun ottamatta
alueen läpi kulkevaa
tietä) ei ole suoraa näköyhteyttä tuotantoalueelle.

Suo muuttuu kasvittomaksi, mikä aiheuttaa
muutoksen lähimaisemaan. Asutukselta ja
teiltä (lukuun ottamatta
alueen läpi kulkevaa
tietä) ei ole suoraa näköyhteyttä tuotantoalueelle.

Suo muuttuu kasvittomaksi, mikä aiheuttaa muutoksen lähimaisemaan. Tuotantoalue näkyy osittain
Määtänperän asutuksen suuntaan, teiltä
(lukuun ottamatta alueen läpi kulkevaa tietä) ei ole suoraa näköyhteyttä tuotantoalueelle.

Sosiaaliset
vaikutukset
(elinolot,
viihtyvyys,
virkistys)

Ei muutoksia.

Alueen käyttö estyy tuotantoaikana. Liikennemäärän kasvu koetaan
uhkana.

Alueen käyttö estyy tuotantoaikana. Liikennemäärän kasvu koetaan
uhkana.

Alueen käyttö estyy
tuotantoaikana. Liikennemäärän kasvu
koetaan uhkana.

Terveysvaikutukset

Ei terveysvaikutuksia.

Ei terveysvaikutuksia.

Ei terveysvaikutuksia.

Ei terveysvaikutuksia.

Elinkeinoelämä ja
talous

Ei työllistävää vaikutusta

Paikallinen työllistävä
vaikutus. Kotimaisen
polttoaineen saannin
turvaaminen.

Paikallinen työllistävä
vaikutus. Kotimaisen
polttoaineen saannin
turvaaminen.

Paikallinen työllistävä
vaikutus. Kotimaisen
polttoaineen saannin
turvaaminen.

Porotalous

Ei muutosta

Poroja saatetaan joutua
ajamaan alueelta. Porokolaririski kasvaa lisääntyvän liikenteen myötä.

Poroja saatetaan joutua
ajamaan alueelta. Porokolaririski kasvaa lisääntyvän liikenteen myötä.

Poroja saatetaan joutua ajamaan alueelta.
Porokolaririski kasvaa
lisääntyvän liikenteen
myötä.

Suojelukohteet ja kulttuuriperintö

Alueella ei ole suojelueikä kulttuurihistoriallisia
kohteita.

Ei vaikutusta

Ei vaikutusta

Ei vaikutusta

Kasvillisuus
ja luonnonsuojeluarvot

Nykyinen ojitetun alueen
kasvillisuus säilyy. Alueen heinittyminen ja
vesottuminen jatkuu.
Kuokkasuolla ei ole kasvillisuustyyppien uhanalaisuusluokituksen mukaisia uhanalaisia luontotyyppejä. Kuokkasuon
alueella tai sen välittömässä läheisyydessä ei
ole tiedossa olevia silmälläpidettävien tai
uhanalaisten lajien esiintymiä.

Tuotantoalue muuttuu
kasvittomaksi. Hankeen
seurauksena ojittamattomalla suo-osalla mätäspinnan osuus kasvaa
ja väli- ja vesipintojen
osuus vähenee. Hankkeella ei ole vaikutuksia
luonnonsuojeluarvoihin.

Tuotantoalue muuttuu
kasvittomaksi. Hankeen
seurauksena ojittamattomalla suo-osalla mätäspinnan osuus kasvaa
ja väli- ja vesipintojen
osuus vähenee. Hankkeella ei ole vaikutuksia
luonnonsuojeluarvoihin.

Tuotantoalue
muuttuu kasvittomaksi. Hankeen seurauksena ojittamattomalla suoosalla mätäspinnan osuus kasvaa ja väli- ja
vesipintojen
osuus vähenee.
Hankkeella ei
ole vaikutuksia
luonnonsuojeluarvoihin.
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Vaikutus
/vaihtoehto

VE 0

VE 1

VE 2

VE 3

Linnusto

Alueen metsälinnusto on
lajimäärältään edustava
ja tiheys kohtalainen.
Kuokkasuolla pesii neljä
lintudirektiivin liitteen 1
lajia: liro, kapustarinta,
pyy ja teeri. Teeri ja
käki (Cuculus canorus)
ovat silmälläpidettäviä
lajeja.

Nykyinen pesimälajisto
häviää tuotantoalueelta.
Alue voi toimia edelleen
soidinalueena sekä muutonaikaisena levähdysalueena.

Nykyinen pesimälajisto
häviää tuotantoalueelta.
Alue voi toimia edelleen
soidinalueena sekä muutonaikaisena levähdysalueena.

Nykyinen pesimälajisto
häviää tuotantoalueelta. Alue voi toimia
edelleen soidinalueena
sekä muutonaikaisena
levähdysalueena.

Muu eläimistö

Säilyy ennallaan.

