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Asia Valitus ympäristölupa-asiassa  

 

Muutoksenhakija ja luvan hakija  

 

 Turveruukki Oy 

 

Päätös, johon on haettu muutosta 

 

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto 3.12.2018 Nro 114/2018/1  

 

Aluehallintovirasto on myöntänyt Turveruukki Oy:lle määräaikaisen ympäris-

töluvan Kuikkasuon turvetuotantoon Oulun kaupungissa Iijoen vesistöalueella 

hakemukseen liitetyn suunnitelman ja sen täydennysten mukaisesti siten muu-

tettuna kuin lupamääräyksistä ilmenee. Tuotantoalueen pinta-ala auma-aluei-

neen on noin 30 ha. Auma-alueiden yhteydessä saadaan varastoida ja käsitellä 

puuperäisiä polttoaineita. Lisäksi aluehallintovirasto on vahvistanut Kuikka-

suon jälkihoitotoimenpiteet.  

 

Lupa sisältää määräykset 1–22, joista 3–7, 15 ja 21–22 kuuluvat seuraavasti: 

 

Päästöt vesiin 

 

3. Tuotantolohkojen pintaa ei saa ulottaa 30 cm lähemmäksi hapanta sulfaatti-

maata tai potentiaalista hapanta sulfaattimaata. Niillä alueilla, joilla turvetta on 

happaman sulfaattimaan tai potentiaalisesti happaman sulfaattimaan päällä ny-

kyisin vähemmän kuin 30 cm, ei saa tuottaa turvetta vähemmäksi.  

 

Tuotantoalueen ojia ei saa kaivaa syvemmäksi kuin on tuotannon kannalta 

välttämätöntä. Niissä kohdissa, joissa kaivettujen ojien pohjat ulottuvat 30 cm 

lähemmäksi hapanta sulfaattimaata tai potentiaalista hapanta sulfaattimaata, 

kyseiset sulfaattimaat on viipymättä saatettava pelkistettyyn tilaan. 

 

Tuotannon loppuvaiheessa ja tuotannosta poistuneilla lohkoilla ojat, joiden 
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pohjat ulottuvat lähelle hapanta sulfaattimaata tai potentiaalista hapanta sul-

faattimaata on padottava riittävän useista kohdin niin, että happamat sulfaatti-

maat ja potentiaaliset happamat sulfaattimaat eivät pitkienkään kuivien jakso-

jen yhteydessä pääse hapettumaan. Vaihtoehtoisesti alueet, joilla esiintyy ha-

panta tai potentiaalisesti hapanta sulfaattimaata tulee saattaa kokonaisuudes-

saan pysyvästi riittävän paksun vesikerroksen peittämiksi niin, että happamat 

sulfaattimaat tai potentiaaliset happamat sulfaattimaat eivät pääse kuivamaan 

ja sulfidit hapettumaan edes pitkien kuivien jaksojen yhteydessä. 

 

Toiminta on muutoinkin järjestettävä niin, että alueella esiintyvät happamat 

sulfaattimaat ja potentiaaliset happamat sulfaattimaat eivät tule hapettumiselle 

alttiiksi. 

 

Turve määritellään tässä päätöksessä edellä mainituksi sulfaattimaaksi, 

mikäli sen maasto pH on alle 3, inkuboitu pH alle 3 tai inkuboitu pH on 

alle 3,5 ja pH on inkubaation yhteydessä laskenut yli yhden pH-yksikön. 

Liejut ja mineraalimaat määritellään tässä päätöksessä happamaksi sulfaatti-

maaksi tai potentiaaliseksi happamaksi sulfaattimaaksi, mikäli niiden maasto-

pH on alle 4 tai inkuboitu pH alle 4 ja pH on laskenut inkubaation yhteydessä 

vähintään 0,5 pH-yksikköä. 

 

4. Happamaan sulfaattimaahan tai potentiaaliseen happamaan sulfaattimaahan 

ulottuvien laskeutusaltaiden happoa tuottavat maa-ainekset on poistettava al-

taan ympäriltä vähintään kolmen metrin leveydeltä ja niiltä syvyyksiltä kuin 

niitä esiintyy altaan seinämässä ja korvattava tiiviillä ja sulfidivapaalla tur-

peella tai muulla rakenteeseen teknisesti soveltuvalla pilaantumattomalla maa-

aineksella, mikäli on vaara tai on jo ilmennyt, että altaan vesipinta laskee täl-

laisen turvekerroksen alapuoliselle tasolle. Vaihtoehtoisesti happoa tuottavat 

maa-ainekset voidaan neutraloida kalkilla tai muulla neutraloivalla käyttökoh-

teeseen soveltuvalla materiaalilla sekoittaen se maa-aineksiin altaan ympäriltä 

vähintään viiden metrin leveydeltä ja niiltä syvyyksiltä kuin happoa tuottavia 

maa-aineksia ilmenee altaan seinämässä. Kalkin tai muun neutraloivan materi-

aalin neutralointikyky on oltava vähintään kaksinkertainen kyseisten maa-ai-

nesten haponmuodostuskykyyn nähden. Happamat maa-ainekset on poistettava 

tai kalkittava altaan pohjasyvyydelle asti. Mainituissa vaihtoehdoissa myös 

altaan pohjan maa-aines on poistettava, mikäli se on sulfidista happoa tuotta-

vaa. 

 

Sulfidipitoiset kaivumaat on haudattava niin, että ne jäävät pysyvästi vesipei-

ton alle. Vaihtoehtoisesti maat on kalkittava tai käsiteltävä muulla neutraloi-

valla materiaalilla niin, että sen määrä riittää neutraloimaan koko kaivumas-

saan sisältyvän haponmuodostuspotentiaalin. Lisäksi maat on peitettävä tur-

peella taikka muulla sopivalla puhtaalla aineksella, joka ei kemiallisesti muuta 

peitettäviä neutraloituja maita siten, että niiden happamuus, raskasmetallien 

liukoisuus tai muut ominaisuudet eivät muutu niin, että niistä voisi muodostua 

ympäristön pilaantumista aiheuttavia päästöjä. 

 

5. Mikäli laskeutusaltaille 1 ja 2 johdettavan veden tai laskeutusaltailta lähte-

vän veden pH on vaarassa laskea alle 4,5, luvan saajan on ryhdyttävä välittö-

mästi kaikkiin tarvittaviin toimenpiteisiin happaman kuormituksen lähtöalueen 

selvittämiseksi, veden pH:n nostamiseksi ja lähtöalueen sulfidien hapettumisen 

estämiseksi. Tehtävistä toimenpiteistä on välittömästi ilmoitettava Pohjois- 
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Pohjanmaan ELY-keskukselle ja Oulun kaupungin ympäristönsuojeluviran-

omaiselle. 

 

6. Luvan saajan on tuotantoalueen tai sen osa-alueiden luovutusten yhteydessä 

ilmoitettava kirjallisesti vastaanottajalle tällä päätöksellä annetut 

happamien sulfaattimaiden ja potentiaalisten happamien sulfaattimaiden 

kuivatusta koskevat velvoitteet. 

 

7. Luvan saajan on pidettävä vesienkäsittelyrakenteet ja ojastot jatkuvasti 

toimintakunnossa ja tarkastettava niiden toimivuus säännöllisesti. 

 

Laskeutusaltaat, sarkaojat ja lietesyvennykset on puhdistettava ainakin kerran 

vuodessa tuotantokauden päätyttyä ja aina muulloinkin tarpeen vaatiessa. Ki-

vennäismaahan kaivetut ojat on tarkastettava ainakin kerran vuodessa ja puh-

distettava tarvittaessa. 

 

Laskeutusaltaista, lietesyvennyksistä ja kivennäismaahan kaivetuista 

ojista poistettava liete on sijoitettava siten, ettei se pääse vesistöön. Mikäli 

lietteillä on haponmuodostuspotentiaalia, niiden suhteen on toimittava 

lupamääräyksessä 4 sanotulla tavalla. 

