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VAPO OY
KUOKKASUON MELU- JA PÖLYSELVITYS
1

Taustaa
Vapo Oy suunnittelee turvetuotannon aloittamista Pudasjärven kunnan alueella sijaitsevalla Kuokkasuolla. Tämä melu- ja pölyselvitys liittyy hankkeesta vireillä olevaan ympäristövaikutusten arviointi(YVA)prosessiin. Tässä melu- ja
pölyselvityksessä on selvitetty satokierron 23. vrk mukaiset päästöt. Satokierrolla tarkoitetaan turpeentuotannon tuotantoketjua, joita voi olla yhtenä kesänä useampia, riippuen sääolosuhteista. Kuokkasuon satokierrossa on kaikkiaan 24 päivää. Tuloksia tarkasteltaessa on otettava huomioon, että 23. vrk
on satokierron vilkkain päivä ja se toistuu kesässä noin 3 – 4 kertaa. Muina
aikoina toiminta suolla on huomattavasti vähäisempää.
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. Ennen hankkeen toteutuspäätöstä ja hankkeen toteutuksen vaatiman ympäristöluvan hakemista Vapo Oy teettää hankkeen ympäristövaikutusten arvioinnin (YVA). Kuokkasuon sijainti on esitetty kuvassa 1.

Kuva 1. Kuokkasuon sijainti.
Kuokkasuo on sarkaojitettu turvetuotantoa varten 1980-luvulla, mutta muita
turpeennostoon liittyviä töitä alueella ei ole tehty. Alueen hankinnan ja tuotantovarauksen perusteena ovat Vapo Oy:n tekemät turvekartoitukset.
Hankkeen ympäristövaikutusten arviointi tehdään vuosien 2009–2010 aikana.
Ympäristölupaa turvetuotannolle on määrä hakea vuonna 2010.
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Ympäristömelun ohjearvot
Meluntorjuntaa ohjaavat Suomessa Valtioneuvoston päätöksen VNp 993/1992
mukaiset melutasojen ohjearvot. Taulukossa 1 on esitetty kyseiset ohjearvot
ulkona.
Taulukko 1. Yleiset melutasojen ohjearvot(VNp 993/1992).
Ulkona
LAeq, klo 7-22
Asumiseen käytettävät alueet, virkistysalueet taa55 dB
jamissa ja niiden välittömässä läheisyydessä sekä
hoito- tai oppilaitoksia palvelevat alueet
Loma-asumiseen käytettävät alueet, leirintäalu45 dB
eet, taajamien ulkopuoliset virkistysalueet ja
luonnonsuojelualueet
Sisällä
Asuin, potilas ja majoitushuoneet
35 dB
Opetus ja kokoontumistilat
35 dB
Liike ja toimistohuoneet
45 dB
1) Uusilla alueilla on melutason yöohjearvo kuitenkin 45 dB.

LAeq, klo 22-7
50 dB1) 2)
40 dB

3) 4)

30 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.
3

Ilmanlaadun ohje- ja raja-arvot

3.1

Ohjearvot
Valtioneuvoston päätöksessä (480/1996) on annettu ohjearvot hengitettävien
hiukkasten pitoisuuksista ulkoilmassa. Taulukossa 2 on esitetty kyseiset ohjearvot.
Ohjearvot ovat osa ilmansuojelun hallinnollista ohjausta. Niillä ilmaistaan ilmanlaadun tavoitteita sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä. Ohjearvot on otettava huomioon mm. maankäytön ja liikenteen suunnittelussa sekä ilman pilaantumisen vaaraa aiheuttavien toimintojen sijoittamisessa. Tavoitteena on,
että ohjearvojen ylittyminen estetään ennakolta.
Ohjearvojen lähtökohtana on terveydellisten ja luontoon sekä osittain myös
viihtyvyyteen kohdistuvien haittojen ehkäiseminen.
Taulukko 2. Ilmanlaadun ohjearvot.
Pöly
Ohjearvo
Hiukkaset, kokonaisleijuma (TSP)
Hiukkaset, kokonaisleijuma (TSP)
Hengitettävät
hiukkaset,
(PM10)