Tuotantoalueelta häviää
tuotantoaikana lähes
kokonaan muu eläimistö
mm. piennisäkkäät tai
sammakot. Eläinten kulku ei esty.

Tuotantoalueelta häviää
tuotantoaikana lähes
kokonaan muu eläimistö
mm. piennisäkkäät tai
sammakot. Eläinten kulku ei esty.

Tuotantoalueelta häviää tuotantoaikana lähes kokonaan muu
eläimistö mm. piennisäkkäät tai sammakot. Eläinten kulku ei
esty.

Onnettomuusriskit

”Normaali” liikenneonnettomuusriski ja metsäpalovaara.

Liikenneonnettomuusriski kasvaa lisääntyvän
liikenteen myötä. Turvepalovaara. Tuotannon
aikana on tehostettu
palovalvonta. Mahdollinen vesiensuojelurakenteiden rikkoutuminen ei
aiheuta vaaraa asutukselle.

Liikenneonnettomuusriski kasvaa lisääntyvän
liikenteen myötä. Turvepalovaara. Tuotannon
aikana on tehostettu
palovalvonta. Mahdollinen vesiensuojelurakenteiden rikkoutuminen ei
aiheuta vaaraa asutukselle.

Liikenneonnettomuusriski kasvaa lisääntyvän liikenteen myötä.
Turvepalovaara. Tuotannon aikana on tehostettu palovalvonta.
Mahdollinen vesiensuojelurakenteiden rikkoutuminen ei aiheuta
vaaraa asutukselle.
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ARVIOINNIN EPÄVARMUUSTEKIJÄT JA OLETUKSET
Ympäristövaikutusten 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”.
Melumallinnus toteutettiin saatujen lähtötietojen pohjalta. Selvitystä varten
laadittiin kolmiulotteinen maastomalli.
Ihmisten kokemia haittoja ei voida mallin avulla ennustaa. Kyselyn kautta
saatiin otos lähimpien asukkaiden näkemyksistä asiaan. Sosiaalisten vaikutusten arviointi voidaan tehdä tähän hetkeen perustuen, mutta pidemmällä aikajänteellä vaikutuksia ei voida arvioida. Alueella asuvat tai lomailevat henkilöt
vaihtuvat vuosikymmenten saatossa, eikä muitakaan muutoksia voida ennustaa.
Maankäyttöön ja maisemaan sekä kasvillisuuteen, eläimistöön sekä luonnon
monimuotoisuuteen kohdistuvien vaikutusten arvioinnissa epävarmuutta aiheuttavat ennakoimattomat muutokset, kuten metsähakkuut tai uusien toimintojen toteutuminen / toteutumatta jääminen.
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Hankkeen aiheuttamien ilmapäästöjen vaikutusten arvioinnissa suurin epävarmuus liittyy päästömäärien arviointiin. Yksikköpäästöjen laskennassa on
jouduttu osin lähtötietojen puutteellisuuden takia tekemään yksinkertaistuksia. Myöskään hankkeen kuljetuksiin käytettävän ajoneuvokannan tai käytettävien työkoneiden ikää ja päästömääriä ei voida arvioida tarkasti, vaan arvioinnissa on käytetty keskimääräisiä päästöjä. Lasketut päästöarvot ovat lähinnä viitteellisiä. Todennäköistä on, että tekniikan kehitys alentaa lähes
kaikkia päästölajeja suoritteen kasvusta huolimatta lukuun ottamatta hiilidioksidia. Näihin liittyvät epävarmuudet ovat kuitenkin niin suuret, ettei erillistä, edes viitteellistä ennustetta tuleville vuosikymmenille ole tehty. Joka tapauksessa hankkeen lisäys kokonaispäästöihin on pieni.
Edellä käsiteltyjen arvioinnin epävarmuustekijöiden ei katsota rajoittavan
hankkeen ympäristövaikutusten arviointia.
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HAITALLISTEN VAIKUTUSTEN VÄHENTÄMISKEINOT
Ympäristövaikutusten arviointimenettelyn aikana on tunnistettu hankkeen
tärkeimmät haitalliset vaikutukset ja selvitetty eri mahdollisuuksia näiden vähentämiseksi. Tässä kappaleessa esitetään kuvaus merkittävimmistä haitallisista vaikutuksista ja ehdotukset niiden vähentämiseksi tehtävistä toimenpiteistä.
Tuotantoalueelta vesistöön johdettavien kuivatusvesien puhdistuksessa tullaan käyttämään parhaaseen käyttökelpoiseen tekniikkaan perustuvia menetelmiä. Esitetyillä vesienpuhdistustoimenpiteillä vähennetään kuivatusvesien