 

Tarkkailut 

 

15. Käyttö- ja päästötarkkailu on toteutettava tämän päätöksen liitteenä 

3 olevan suunnitelman mukaisesti.  

 

Tarkkailusuunnitelmaa voidaan tarkentaa Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen 

hyväksymällä tavalla edellyttäen, että muutokset eivät heikennä tulosten luo-

tettavuutta tai tarkkailun kattavuutta. 

 

 Toiminnan lopettaminen ja jälkihoito 

 

21. Tuotantotoiminta on saatettava päätökseen 31.12.2022 mennessä. Tuotan-

non lopettamisen jälkeen hankealue on siistittävä ja tarpeettomat rakenteet 

poistettava. Alueelle voidaan jättää jälkikäyttöä ja vesienkäsittelyä tukevia ra-

kenteita, kuten esimerkiksi päisteputkia. Poltto- ja voiteluaineiden sekä jäteöl-

jyjen varastointi- ja käsittelypaikoilla maaperän tila tulee selvittää ja mahdolli-

sesti pilaantunut maaperä kunnostaa. Selvityksen tulokset tulee toimittaa Poh-

jois-Pohjanmaan ELY-keskukselle. Toimenpiteet on tehtävä 31.12.2024 men-

nessä.  

 

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus voi tarvittaessa antaa toiminnan lopettami-

seen ja jälkihoitoon liittyviä tarkentavia määräyksiä. 

 

22. Tuotannosta poistettavat alueet on vuosittain ilmoitettava Pohjois- 

Pohjanmaan ELY-keskukselle ja Oulun kaupungin ympäristönsuojeluviran-

omaiselle. Tuotannosta poistettujen alueiden vedet on johdettava vesienkäsitte-

lyrakenteiden kautta siihen asti, kunnes alueet ovat kasvipeitteisiä, kuitenkin 

vähintään kahden vuoden ajan, tai ne on siirretty pysyvästi muuhun käyttöön. 

Luvan saajan on esitettävä ELY-keskukselle selvitys tuotannosta poistettujen 

alueiden tilasta ja jälkihoitovaiheen tarkkailun tuloksista ennen vesien käsitte-

lyn lopettamista. Tämän jälkeen tuotannosta poistettujen alueiden vedet voi-

daan ohjata vesien käsittelyn ohi ELY-keskuksen hyväksymällä tavalla.  
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Tuotannosta poistettujen alueiden vesienjohtamisessa voidaan tehdä muutoksia 

ELY-keskuksen hyväksymällä tavalla, mikäli se on ympäristön kannalta par-

haan käytännön mukaista. 

 

Luvan voimassaolo 

 

Lupa on voimassa vuoden 2024 loppuun saakka.  

 

– – 

 

Päätöksen liitteenä 3 olevassa Kuikkasuon turvetuotantoalueen käyttö- ja pääs-

tötarkkailusuunnitelmassa on määrätty muun ohella seuraavaa: 

 

Käyttötarkkailu  

 

Käyttötarkkailu liittyy kiinteästi päästötarkkailuun.   

 

Käyttötarkkailun apuna pidetään käyttöpäiväkirjaa. Siihen merkitään:  

 

- tiedot tuotantotoiminnan aloittamisesta ja lopettamisesta sekä tuotantoaloista 

ja tuotantomenetelmistä  

- tiedot ojitus-, kuntoonpano- ja tuotantotoiminnan etenemisestä  

- kunnostustyöt  

- massansiirrot  

- ojitusten yhteydessä tarkat kaivuajat ja -paikat  

- vesienkäsittelyrakenteiden kunnon seuranta tarvittaessa, havainnot toimivuu-

desta sekä poikkeamat vesienkäsittelysuunnitelmista  

- laskeutusaltaiden, sarkaojien lietesyvennysten sekä ojastojen puhdistukset  

- virtaamansäätöpadon virtaamansäätölevyn asentamisen ja poistamisen ajan-

kohdat  

- mittapadon ja/tai mittauslaitteen asennukset, huolto ja korjaukset  

- mittapadon ja/tai mittauslaitteen virtaamat tarkkailuvuonna  

- vesinäytteiden ottoajat  

- sadanta, lämpötila ja tuuli, jos niitä mitataan  

- huomautukset, mm. rankkasateiden kestot ja seuraukset  

- jätehuoltoon liittyvät toimet  

- kaivannaisjätteen lajit, määrät, varastointi ja siirrot  

- tiedot pölyn ja melun seurannasta (tuulitauot, valitukset) sekä pöly- ja melu-

havainnot  

- havainnot vesistöön kohdistuvasta muusta kuormituksesta  

- muut mahdolliset tapahtumat, joilla voi olla vaikutusta ympäristöön  

- toimintaan kohdistuneet huomautukset ja niiden käsittely  

- tiedot jälkihoitotoimien toteuttamisesta  

- kasvittumisen eteneminen tuotannosta poistuneilla saroilla  

- alueiden ottaminen jälkikäyttöön  

- alueiden luovuttaminen takaisin maanomistajille.  

 

Käyttötarkkailua varten nimetään vastuuhenkilö, joka ilmoitetaan vuosittain 

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselle ja Oulun kaupungin ympäristönsuojelu-

viranomaiselle. Päiväkirja säilytetään tuotantoaikana työmaalla tai vastuullisen 

henkilön hallinnassa niin kauan kuin toimintaa harjoitetaan. Tarvittaessa päivä- 
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kirja esitetään valvoville viranomaisille. Päiväkirjamerkinnöistä laaditaan vuo-

sittain yhteenveto, joka toimitetaan päästötarkkailuvuotena tarkkailua suoritta-

valle konsultille ja esitetään vaadittaessa viranomaisille sekä liitetään lupamää-

räysten tarkistamishakemuksen asiakirjoihin.  

 

Päästötarkkailu  

 

Tuotantovaiheen tarkkailu  

 

Tuotantovaiheen päästötarkkailua tehdään vuosina 2019 ja 2021.   

 

Virtaama mitataan jatkuvatoimisin laittein aina, kun se on mahdollista ja muu-

toin mittapadolta työpäivittäin ja aina näytteenoton yhteydessä. Mikäli virtaa-

man mittausta ei pystytä toteuttamaan, virtaama arvioidaan muiden edustavien 

tarkkailusoiden perusteella tai ympäristöhallinnon vesistömalli-järjestelmästä 

(HYDRO) saatavien valuntojen avulla.  

 

Vesinäytteet otetaan laskeutusaltaan 1 ja 2 alapuolisella mittapadolla 1.5.–

31.10. kahden viikon välein. Näytteistä määritetään laaja analyysivalikoima 

kerran kuukaudessa. Muulloin määritetään suppea analyysivalikoima.  

 

Laaja analyysivalikoima   Suppea analyysivalikoima  

kiintoaine   kiintoaine  

CODMn    CODMn  

kok.P    kok.P  

kok.N    kok.N  

pH    pH  

PO4-P    sähkönjohtavuus  

NH4-N  

NO2+3-N  

Fe  

Sulfaatti (SO4
2-)  

Sähkönjohtavuus  

 

Lisäksi määritetään kiintoaineen hehkutushäviö, kun kiintoainepitoisuus on yli 

20 mg/l. 

 

– – 

 

Happamien valumavesien lisätarkkailu  

 

Laskeutusaltaille 1 ja 2 johdettavan veden pH:ta tulee mitata sulan maan ai-

kana omavalvontana kannettavilla pH-mittareilla vähintään viikon välein ja 

erityisesti pitkien kuivien jaksojen jälkeisillä sateilla. Mittauspisteiden määrää 

ja mittaustiheyttä tulee lisätä aina, jos pH ojissa on alle 4,5 tai laskee lähelle 

arvoa 4,5. Lisäksi poikkeuksellista happamuutta aiheuttavan alueen tarkka si-

jainti tulee paikantaa esimerkiksi pH- ja sähkönjohtavuusmittauksia hyväksi 

käyttäen, jotta lupamääräyksessä 5 määrätyt toimenpiteet voidaan kohdentaa 

happamuutta tuottaville alueille.   