120 µg/m3

Tilastollinen määrittely
vuoden
vuorokausiarvojen
98. prosenttipiste

50 µg/m3

vuosikeskiarvo

70 µg/m3

kuukauden toiseksi
vuorokausiarvo

suurin
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Raja-arvot
Valtioneuvoston asetuksessa (711/2001) on annettu raja-arvot hengitettävien
hiukkasten (PM10, eli hiukkasten koko ≤10 µm) pitoisuuksista ulkoilmassa.
Asetus tuli voimaan 15.8.2001, ja sillä kumottiin vanha valtioneuvoston päätös ilmanlaadun raja-arvoista ja kynnysarvoista (481/1996). Taulukossa 3 on
esitetty kyseiset raja-arvot.
Raja-arvolla tarkoitetaan ilman epäpuhtauksien pitoisuutta, joka on alitettava
määräajassa, ja joka ei saa ylittyä sen jälkeen, kun se on alitettu. Asetuksen
mukaan kuntien on laadittava ja pantava toimeen suunnitelmia, joilla varmistetaan raja-arvojen alittaminen annettuihin määräaikoihin mennessä, jos rajaarvot ylittyvät tai ovat vaarassa ylittyä. Ympäristön laatua koskevien asetusten noudattamisesta luvanvaraisessa toiminnassa on säädetty erikseen ympäristönsuojelulaissa.
Ilmanlaatuasetuksessa on säädetty raja-arvot sekä terveyden että kasvillisuuden ja ekosysteemien suojelemiseksi.
Taulukko 3. Ilmanlaadun raja-arvot.
Pöly
Keskiarvon
Raja-arvo
laskenta-aika

(293

K,

101,3 kPa)

Sallitut
tykset

Hiukkaset (PM10)
24 tuntia
50 µg/m3 (1
Hiukkaset (PM10)
1 vuosi
40 µg/m3 (1
1) Tulokset ilmaistaan ulkoilman lämpötilassa ja paineessa.
4

Lähtötiedot

4.1

Maastoaineisto

yli-

35
-

Selvityksiä varten alueesta laadittiin kolmiulotteinen maastomalli. Maastomalli
laadittiin tilaajan toimittaman kartta-aineiston pohjalta.
4.2

Selvityksessä mukana olevat laitteet
Selvitys on laadittu Vapo Oy:n Kuokkasuolle laatiman satokierron aikataulun
mukaisesti. Satokierrosta on valittu satokierron 23. vuorokausi. Tällöin suolla
on eniten turpeennostoon liittyvää toimintaa. Suolla liikkuu tällöin tuotantojyrsin, lusikkakääntäjä ja yksi hakukeruuyksikkö, jossa on 1 kuormaustraktori
ja 4 kärrytraktoria. Eri yksiköiden toiminta-ajat vuorokaudessa on esitetty
taulukossa 4.
Taulukko 4. Yksiköiden toiminta-ajat.
Yksikkö
Toiminta-aika [h/vrk]
Jyrsin, 1 kpl
Kääntäjä, 1 kpl
Keräily, 4 kpl

9,09
16,67
20 (1 kpl)

Josta yöaikaan [h/vrk]
0
2
7

Koska etukäteen ei voida tietää yksiköiden toiminta-alueita suolla toimintapäivinä, on yksiköiden toiminta jaettu suon eri lohkoille lohkojen pinta-alojen
suhteessa kokonaispinta-alaan nähden. Todellisuudessa toimintaa ohjaavat
mm. sääolosuhteet. Taulukossa 5 on esitetty lohkojen pinta-alojen suhde kokonaispinta-alaan nähden.
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Taulukko 5. Lohkojen pinta-alat.
Lohko
Lohko 1
Lohko 2
Pinta-ala [ha]
Osuus [%]

14,1
8

81,0
45

4 (11)

Lohko 3

Lohko 4

Yhteensä

71,0
40

13,6
7

179,7
100

Selvityksen tilanne, satokierron 23. vrk, on vilkkain toimintapäivä. Muut satokierron päivien pöly- ja melupäästöt jäävät pienemmiksi, koska muina päivinä
toimintaa, eli tuotantokoneita on vähemmän määrällisesti tai ajallisesti. Satokierron 23. vrk toistuu yhden tuotantojakson, kesän, aikana korkeintaan 3 – 4
kertaa, muina aikoina toiminta on vähäisempää.
4.3

Laitteiden mallinnus
Melu- ja pölymallinnuksessa kaikki mukana olevat laitteet on mallinnettu viivalähteinä. Viivalähteen pituus on laskettu satokierron aikataulusta laitekohtaisesti. Laitteet, viivalähteet, on jaettu satokierron ja pinta-alojen suhteessa
eri lohkoille.