aiheuttamaa kiintoaine- ja ravinnekuormitusta tehokkaimmin. Vesienkäsittelyrakenteiden kuntoa seurataan jatkuvasti ja niiden toimintaa tarkkailuohjelman
mukaisesti, jotta ongelmatilanteisiin voidaan puuttua välittömästi.
Liikenteestä aiheutuvia pölyhaittoja voidaan vähentää teiden päällystämisellä
ja tarvittaessa kastelemalla. Liikenteen ilmapäästöjä voidaan vähentää käyttämällä vähäpäästöistä kuljetuskalustoa. Lliikenneturvallisuutta voidaan parantaa kalustoa kehittämällä sekä parantamalla näkyvyyttä liittymissä esim.
kasvillisuuden poistolla. Liikenteen turvallisuutta takaa myös alhainen nopeusrajoitus sekä kriittisten tiealueiden valaisu.
Asianmukaisen turvallisuussuunnitelman (palo-pelastussuunnitelma) laatiminen, mikä huomioi myös riittävässä määrin Määtänperän asutuksen, on tarpeen laatia yhteistyössä viranomaisten kanssa ennen toiminnan aloittamista.
Avoin yleinen tiedotus toiminnasta on tarpeen ihmisiin kohdistuvien vaikutusten vähentämisessä. Lähialueen ja jokivarren asukkaiden tulisi tietää, mistä
alueella harjoitetun toiminnan vaikutukset johtuvat. Tietoa on hyvä saada
myös sellaisista vaikutuksista, joita ei aistein pysty havaitsemaan, mutta jotka siitä huolimatta aiheuttavat huolta. Tällaisia ovat esimerkiksi pinta- ja pohjavesien laatu. Häiriötilanteista esim. vesienkäsittelyssä tiedotetaan kunnan
ympäristönsuojelusihteeriä sekä ELY-keskuksen viranomaisia. Jos jokin ympäristöön kohdistuva vaikutus on ennakoitavissa, esimerkiksi huoltotöiden seurauksena, tiedotetaan tästä jo etukäteen.
Alueen ympäristövalvonta ja -tarkkailu suoritetaan hyväksyttyjen tarkkailuohjelmien mukaisesti ja tarkkailutulokset raportoidaan valvontaviranomaisille.
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VAIKUTUSTEN SEURANTA
Luvan hakemisen yhteydessä esitetään käyttö-, päästö- ja vaikutustarkkailuohjelma. Ohjelmassa esitetään keinot millä tavalla ja millaista tietoa tuotantotoiminnan yhteydessä tullaan keräämään. Alueella on käytössä päiväkirja,
mihin kirjataan muun muassa havainnot säätilasta, vesiensuojelurakenteiden
kunnosta ja tehdyistä huoltotoimenpiteistä, viranomaistarkastuksista sekä
kaikista sellaisista tapahtumista, millä voi olla vaikutusta toiminnan aiheuttamaan vesistökuormitukseen.
Pintavesien kemiallista ja biologista laatua tullaan seuraamaan seuranta- ja
tarkkailuohjelman mukaisesti alueelta lähtevästä vedestä sekä ylä- ja alapuolisesta vesistöstä. Ohjelmasta käy ilmi tarkemmin näytteiden ottopisteet,
näytteenottoajankohdat sekä näytteistä tehtävät analyysit. Tarkkailun yhteydessä tehdään myös virtaamamittaukset, minkä perusteella voidaan seurata
vesistökuormituksen suuruutta.
Vaikutustarkkailussa seurataan kuormituksen aiheuttamia muutoksia alapuolisessa vesistössä. Vaikutustarkkailu käsittää veden laadun tarkkailun lisäksi
pohjaeläin- ja kalataloustarkkailun. Tarkkailun avulla pyritään saamaan tieto,
onko turvetuotannolla vaikutuksia tarkkailtaviin tekijöihin. Kalastotarkkailulla
saadaan tietoa kalastuksen laajuudesta, kala- ja rapusaaliista sekä mahdollisista kalastusta haittaavista tekijöistä, kuten pyydysten likaantumisesta ja kalojen makuvirheistä. Vesistö-, pohjaeläin- ja kalataloustarkkailu voidaan toteuttaa osana Kiiminkijoen turvetuotantoalueiden yhteistarkkailua.
Vaikutustarkkailu voi käsittää myös pöly-, melu- ja pohjavesien tarkkailua.
Tarkemmat lupaehdot asiasta tulee asettamaan lupaviranomainen.

13

TARVITTAVAT SUUNNITELMAT, LUVAT JA PÄÄTÖKSET
Turvetuotantotoiminta, kun tuotantoalue on yli 10 ha, edellyttää ympäristölupaa. Lupaa voidaan hakea YVA-menettelyn päätymisen jälkeen.
Alueelle mahdollisesti rakennettavat rakennukset tarvitsevat rakennusluvan.
Luvan tarve ratkeaa suunnitelmien valmistuttua.
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