 

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus voi perustellusta syystä, esimerkiksi alhaisen 

pH:n perusteella, edellyttää edellä mainittuja tiheämpiä mittauksia. 
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– – 

 

Ratkaisun perusteluja 

 

Kuikkasuon turvetuotantoalue on tuotannossa oleva alue, jolla ei aiemmin ole 

ollut ympäristölupaa. Tuotantoalueella eikä sen päästöjen vaikutusalueella ole 

erityisiä luonnonarvoja eikä luonnonsuojelulain perusteella erityistä suojelus-

tatusta omaavia lajeja ja luontotyyppejä.  

 

– – 

 

Kuikkasuon tuotantoalue sijaitsee muinaisen Litorinameren rantaviivan ala-

puolella. Litorina-rajan alapuolella sijaitsevilla sedimentaatioalueilla on melko 

yleisesti todettu esiintyvän sulfidipitoisia maakerroksia, jotka hapettumiselle 

altistuttuaan voivat aiheuttaa maaperän ja vesistöjen happamoitumisriskiä. Li-

säksi alueen läpi kulkee mustaliuskejakso. Kuikkasuon tuotantoalueella tehty-

jen potentiaalisia happamia sulfaattimaita koskevien tutkimusten mukaan alu-

eella on todettu esiintyvän hapanta sulfaattimaata. Kuikkasuon kaikki reuna- ja 

kokoojaojat ja sarkaojistakin noin 90 % on kaivettu kivennäismaahan, jolloin 

riski maaperän hapettumiselle ja happamille päästöille kasvaa. Hakijan arvion 

mukaan happamuuspotentiaali on korkea osalla lohkoa 3 ja keskinkertainen 

lohkoilla 1 ja 2 sekä osalla lohkoa 3 ja 4.  

 

Aluehallintovirasto toteaa, että suoksi kehittyneet alueet ovat maankohoamisen 

seurauksena tapahtuneen merestä nousun yhteydessä olleet alavia ja orgaani-

nen aines on peittänyt ne nopeasti. Näin ollen haponmuodostuspotentiaali on 

turvetuotantoalueen pohjilla korkea. Soita ympäröivien korkeampien ja mine-

raaliaineksen peittämien alueiden sulfidipitoisten sedimenttien sulfidit ovat jo 

hapettuneet sulfaateiksi ja happamat yhdisteet kulkeutuneet pois alueelta. Ala-

vien suoalueiden happamat sedimentit eivät ole olleet samalla tavalla hapettu-

miselle alttiina. Turvetuotantoalueen pohjalla olevat sedimentit voivatkin 

omata poikkeavan kehityshistoriansa seurauksena merkittävästi suuremman 

haponmuodostuspotentiaalin kuin vastaavat, pitkiä aikoja hapettumiselle ja 

huuhtoutumiselle altistuneet, ei turvepeitteiset alueet. Näin ollen ojituksilla 

kuivattavien turvetuotantoalueiden pohjamaat saattavat tuottaa happamuutta 

huomattavasti enemmän kuin vastaavat ojitetut vähäturpeisemmat mineraali-

maa-alueet, mikäli joutuvat hapettumiselle alttiiksi.  

 

Aluehallintovirasto arvioi, että Kuikkasuon alueella on ilman tehokkaita maa-

perän hapettumista ja happamoitumista ehkäiseviä toimia mahdollista syntyä 

merkittävää pilaantumista tai sen vaaraa alapuolisessa vesistössä aiheuttavia 

happamia päästöjä. Tiettävästi ainakin vuonna 2010 Kuikkasuolta lähtevän ve-

den pH on ollut matalampi kuin alapuolisessa Lastuojassa. Riski poikkeuksel-

listen happamien ja metallipitoisten päästöjen syntymiseen on erityisen suuri 

pitkien kuivien jaksojen jälkeisillä sateilla. Poikkeuksellisten happamien pääs-

töjen riskiä Kuikkasuolla lisää jäljellä oleva ohut turvepaksuus sekä se, että 

ojat ovat jo ulotettu suurelta osin kivennäismaahan asti.  

 

– – 

 

Kuikkasuo on toiminnassa oleva tuotantoalue, jonka toiminnasta aiheutuvat 

päästöt vähenevät pienenevän tuotantoalan myötä. Ennakolta arvioiden tuotan-

non jatkaminen ei merkittävästi tule heikentämään alapuolisen vesistön tilaa  
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eikä vaarantamaan Pikku-Martimon ja Martimonjoen hyvän ekologisen tilan 

säilymistä, kun toiminta järjestetään tämän lupapäätöksen mukaisesti. Lupa-

määräyksillä on ehkäisty happamia päästöjä muun muassa rajoittamalla tuo-

tantosyvyyttä riittävän ylös happamista ja potentiaalisesti happamista sulfaatti-

maista ja antamalla happamien päästöjen tarkkailua koskevia määräyksiä.  

 

– – 

 

Lupamääräysten perusteluja 

 

Lupamääräykset 1–7 on annettu vesistöön joutuvien päästöjen rajoittamiseksi. 

 

Kuikkasuon turvetuotantoalue sijaitsee ainakin osaksi happamalla tai potenti-

aalisesti happamalla sulfaattimaalla. Hakemuksen täydennyksenä toimitettu 

selvitys huomioon ottaen Kuikkasuon pohjamaan happamuudesta voi aiheutua 

vesistön happamoitumisriskiä, jolloin kyseeseen voi tulla ympäristönsuojelu-

lain (86/2000) 42 § 1 momentin 2) kohdan mukainen seuraus tai sen vaara. 

Huomioitaessa lisäksi ympäristönsuojelulain (86/2000) 4 § 1 momentin 2) 

kohdan mukainen varovaisuus- ja huolellisuusperiaate sekä ympäristönsuoje-

lulain (86/2000) 5 § 1 momentin selvilläolovelvollisuus aluehallintoviraston 

näkemyksen mukaan lupamääräyksessä 3 annetut tuotantorajoitukset ovat tar-

peen ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi. Aluehallintoviraston käsityk-

sen mukaan vähintään 30 cm:n kerros hyvin maatunutta turvetta on tämän het-

kisen tiedon mukaan riittävä torjumaan alapuolisen happaman sulfaattimaan 

hapettumista, kun samalla huolehditaan, että ojitusten kuivatusvaikutus ei 

ulotu lähelle happamia sulfaattimaita. Ojastoissa pelkistävä tila voidaan saada 

aikaan ja ylläpitää muun muassa jättämällä ojiin turvekerros, säätämällä ve-

denpinta riittävän korkealle virtaamansäätöpadoilla, käyttämällä ojissa pelkis-

tävän tilan ylläpitämiseen esimerkiksi geomembraaneja tai korvaamalla ojia 

putkilla. Ojien ulottamista happamaan tai potentiaalisesti happamaan sulfaatti-

maahan voidaan välttää myös tuottamalla turvetta massansiirrolla vähemmän 

riskialttiilla alueella. 

 

Lupamääräyksellä 4 varmistetaan, että syvyydeltään happoa tuottavaan happa-

maan sulfaattimaahan tai potentiaaliseen happamaan sulfaattimaahan ulottu-

vien laskeutusaltaiden happoa tuottavat maa-ainekset saatetaan turvalliseen 

pelkistävään tilaan tai mahdollisesti syntyvä happo tulee neutraloitua maape-

rässä ja että esille kaivetuista happamista tai potentiaalisesti happamista maista 

ei aiheudu happamia päästöjä eikä sen seurauksena huuhtoudu myöskään ras-

kasmetalleja vesistöön.  