4.4

Meluemissiot
Jyrsinnän ja kääntäjän meluemissiot saatiin ins.toim. Paavo Ristola Oy:n (nykyään Ramboll Oy) tekemistä melumittauksista Väärälammensuolla vuonna
2001. Hakukeräilyn meluemissio saatiin Jyväskylän yliopiston Ympäristöntutkimuskeskuksen tiedonannosta 151/1998 ’Turvetuotanto ympäristömelun aiheuttajana’.
Taulukossa 6 on esitetty meluemissiot terssikaistoittain. Emissiot on ilmoitettu
lineaarisesti.
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Taulukko 6. Turvetuotannon meluemissiot tersseittäin.

4.5

Taajuus [Hz]

Jyrsintä [dBlin]

Kääntö [dBlin]

Hakukeräily [dBlin]

25
31
40
50
63
80
100
125
160
200
250
315
400
500
630
800
1000
1250
1600
2000
2500
3150
4000
5000
6300
8000
10000
12500
16000
20000

137
132
128
117
113
110
101
101
98
109
106
103
99
100
100
99
97
99
99
94
92
88
89
84
84
79
78
73
72
63

83
107
104
94
96
98
93
92
90
88
87
92
94
92
90
92
92
87
86
85
85
82
83
79
77
71
72
64
67
61

102
94
91
92
94
87
97
81
80
79
79
75
75
73
72
71
70
67
66
63
73
58
57
58
58
56
59
82
62
61

Muut melulähteet
Turvetuotantoalueelle mahdollisesti sijoitettava pumppaamo ei ole mallinnuksissa mukana. Jos alueelle sijoitetaan pumppaamo, ovat sen pumput sähköpumppuja, joiden melupäästö on hyvin vähäinen. Vapo Oy:n mukaan pumppaamo tullaan sähköistämään, eli sähköenergia saadaan valtakunnan verkosta. Tällöin pumppaamolla ei ole muita äänilähteitä, esim. aggregaatteja.

4.6

Pölyn päästökertoimet
Jyrsinnän, käännön ja hakukeräilyn pölyemissiot saatiin Symo Oy:n Turveteollisuusliitto ry:lle tekemästä raportista ’Turvetuotannon pöly- ja melupäästöt
sekä vaikutukset lähialueen ilmanlaatuun’.
Taulukossa 7 on
ly(TSP)päästölle.

esitetty

pölyemissiot

PM2,5-,

PM10-

ja

kokonaispö-
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Taulukko 7. Turvetuotannon pölyemissiot.
Taajuus [Hz]
PM2,5 [g/s]
PM10 [g/s]
Jyrsintä
Kääntö
Hakukeräily
4.7

1,6
4,7
8,0

2,3
6,7
10,9

TSP [g/s]
3,5
10,2
30,4

Kuljetuksien pölypäästö
Turvetta kuljetetaan Pudasjärven Kuokkasuolta pääsääntöisesti lämmityskaudella eli vuodenaikaan, jolloin maa on jäässä ja suurelta osin lumen peittämä.
Kaikki kuljetukset toteutetaan kuljetuskalustolla, jossa kuormat peitetään välittömästi lastauksen jälkeen. Kuljetuskalusto ja kuljetusajankohta huomioon
ottaen kuljetuksen pölypäästö on erittäin pieni. Kuljetuksista voi aiheutua pölyämistä, jos kuljetukset osuvat kuivaan vuodenaikaan, jolloin maa ei ole
jäässä. Tällöin pöly on peräisin sorateiltä ja rajoittuu niiden ympäristöön. Sorateiden pölyä torjutaan tehokkaasti esimerkiksi teiden kastelulla.

5

Säätiedot
Pölyn leviämismallinnuksessa käytettiin sääaineistoa, joka on saatu Ilmatieteenlaitokselta. Kuvassa 2 on esitetty mallinnuksessa käytetty tuuliruusu.
Tuuliruusussa on tuulitietoa vuosilta 1999 – 2008.

Kuva 2. Mallinnuksissa käytetty tuuliruusu.
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Toimintaympäristö
Kuokkasuon tuotantoalue ja sen lähiympäristö noin 2 km:n säteellä on esitetty liitteessä 1. Liitekartasta näkyy tuotantoalueen sijoittuminen, lähin asutus
sekä lähimmät vesistöt.