 

Hakija on esittänyt happamien päästöjen ehkäisemiseksi muun muassa ojien 

kalkitusta. Jotta toimenpiteet osataan kohdentaa oikeille alueille, on annettu 

lupamääräys 5. 

 

– – 

 

Luvan saajan on oltava selvillä toimintansa päästöistä ja niiden vaikutuksesta 

ympäristöön. Lupamääräyksissä 15 ja 16 annetut tarkkailu- ja raportointimää-

räykset ovat tarpeen valvontaa varten sekä ennakoimattomien vahinkojen va-

ralta. Happamien valumavesien ja niiden haitallisten vaikutusten estämiseksi 

tuotantoalueelta lähtevän veden pH:ta on määrätty tarkkailtavaksi ja päästö-

tarkkailun parametreihin lisätty hakijan esityksen mukaisesti sähkönjohtavuus 
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ja sen lisäksi happamia päästöjä ilmentävä sulfaatti. Erillistä kalataloustarkkai-

lua ei määrätty huomioiden lyhyt jäljellä oleva toiminta-aika ja vaikutusalueen 

suhteellisen vähäinen kalataloudellinen merkitys. Lapin ELY-keskuksen kala-

talousviranomainen ei lausunnossaan katsonut tarkkailua tarpeelliseksi. Vesis-

tötarkkailuraportin toimittaminen kalatalousviranomaisille antaa riittävän tie-

don päästöjen mahdollisista vaikutuksista kalastoon ja kalastukseen.  

 

– – 

 

Luvanvaraisen toiminnan päätyttyä toimintaa harjoittanut vastaa edelleen lupa-

määräysten tai valtioneuvoston asetuksen mukaisesti tarvittavista toimista pi-

laantumisen ehkäisemiseksi, toiminnan vaikutusten selvittämisestä ja tarkkai-

lusta. Turvetuotantoalueelta tulee päästöjä vielä tuotannon päätyttyä ja lupa-

määräykset 21 ja 22 ovat tarpeen tuotantoalueen jälkihoidon järjestämiseksi, 

roskaantumisen estämiseksi ja päästöjen rajoittamiseksi. Määräyksillä varmis-

tetaan, että jälkihoito on suunnitelmallista ja valvottua ja että se toteutetaan 

nopeasti ja vesienkäsittelyä jatketaan riittävän kauan tuotantotoiminnan loppu-

misen jälkeen. Hakija on ilmoittanut tuotantotoiminnan päättyvän vuoden 

2022 loppuun mennessä. 

 

Vaatimukset hallinto-oikeudessa 

 

Turveruukki Oy on vaatinut aluehallintoviraston päätöksen muuttamista siten, 

että  

 

1. lupamääräys 3. muutetaan kuulumaan kokonaisuudessaan seuraavasti: 

 

Tuotantolohkojen pintaa ei saa ulottaa 20 cm lähemmäksi hapanta sulfaatti-

maata tai potentiaalisesti hapanta sulfaattimaata. Niillä alueilla, joilla turvetta 

on happaman sulfaattimaan tai potentiaalisesti happaman sulfaattimaan 

päällä nykyisin vähemmän kuin 20 cm, ei saa tuottaa turvetta vähemmäksi.  

 

Tuotantoalueen ojia ei saa syventää nykyisestä kuivatussyvyydestä.  

 

Toiminta on muutoinkin järjestettävä niin, että alueella esiintyvät happamat 

sulfaattimaat ja potentiaalisesti happamat sulfaattimaat eivät tule merkittävissä 

määrin hapettumiselle alttiiksi. 

 

Liejut ja mineraalimaat määritellään tässä päätöksessä happamaksi sulfaatti-

maaksi tai potentiaalisesti happamaksi sulfaattimaaksi, mikäli niiden maasto-

pH on alle 4 tai inkuboitu pH alle 4 ja pH on laskenut inkubaation yhteydessä 

vähintään 0,5 pH-yksikköä. 

 

2.  lupamääräys 4 kumotaan tai muutetaan siten, että se muutoksen jälkeen 

kuuluu kokonaisuudessaan seuraavasti: 

 

Mikäli tarkkailutulosten perusteella havaitaan laskeutusaltaiden 1 tai 2 aiheut-

tavan veden pH:n laskemista, tulee laskeutusaltaiden 1 tai 2 hapettumiselle alt-

tiit reunamat käsitellä siten, etteivät reunamat aiheuta lähtevän veden happa-

moitumista. 

 

Jatkossa syntyvät sulfidipitoiset kaivumaat on sijoitettava tuotantoalueen ve-

sienkäsittelyrakenteiden valuma-alueelle. Kaivumaat on tarvittaessa kalkittava  
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tai käsiteltävä muulla neutraloivalla materiaalilla ja peitettävä turpeella tai 

muulla sopivalla maa-aineksella happamien vesistöpäästöjen estämiseksi. 

 

Luvanhaltijan on selvitettävä laskeutusaltaista ja niiden yhteyteen läjitetyistä 

lietteistä aiheutuva happamuus ja toimitettava selvitys Pohjois-Pohjanmaan 

ELY-keskukselle kuuden kuukauden kuluttua tämän päätöksen lainvoimaiseksi 

tulosta. Laskeutusaltaiden reunamien ja kaivumaiden käsittely on tehtävä Poh-

jois-Pohjanmaan ELY-keskuksen hyväksymällä tavalla. 

 

3. lisätään ympäristöluvan velvoitteiden ja vastuiden päättymisestä lupamää-

räys 23, joka kuuluu seuraavasti: 

 

23. Turveruukki Oy:n vastuu turvetuotantotoiminnasta aiheutuneista ja edel-

leen aiheutuvista vesistövaikutuksista lakkaa, kun ELY-keskus on todennut 

happamuushaittojen loppuneen, jälkihoitotoimet tehdyiksi ja alueen kasvittu-

neen tai otetun uuteen maankäyttöön. 

 

Turvetuotantotoiminnasta aiheutuvien happamuushaittojen voidaan todeta lop-

puneen, kun tuotannon päättymisen jälkeen kahtena vuotena altailta 1 ja 2 läh-

tevän veden pH ei ole ollut alle 4,5 kun samanaikaisesti sähkönjohtavuus ei ole 

ollut yli 20 mS/m. 

 

4. liitteenä 3 olevan käyttö- ja päästötarkkailusuunnitelmaa muutetaan siten, 

että  

 

”Käyttötarkkailu” -kohdan toinen kappale muutetaan kuulumaan seuraavasti:  

   

Käyttötarkkailun apuna pidetään käyttöpäiväkirjaa. Käyttöpäiväkirjaan tai eril-

lisiin kirjanpitoasiakirjoihin merkitään: 

 

”Tuotantovaiheen tarkkailu” muutetaan kuulumaan seuraavasti: 

 

Tuotantovaiheen päästötarkkailua tehdään vielä yhtenä vuotena. 

 

Virtaama mitataan päästötarkkailuvuosina näytteenottojaksolla jatkuvatoimisin 

laittein aina, kun se on mahdollista ja muutoin mittapadolta työpäivittäin ja 

aina näytteenoton yhteydessä. Mikäli virtaaman mittausta ei pystytä toteutta-

maan, virtaama arvioidaan muiden edustavien tarkkailusoiden perusteella tai 

ympäristöhallinnon vesistömallijärjestelmästä (HYDRO) saatavien valuntojen 

avulla.  

 

Vesinäytteet otetaan laskeutusaltaan 1 tai 2 alapuoliselta mittapadolta 1.5.–

31.10. kahden viikon välein. Näytteistä määritetään laaja analyysivalikoima 

kerran kuukaudessa. Muulloin määritetään suppea analyysivalikoima. 

  

Laaja analyysivalikoima   Suppea analyysivalikoima  

 

kiintoaine    kiintoaine  

CODMn    CODMn  

kok.P    kok.P  

kok.N    kok.N  

pH    pH  

PO4-P    sähkönjohtavuus  

NH4-N  
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NO2+3-N  

Fe  

Sulfaatti (SO42-)  

Sähkönjohtavuus  

 

Lisäksi määritetään kiintoaineen hehkutushäviö, kun kiintoainepitoisuus on yli 

20 mg/l. 