6.1

Asutus
Lähialueiden asutus on keskittynyt Määtänperälle, jonka länsiosat rajautuvat
hankealueeseen. Lähin kiinteistö on noin 200 metrin etäisyydellä tuotantoalueesta. Pikku Leppilammin pohjoisrannalla, noin 750 metrin etäisyydellä tuotantoalueesta, on muutama kiinteistö.
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).

6.2

Maisema
Kuokkasuo sijoittuu Suomen maisemamaakuntajaossa Pohjanmaan laajaan
aluekokonaisuuteen. Maisemaseutualuejaossa Kuokkasuo sijoittuu PohjoisPohjanmaan nevalakeuden seudulle.
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.

6.3

Pintavedet
Kuokkasuo sijoittuu kokonaisuudessaan Sorsuanperän vesistöalueelle
(60.062), mikä on Kiiminkijoen vesistöalueen (60) kolmannen jakovaiheen
vesistöalue. 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) valuma-alueesta, joka
alkaa Piltuanjoen laskukohdan alapuolelta ja päättyy Kiiminkijokeen. Nuorittajoki on Kiiminkijoen pisin sivuhaara ja se virtaa pääosin Hetekyläntien suuntaisena ja yhtyy Kiiminkijokeen Ylikiimingin Jokikokossa.

6.4

Kasvillisuus
Alue sijoittuu Suomen suoaluejaossa keskiboreaaliseen Pohjanmaa-Kainuu
aapasuoalueeseen. Tällä alueella suot ovat suhteellisen kuivia johtuen vaatimattomista kevättulvista. Tyypillisimpiä soita ovat välipintaiset nevat.
Kuokkasuo on kauttaaltaan ojitettu. Ojitusten vuoksi suo on kuivunut tehokkaasti, eikä alkuperäisiä suotyyppejä ole juurikaan määriteltävissä. Alue rajautuu pääosin turvekankaisiin ja idässä viljeltyihin peltoihin. Alueeseen rajautuvat muutamat ojittamattomat suoalueet ovat kuivuneet reunaojitusten
vuoksi eriasteisiksi muuntuneiksi rämeiksi. Alueen halki kulkee metsäautotie.
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Melumallinnusmenetelmä
Melulaskennat tehtiin SoundPLAN 6.5-melulaskentaohjelmalla. Ohjelma käyttää melun leviämisen mallintamiseen digitaalista maastomallia ja pohjoismaisia tieliikenne- ja teollisuusmelun laskentamalleja. Kasvillisuuden vaimennusta ei ole huomioitu. Laskentamallin on alan kirjallisuudessa arvioitu antavan
pitkäaikaisiin mittauksiin verrattuna alle 3 dB:n eron.
Laskennoissa melutasot laskettiin pisteisiin, jotka sijaitsevat 10 metrin välein
tarkasteltavalle alueelle sijoitetussa ruudukossa. Melukäyrät muodostetaan
laskentaruudukkoon laskettujen arvojen avulla interpoloimalla.
Melulle laskettiin keskiäänitasot. Laskentapisteiden korkeus oli pohjoismaisen
mallin mukaisesti kaksi metriä maan pinnasta. Ohjelmalla laadittiin laskennan
tulosten perusteella meluvyöhykkeet 5 dB välein välille 40 – 65 dB, päivä- ja
yöajalle erikseen.

8

Pölymallinnusmenetelmä
Pölylaskennat tehtiin SoundPLAN 6.5-ohjelmalla. Ohjelma käyttää pölyn leviämisen mallintamiseen digitaalista maastomallia ja saksalaista Austal2000
laskentamallia.
Laskentamallissa pölylähteet mallinnettiin viivalähteiksi. Austal2000 laskentamalli ottaa huomioon päästölähteen partikkelikoon, tuulen suunnan ja voimakkuuden sekä maastonmuodot. Laskentamalli ei ota huomioon kasvillisuutta. Jos suon ja lähimpien häiriintyvien kohteiden väliin jää puustoa on pölypäästöt pienempiä kuin tuloksissa on esitetty, koska kasvillisuudella on pölyä
sitova vaikutus.

9

Tulokset

9.1

Melumallinnus
Liitteessä 2 on esitetty keskiäänitasot LAeq, klo 7 – 22 päivällä. Ohjearvot eivät
ylity lähimmissä häiriintyvissä kohteissa.
Keskiäänitasot LAeq, klo 22 – 7 yöllä jäivät niin vähäisiksi, että niiden esittäminen ja havaitseminen kartoista on vaikeaa. Tämän takia yöaikaisesta melusta
ei laadittu karttaa.
Liitteessä 3 on esitetty maksimiäänitasot LAMAX, klo 7 – 22 päivällä. Maksimiäänitasot jäävät hyvin pieniksi lähimmissä häiriintyvissä kohteissa.
Liitteessä 4 on esitetty maksimiäänitasot LAeq, klo 22 – 7 yöllä. Maksimiäänitasot jäävät hyvin pieniksi. Turvetuotantoalueen ulkopuolelle ei leviä yli 35 dB:n
maksimiäänitasoja.
Maksimiäänitaso kuvaa laitteiden ohiajoa. Suomessa on ohjearvot melun keskiäänitasoille, ei maksimitasoille.
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Pölymallinnus
Liitteessä 5 on esitetty turvetuotannon hiukkaskokoluokan PM2,5 (hiukkasten
koko ≤2,5 µm) vuosikeskiarvo. Suomessa hiukkaskokoluokan PM2,5 hiukkasille ei ole annettu ohje- ja raja-arvoja.
Liitteessä 6 on esitetty turvetuotannon hiukkaskokoluokan PM10 vuosikeskiarvo. Raja-arvo 40 µg/m3 ylittyy yhden kiinteistön kohdalla turvetuotantoalueelta pohjoiseen.
Liitteessä 7 on esitetty turvetuotannon kokonaisleijuman vuosikeskiarvo. Ohjearvo 50 µg/m3 ei ylity.
Nuorittajoen kohdalla kokonaisleijuma on noin 200 m matkalla 40 - 50 µg/m3
ja noin 300 m matkalla 30 – 40 µg/m3.

10

Melu- ja pölyhaittojen vähentäminen
Turvetuotannon melu tulee jäämään kaikissa tilanteissa alle ohjearvojen. Melun häiritsevyyttä voidaan kuitenkin edelleen pienentää suorittamalla asuin- ja
lomakiinteistöjen läheisyydessä tapahtuvat työt päiväaikaan. Tällöin yleensä
häiritseväksi koettu yömelu jää asuinkiinteistöjen kohdalla erittäin vähäiseksi.
Turvetuotannon pölyä voidaan lähimmissä häiriintyvissä kohteissa vähentää
suorittamalla työt kohteiden lähellä häiriintyvistä kohteista tuotantoalueelle
puhaltavan tuulen aikana. Tällöin pölypäästö suuntautuu poispäin häiriintyvistä kohteista.
Pölymallinnuksessa ei ole huomioitu kasvillisuuden vaikutusta. Puilla on mittauksien mukaan pölyä sitova vaikutus. Jos turvetuotannon alkaessa tuotantoalueen ympärille jätetään puustoa tai sitä istutetaan myöhemmin, voidaan
pölyhaittoja edelleen vähentää.
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Johtopäätökset
Selvityksessä mallinnettiin Kuokkasuon satokierron vilkkaimman 23. vrk mukainen tuotantopäivä. Tämä toistuu kesässä noin 3 – 4 kertaa, muina tuotantopäivinä melu- ja pölypäästöt ovat pienempiä, koska silloin suolla on vähemmän toimintaa.
Kuokkasuolta aiheutuva melu ei ylitä päivä- ja yöohjearvoja tuotannon missään vaiheessa.
Pölyn PM10-kokoluokan hiukkasten vuosikeskiarvon raja-arvo ylittyy yhden
kiinteistön kohdalla turvetuotantoalueelta pohjoiseen. Muut ohje- tai rajaarvot eivät ylity.
Turvetuotannosta aiheutuva melu tulee jäämään kaikissa tilanteissa alle ohjearvojen. Melun häiritsevyyttä voidaan kuitenkin edelleen pienentää suorittamalla asuin- ja lomakiinteistöjen läheisyydessä tapahtuvat työt päiväaikaan.
Turvetuotannon pölyä voidaan lähimmissä häiriintyvissä kohteissa vähentää
suorittamalla työt kohteiden lähellä tuotantoalueelle puhaltavan tuulen aikana. Tällöin pölypäästö suuntautuu poispäin häiriintyvistä kohteista.
Pölymallinnuksessa ei ole huomioitu kasvillisuuden vaikutusta. Puilla on mittauksien mukaan pölyä sitova vaikutus. Jos turvetuotannon alkaessa tuotantoalueen ympärille jätetään puustoa tai sitä istutetaan myöhemmin, voidaan
pölyhaittoja edelleen vähentää.
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