 

”Happamien valumavesien lisätarkkailu” muutetaan kuulumaan seuraavasti: 

 

Alueelta lähtevän veden pH:ta ja sähkönjohtavuutta tulee tarkkailla omaval-

vontana tai näytteenotolla säännöllisesti vuosittain avovesikaudella ja erityi-

sesti kuivien ajanjaksojen jälkeisten sateiden aikaan. Tarkkailua tehdään las-

keutusaltaan 1 tai 2 alapuoliselta mittapadolta kerran kahdessa viikossa ja tar-

vittaessa pitkän kuivan jakson (4 vko) jälkeisen sadannan aikana. 

 

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus voi perustellusta syystä, esimerkiksi alhaisen 

pH:n perusteella, edellyttää edellä mainittuja tiheämpiä mittauksia. 

 

5.  lupamääräys 7 muutetaan kuulumaan seuraavasti: 

 

Luvan saajan on pidettävä vesienkäsittelyrakenteet ja ojastot jatkuvasti  

toimintakunnossa ja tarkastettava niiden toimivuus säännöllisesti.   

 

Tuotannossa olevilla alueilla laskeutusaltaat, sarkaojat ja lietesyvennykset on 

puhdistettava ainakin kerran vuodessa tuotantokauden päätyttyä ja aina muul-

loinkin tarpeen vaatiessa. Poistuneiden alueiden laskeutusaltaat, sarkaojat ja 

lietesyvennykset on puhdistettava mikäli se on ympäristön kannalta parhaan 

käytännön mukaista. 

 

Laskeutusaltaista, lietesyvennyksistä ja kivennäismaahan kaivetuista ojista 

poistettava liete on sijoitettava siten, ettei se pääse vesistöön. 

 

6. lisätään ratkaisuun seuraava lause: 

 

Kuikkasuon laskeutusaltaan 3 valuma-alue ei ole ollut lupaprosessin aloitus-

vaiheessakaan enää turvetuotantovaiheessa. Laskeutusaltaan 3 valuma-alueen 

jälkihoitovaihe on päättynyt ja jälkihoitotoimet ovat olleet riittäviä. 

 

Muutoksenhakija on perustellut vaatimuksiaan muun ohella seuraavasti. 

 

Huolellisuusperiaatteen mukaan toimintaa tulee harjoittaa siten, että ympäris-

tönsuojelun vaatimukset otetaan vastuuntuntoisesti huomioon. Yhtiö on huo-

lellisuusperiaatteen mukaisesti selvittänyt alueen tilaa, kerännyt kokemuksia 

muilta tuotantoalueilta ja selvittänyt mahdollisen vahingollisen seurauksen 

syntymismahdollisuutta sekä esittänyt niiden perusteella toimia happamien ve-

sistöpäästöjen syntymiseen riskin estämiseksi.  Näille tutkimuksille ja koke-

muksille ei kuitenkaan lupa-asiaa ratkaistaessa ole annettu merkitystä. Hake-

musasiakirjoissa on esitetty, että yhtiön toiminnassa menetellään toiminnan 

laadun edellyttämällä huolellisuudella ja varovaisuudella ympäristön pilaantu-

misen ehkäisemiseksi sekä otetaan huomioon toiminnan aiheuttaman pilaantu- 
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misen vaaran todennäköisyys, onnettomuusriski sekä mahdollisuudet onnetto-

muuksien estämiseen ja niiden vaikutusten rajoittamiseen.   

 

Valituksenalainen päätös ei salli uuden happamia sulfaattimaita koskevan tut-

kimustiedon huomioimista toiminnassa. Arvioitaessa turvetuotannon aiheutta-

maa vesistön pilaantumisen vaaraa happamilla sulfaattimailla toimittaessa, tu-

lee arvioinnissa kiinnittää huomiota jo aiheutuneisiin vahinkoihin. Tuotantotoi-

mintaa on jo pitkään harjoitettu kyseisillä alueilla eikä yhtään vahinkoa ala-

puoliselle vesistölle tiedetä aiheutuneen turvetuotannon seurauksena. Kuikka-

suolta ei ole havaittu aiheutuneen happamia päästöjä, joilla olisi haitallisia vai-

kutuksia alapuolisen vesistön tilaan, vaikka alueen ojastoja on jo kaivettu ki-

vennäismaahan.  

 

Toiminnanharjoittajan on oltava selvillä toimintansa ympäristövaikutuksista, 

ympäristöriskeistä ja niiden hallinnasta sekä haitallisten vaikutusten vähentä-

mismahdollisuuksista. Yhtiö on selvillä niistä riskeistä, joita toimiminen hap-

pamilla ja potentiaalisesti happamilla sulfaattimailla voi aiheuttaa. Riskeihin 

on varauduttu asianmukaisella tavalla. Yhtiö on tehnyt kaikki aluehallintovi-

raston edellyttämät selvitykset, esittänyt toimenpiteitä, joilla haitallisten vaiku-

tusten syntyminen alapuolisessa vesistössä estetään ja tarkkaillut alueen tilan-

netta tuotannon yhteydessä. Laadittujen selvitysten perusteella yhtiö on arvioi-

nut riskit, joita tuotantoalueen sijaitseminen happamilla ja potentiaalisesti hap-

pamilla sulfaattimailla saattaa aiheuttaa, ja on esittänyt suhteuttavansa toimin-

tansa alueilla sen mukaisesti. Kun alueilla toimitaan mahdollisen riskin edel-

lyttämällä huolellisuudella, siten kuin yhtiö on esittänyt, alapuolisen vesistön 

pilaantumista tai sen vaaraa ei aiheudu. 

 

Aluehallintoviraston päätöksen lähtökohtana on se, että happamien maiden ha-

pettuminen aiheuttaa automaattisesti haitallisesti happamia päästöjä riippu-

matta esimerkiksi hapetettavan alueen laajuudesta. Päätöksen mukaan happa-

milla ja potentiaalisesti happamilla mailla maaperän hapettumista ei saa tapah-

tua siten käytännössä lainkaan, riippumatta siitä aiheutuuko siitä happamia 

päästöjä alapuoliseen vesistöön. Päätöksestä saa siten kuvan, että pohjamaan 

paikallinenkin hapettuminen on jo itsessään haitta.  

 

Tarkastelussa tulisi kiinnittää huomiota siihen, ettei toiminnan johdosta happa-

mia vesistövaikutuksia pääse syntymään. Paikallinen pohjamaan hapettuminen 

ei itsessään ole haitta, jonka syntyminen olisi kaikissa tilanteissa välttämätöntä 

estää. Merkityksellisempää on happamien vesistöpäästöjen syntymisen estämi-

nen (päästöpisteestä lähtevän veden laatu). Haittaa alapuoliselle vesistölle ei 

siis automaattisesti synny siitä, että pieniä alueita happamia tai potentiaalisesti 

happamia alueita pääsee hapettumaan. Mikäli näin käy ja tuotantoalueen vesiä 

pääsee happamoitumaan, ei tämäkään vielä tarkoita haitallisten vaikutusten 

syntymistä alapuolisessa vesistössä.  

 

Riskiarvioon perustuva pohjamaan jonkin asteinen hapettuminen (esimerkiksi 

ojaluiskissa) niin, ettei se aiheuta ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa, tu-

lisi olla sallittua. Tuotantosaran päälle jatkossa jätettävä turvekerros estää alu-

een laaja-alaisen hapettumisen. Riski haitallisten vaikutusten syntymiselle on 

aina teoriassa olemassa. Asiassa tulisi kuitenkin huomioida olemassa olevan 

riskin taso. Sitä, että toiminnanharjoittaja on esittänyt varautumissuunnitelmat, 

ei huomioitu riskin merkittävyyden kannalta. Kun otetaan huomioon ne esite-

tyt toimenpiteet, joilla estetään lähtevän veden pH:n aleneminen haitalliselle 
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tasolle, voidaan riskiä haitallisten vaikutusten syntymiselle pitää erittäin pie-

nenä.  

 

Happamista sulfaattimaista johtuvien happamuusongelmien ennalta ehkäisemi-

sen ja torjunnan menetelmät turvetuotannossa ovat edelleen vakiintumattomia. 

Nyt valituksenalainen päätös ei salli uuden happamia sulfaattimaita koskevan 

tutkimustiedon huomioimista toiminnassa. Tutkimustietoa happamuusriskistä 

ja sen hallinnasta saadaan jatkuvasti lisää.  

 

Lupamääräys 5 asettaa rajat sille mikä on hyväksyttävä pH-taso alueelta lähte-

välle vedelle ja luvanhaltijan on järjestettävä alueen sisäinen toiminta siten, 

että pH-taso ei alitu. Lupamääräys 5 on jo yksistään riittävä määräys Kuikka-

suon happamien päästöjen ehkäisemiseksi ja rajoittamiseksi, jolloin merkittä-

vän pilaantumisen ehkäisemiseksi annettavien määräysten tulee olla mahdolli-

simman vähän tuotantotoimintaa rajoittavia, eikä niissä tule määrätä käytettä-

väksi vain yhtä menetelmää. Tällöin happamuudenhallintatoimet voidaan 

tehdä jatkossa ottaen huomioon asiasta saadut tarkkailutulokset, kokemukset ja 

uusi tutkimustieto. 

 

Hakemuksessa on esitetty, ettei Kuikkasuolla enää tehdä jatkossa ojien syven-

tämisiä. Lisäksi tuotannossa oleville alueille on ilmoitettu jatkossa jätettävän 

noin 20 cm turvetta. Hakemuksessa esitetty lohkon 4 kokoojaojan syventämi-

nen on tehty. Kuikkasuolle tulee kaivurajoitusten vuoksi jäämään kuivatustek-

nisistä syistä paikoin enemmän kuin 20 cm turvetta. 

 

Vaikka yhtiön tiedossa ei ole kohdetta, jossa happamilla sulfaattimailla tai po-

tentiaalisesti happamilla sulfaattimailla olisi ollut merkittävää happamuushait-

taa niissä tapauksissa, kun tuotantosaroille on jätetty suojaava turvekerros, 

mutta ojastot ovat kuitenkin kaivettu kivennäismaahan, hakija on sitoutunut 

kivennäismaakaivujen rajoittamiseen varovaisuusperiaatteen mukaisesti vält-

tääkseen mahdollisen haitallisen vaikutuksen syntymisen. 

 

Esitys lupamääräyksen 3 muuttamiseksi pohjautuu seuraavissa päätöksissä ris-

kitason mukaan annettuihin määräyksiin: Vaasan hallinto-oikeuden päätökset 

17/0029/1 (Pikarineva), 17/0210/1 (Luisansuo) ja 17/0208 (Iso Jännesuo) sekä 

Pohjois-Suomen aluehallintoviraston päätökset 91/2017/1 (Hourunneva) ja 

21/2018/1 (Hautasuo). 

 

Lupamääräyksessä 3 mainituista keinoista pelkistetyn tilan aikaansaamiseksi 

turpeen jättäminen tai vesipinnan nostaminen tarkoittaisi Kuikkasuon tapauk-

sessa sitä, että kaikissa reuna- ja kokoojaojissa ja noin 90 %:ssa sarkaojia tulisi 

joko nostaa ojien vesipintaa tai tukkia ojia, sillä ojien pohjilla ei ole turvetta. 

 

Geomembraani on ohutta kalvoa, joka ei yhtiön näkemyksen mukaan ole tek-

nisesti soveltuvaa sellaisten ojien tai altaiden verhoamiseen, jotka on muiden 

lupamääräysten mukaan puhdistettava vähintään kerran vuodessa tai tarvitta-

essa. Geomebraanin käyttö lupamääräyksen tarkoittamassa tarkoituksessa tu-

lisi erittäin kalliiksi, sen asentamisella voi olla epätoivottuja vaikutuksia ympä-

ristöön, eikä sen myönteisistä vaikutuksista sulfaattimaan pelkistetyn tilan saa-

vuttamiseen ole tietoa. 

 

Sarkaojien korvaaminen putkilla ei ole mahdollista. Yhtiö ei ole koskaan kor-

vannut pitkiä kokooja- tai reunaojia putkilla, sillä niiden auki pysyminen on  
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epävarmaa.  

 

Massansiirto on kallis investointi. Investointipäätöksen tekemisessä käytetään 

yleensä kymmenen vuoden takaisinmaksuaikaa. Kuikkasuon tuotantoaikaa on 

jäljellä vuoden 2022 loppuun. Massansiirto ei ole Kuikkasuon tapauksessa 

kannattava vaihtoehto. Massansiirrolla ei myöskään todennäköisesti voida hal-

lita happamuutta Kuikkasuon tapauksessa, sillä alueen ojastot ovat jo kiven-

näismaassa ja tuotannossa oleva alue on kokonaisuudessaan happamuusriski-

aluetta. 

 

Toiminnanharjoittajalla ei ole tiedossa muita vastaavia taloudellisesti toteutta-

vissa olevia menetelmiä, joilla voitaisiin saavuttaa lupamääräyksessä tarkoi-

tettu pelkistetty tila. 

 

Turvetuotanto perustuu siihen, että tuotannossa olevan turvekentän pinnan ja 

ojien vesipinnan välillä on tarvittava etäisyys, jotta kentän pintaa voidaan kui-

vattaa tuotantoa varten. Kuikkasuolla ollaan elinkaaren siinä vaiheessa, jossa 

sarkaojia ja osittain kokoojaojia tulisi syventää, jotta sarkojen pintaosia voi-

daan tuottaa tarkoituksenmukaisesti. Lupamääräys 3 vaatii, että toiminnanhar-

joittaja ryhtyisi täysin päinvastaisiin toimiin kuin mitä vakiintuneessa tuotanto-

toiminnassa on ollut tapana tehdä. Kuikkasuon tapauksessa alueen kuivatuk-

seen joudutaan jo tässä vaiheessa käyttämään avuksi kuivatuspumppuja, jotta 

alueelta saadaan nostettua turvetta. Lupamääräyksen mukaisesti toimittaessa 

tuotantoalueen ojastot jouduttaisiin saattamaan sellaiseen tilaan, jossa tuotanto 

Kuikkasuolla käytännössä loppuisi kokonaan välittömästi. 

 

Mikäli tarkoituksena on estää pitkän (noin yli kuukauden mittaiset) kuivan jak-

son jälkeinen hapettuminen, ei ojien patoamisella voida vaikuttaa kyseessä 

olevassa hydrologisessa tilanteessa. Tällaisessa tilanteessa vettä ei ole sar-

kaojissa lainkaan. On myös todennäköistä, että kokoojaojastot ovat kuivina. 

Sama tilanne on kaikkialla ympäröivässä maastossa niin metsäojitusalueilla 

kuin maatalousalueillakin.  

 

Ojastoihin asennettavat padot toimisivat tässä tarkoituksessa ainoastaan nor-

maaleina ja normaalia sateisempina kesinä, jolloin vettä pidättyisi ojiin. Tämä 

toimi aiheuttaisi sen, että tuotanto heikentyisi normaaleina kesinä ja estyisi ko-

konaan sadekesinä. Poikkeuksellisen pitkiin kuiviin jaksoihin padoilla ei olisi 

käytännössä mitään merkitystä. Ojien vedensäätö esimerkiksi virtaamansäätö-

padolla tai muunlaisella patoamisella ei näin ollen toimi silloin, kun sen lupa-

määräyksen ajatuksen mukaisesti pitäisi. Kyseisenkaltainen tilanne oli kesällä 

2018, jolloin pitkän kuivan kauden seurauksena pienemmät ojastot olivat täy-

sin kuivia sekä turvetuotantoalueilla että muualla maastossa. 

 

Velvoite ojien patoamisvelvoitteesta on poistettu Vaasan hallinto-oikeuden 

päätöksellä 17/0210/1 Luisansuon ympäristöluvasta ja Vaasan hallinto-oikeu-

den päätöksellä 1//0208/1 Iso Jännesuon ympäristöluvasta. 

 

Lupamääräyksen 4 tekninen toteuttamiskelpoisuus on epävarmaa. Aluehallin-

tovirasto ei myöskään perustellut riittävästi mitkä tosiasiat ovat vaikuttaneet 

määräyksen antamiseen ja millä perusteella aluehallintovirasto pitää hakijan 

esitystä happamuudenhallinnasta ja jälkihoidosta riittämättömänä. 
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Kuikkasuon ympäristöluvassa ei ole määräystä laskeutusaltaiden suurentami-

sesta. Yhtiönn tekemien tarkkailujen ja yhtiön oman riskienhallintasuunnitel-

man mukaisesti altaista ei ole katsottu aiheutuvan mitään erityistä riskiä eikä 

niiden ole todettu tai epäilty aiheuttavan happamuutta lähtevään veteen. 

 

Altaiden käsittelyä koskeva määräys saattaa olla tarpeellinen vain siinä tapauk-

sessa, että on tarkoitus laajentaa allasta tai rakentaa uusi allas. Altaiden käsitte-

lyä koskeva määräys on annettu Pikarinevan päätöksessä Vaasan hallinto-oi-

keuden päätösnumero 17/0029/1 (uusi allas), Huhtinevan päätöksessä Pohjois-

Suomen aluehallintovirasto lupanumero 4/2017/1 (uusi allas ja vanhojen altai-

den laajentaminen) ja Luisansuon, Vaasan hallinto-oikeuden päätösnumero 

17/0210/1 (altaan laajentaminen), päätöksessä. Altaiden käsittelyä koskevaa 

määräystä ei ole annettu Iso Jännesuon päätöksessä Vaasan hallinto-oikeus 

päätösnumero 17/0208/1 (vanha allas), Hourunnevan päätöksessä Pohjois-Suo-

men aluehallintovirasto päätösnumero 91/2017/1 (vanha allas) tai Hautasuon 

päätöksessä Pohjois-Suomen aluehallintovirasto päätösnumero 21/2018/1 

(vanhat altaat). 

 

Lupamääräyksen 4 mukainen menetelmä on täysin uusi eikä sitä ole koskaan 

käytetty yhtiön tietojen mukaan turvetuotantoalueilla. Määräyksessä esitetyille 

metrimäärille ei ole esitetty perusteita. Tällaisten uusien, erityisen raskaiden 

toimenpiteiden toteutettavuudesta tulisi kuulla toiminnanharjoittajaa eikä tiet-

tyä menetelmää tulisi muutoinkaan määrätä ehdottomana lupamääräyksiin. 

Määräyksen toteutettavuus olisi ennalta arvioiden liian epävarmaa. Olosuh-

teista johtuen määräyksen toteuttamisesta saattaisi seurata jopa haitallisia vai-

kutuksia, esimerkiksi maaperän sortumista. 

 

Koska laskeutusaltaiden reunamien käsittelystä syntyy aina kaivun aikana 

kiintoainepäästöjä, tällaisiin toimiin ei tule ryhtyä pelkän maaperän happa-

muusriskin takia, ellei happamuusriskillä voida todeta olevan vaikutuksia läh-

tevään veteen. 

 

Päätöksessä on myös ristiriitaisuutta sen osalta, että altaan osalta myös vesi-

pinnan alapuolinen osa olisi käsiteltävä, vaikka tuotantoalueella vesipinnan 

nostamisen on katsottu olevan riittävä menetelmä pohjamaan hapettumisen es-

tämiseksi. 

 

Mikäli tarkkailutulosten perusteella havaitaan, että laskeutusaltaista aiheutuu 

happamia päästöjä, happamuutta voidaan hallita esimerkiksi altaissa olevan 

vesipinnan säätämisellä (padotuksen), altaiden reunoja kalkitsemalla tai altai-

den reunoja verhoilemalla. Tarkoituksenmukaiset toimet ovat kuitenkin aina 

tapauskohtaisia, eikä niistä ole tässä vaiheessa syytä antaa määräystä tietystä 

teknisestä toteutustavasta. Altaiden aiheuttama happamuus voidaan todeta esi-

merkiksi tarkkailemalla käsimittareilla altaalle menevän ja altaalta lähtevän 

veden pH:ta. 

 

Yhtiö on jo toteuttanut Kuikkasuolla happamuudenhallintasuunnitelmaan kuu-

luvia kaivumassojen käsittelyjä. Kaivumassoja on peitetty turpeella niiden ha-

pettumisen estämiseksi. Toimenpiteet on tehty siltä osin kuin maastossa tehtyi-

hin tarkastuksiin ja tarkkailutuloksiin perustuen on katsottu tämänhetkisen tie-

don mukaan tarkoituksenmukaiseksi ja riittäväksi.  
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Yhtiö on toteuttanut tarvittavia riskinhallintatoimenpiteitä ympäristönsuojelu-

lain mukaisesti odottamatta asiaa koskevia tulevia lupamääräyksiä. Luvanhal-

tija on velvollinen tekemään lisää toimenpiteitä, mikäli tarkkailutulokset osoit-

tavat, etteivät riskienhallintatoimenpiteet ole olleet riittäviä. Lupamääräys 4 

aiheuttaisi sen, että yhtiön olisi käsiteltävä kaivumassoja uudelleen toisella 

menetelmällä. Toimenpiteet on tehty tällä hetkellä riittävällä tasolla ottaen 

huomioon, että lupamääräyksessä 5. on annettu tarvittavat määräykset happa-

mien päästöjen ehkäisemiseksi tehtävistä toimenpiteistä siinä tapauksessa, että 

lähtevän veden pH laskee sulfaattiperäisestä happamuudesta johtuen liian al-

haiseksi. 

 

Aluehallintoviraston asettaman lupamääräyksen mukaista menetelmää kaivu-

massojen käsittelyssä ei ole perusteltu. Koko massan neutralointi kalkilla ei ole 

perusteltua ympäristövaikutusten kannalta eikä se ole materiaalitehokasta. Ym-

päristövaikutusten kannalta merkityksellisintä on tasata ja tiivistää kaivumassa 

ja käsitellä sen pinta, joka on kontaktissa ilman kanssa, esimerkiksi kalkilla ja 

turpeella peittämällä.  

 

Aluehallintovirasto ei ole antanut lupapäätöksissä yksilöityjä määräyksiä siitä, 

millä perusteella happamuuden hallitsemiseksi toiminnan päätyttyä tehtävät 

toimenpiteet voidaan katsoa riittäviksi ja jälkihoitovaiheen päättyneen, vaan 

määrännyt lupamääräyksessä 3. yksiselitteisesti saattamaan tuotannon päätyt-

tyä happamat ja potentiaalisesti happamat sulfaattimaat sellaiseen tilaan, ettei-

vät ne pitkienkään kuivien jaksojen yhteydessä pääse hapettumaan.  

 

Kuikkasuo on yhtiön hallussa osittain vuokrasopimuksin. Vuokra-alueilla suo-

pohjan seuraavasta maankäytöstä päättää maanomistaja (vuokraaja). Ojien tuk-

kimisella vaikutettaisiin merkittävästi alueen seuraavaan maankäyttöön.  

 

Turvetuotantoalueiden vuokrasopimuksissa on yleisesti sovittu, että alueet on 

palautettava maanomistajalle metsänkasvatukseen soveltuvassa kuivatusti-

lassa. Jos alueen ojastot tuotannon päättymisen jälkeen tukitaan, ei alueella 

voida kasvattaa metsää. Turvetuottajan vastuu tuotantoalueelta lähtevästä kuor-

mituksesta päättyy siinä vaiheessa, kun alueen jälkihoito päättyy. Valvova vi-

ranomainen toteaa muun muassa alueella suoritetun tarkkailun ja määrättyjen 

jälkihoitotoimenpiteiden toteuttamisen perusteella, missä vaiheessa jälkihoito-

vaihe päättyy. 

 

Ympäristön kannalta ei ole parasta se, että ojat tukitaan jälkihoitovaiheessa. 

Vaikka maanomistajalle ilmoitetaan lupamääräyksessä 6. sanotulla tavalla alu-

etta koskevat velvoitteet, on huomioitava, että nämä ovat vain luvan saajaa 

velvoittavia, eivätkä ne velvoita maanomistajaa, jolle alue turvetuotannon 

päättymisen jälkeen jälkihoitovaiheen päätyttyä luovutetaan. Maanomistajalla 

on tietyin edellytyksin oikeus aloittaa alueella valitsemansa uusi maankäyttö, 

eikä ojien tukkiminen ole perusteltua senkään vuoksi, että maanomistaja voi 

halutessaan tehdä alueella esimerkiksi metsän kasvattamisen edellyttämiä oji-

tuksia. Jokaisella alueella on tapauskohtaisesti harkittava, mitkä toimet sovel-

tuvat alueella seuraavaksi maankäytöksi. Ne eivät kuitenkaan ole vuokratuilla 

alueilla luvan haltijan päätettävissä turvetuotannon päättymisen jälkeen. 

 

Sulfaattimaiden ja potentiaalisten sulfaattimaiden hapettamisen paikallista sal-

limista sekä ojien pelkistävän tilan käsitettä, teknistä toteuttamiskelpoisuutta ja  
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toimenpiteiden todellista vaikutusta on käsitelty edellä vaatimuksen 1. peruste-

luissa. 

 

Alueiden saattaminen pysyvästi riittävän paksun vesikerroksen peittämiksi 

niin, että happamat sulfaattimaat eivät pääse kuivumaan ja sulfidit hapettu-

maan edes pitkienkään kuivien jaksojen yhteydessä, ei ole sellainen toimi jo-

hon luvan haltija turvetuotantoalueen ympäristöluvassa voitaisiin velvoittaa. 

Mikäli alueet ovat turvetuottajan omistuksessa ja se on toiminnan lopettamista 

koskevan hakemuksen yhteydessä esittänyt alueiden vesittämistä, voi tämä olla 

mahdollista. Kyse ei kuitenkaan ole turvetuotannosta tai sen ympäristöluvassa 

mahdollisesti määrättävistä asioista vaan muusta maankäytöstä, joka ei kuulu 

sanotun ympäristöluvan mukaisiin asioihin. 

 

Toiminnanharjoittajalta ei ole lupaprosessin aikana kysytty, onko poistuneiden 

alueiden saattaminen pysyvästi riittävän paksun vesikerroksen alle teknisesti 

mahdollista tai ympäristön kannalta paras ratkaisu. Kosteikon muodostamisen 

mahdollisuudet riippuvat muun muassa alueen topografiasta. Tyypillisesti kos-

teikon muodostamisessa koko alueen saattaminen vesipeiton alle ei ole ympä-

ristön kannalta parhaan käytännön mukaista happamuuden hallinnassa, sillä se 

vaatii yleensä mittavia pengerrys- ja kaivutöitä. Joka tapauksessa kosteikolla 

olevan veden määrä vaihtelee hydrologisen tilanteen mukaan, erityisesti koska 

kosteikon valuma-alue jää pieneksi, mikäli sille ei johdeta turvetuotantoalueen 

ulkopuolisia vesiä.  

 

Kosteikko voi toimia joillakin alueilla hyvin happamuuden aiheuttamien vesis-

tövaikutusten rajoittamis- ja vähentämiskeinona useista syistä. Yhtiö on esittä-

nyt lupahakemuksen täydennyksessä 29.1.2016, että osa yhtiön omistamista 

alueista vesitetään tuotannon päätyttyä. Kosteikolla ei kuitenkaan Kuikkasuon 

tapauksessa todennäköisesti voida saavuttaa määräyksen mukaista tilaa, jossa 

happamat ja potentiaalisesti happamat sulfaattimaat eivät pitkänkään kuivan 

jakson yhteydessä pääse hapettumaan. 

 

Lupamääräyksen 3. tekninen toteuttamiskelpoisuus on epävarmaa. Käytetyt 

keinot ovat suhteettomia tavoitteisiin nähden. Aluehallintovirasto ei myöskään 

perustellut riittävästi mitkä tosiasiat ovat vaikuttaneet määräyksen antamiseen 

ja millä perusteella aluehallintovirasto pitää hakijan esitystä happamuudenhal-

linnasta ja jälkihoidosta riittämättömänä. 

 

Toiminta on mahdollista järjestää myös ilman ojien tukkimista tai patoamista 

niin, ettei tuotantoalueelta tuotannon päättymisen jälkeen turvetuotantotoimin-

nan seurauksena lähde sulfidien hapettumisesta johtuvia poikkeuksellisen hap-

pamia vesiä. Yhtiön useiden turvetuotantoalueiden vuoden 2018 tarkkailutu-

losten perusteella voidaan todeta, että yhtiöllä on tiedossa toimivia ja käytän-

nössä testattuja menetelmiä, joilla happamien päästöjen syntymistä voidaan 

estää tai tehokkaasti vähentää myös pitkien kuivien jaksojen jälkeisten sadan-

tojen aikana. 

 

Kuikkasuon toiminnan lopettamista koskevassa lupapäätöksessä on olennainen 

puute, sillä siitä puuttuu määritelmä siitä, millä tavoin happamien vesipäästö-

jen aiheuttaman pilaantumisen vaaran ehkäisemiseksi tehtävien toimenpiteiden 

voidaan katsoa olevan riittäviä. Valituksessa esitetyn mukainen yksiselitteinen 

lupamääräys ei sido toiminnanharjoittajaa mihinkään tiettyyn tekniikkaan vaan  
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mahdollistaa, että jälkihoitovaihe voidaan toteuttaa ottaen huomioon ympäris-

töluvan velvoitteiden lisäksi ympäristön kannalta parhaat käytännöt, ympäris-

tönsuojelulainsäädäntö, tekniset rajoitteet ja mahdollisuudet, kustannustehok-

kuus, alueen käytön ohjaus sekä maanomistajan oikeudet ja vastuut. 

 

Aluehallintovirasto ei ole perustellut miksi se ei ole pitänyt yhtiön esittämiä 

happamuudenhallinta- ja jälkihoitosuunnitelmia riittävinä.  

 

Happaman kuormituksen havaitsemiseksi riittää Kuikkasuon riskitaso huomi-

oon ottaen omavalvontana tai päästötarkkailunäytteistä kerran kahdessa vii-

kossa tehtävät mittaukset ottaen huomioon, että lähtevää vettä on tämän lisäksi 

tarkkailtava aina sellaisissa poikkeustilanteissa, joihin pH:n lasku tyypillisesti 

ajoittuu eli pitkien kuivien jaksojen (4 viikkoa) jälkeisten sadantojen aikaan, 

kovien sateiden aikaan ja kaivutöiden aikaan. ELY-keskukselle on lisäksi an-

nettu lupamääräyksissä toimivaltaa lisätä tarkkailua, mikäli se katsotaan tar-

peelliseksi. 

 

Kuikkasuolla on tehty tuotantovaiheen päästötarkkailua vuonna 2018. Ajan 

kulumisen vuoksi tulevalla lupakaudella on syytä tehdä tuotantovaiheen pääs-

tötarkkailua enää yhtenä vuotena. Päästötarkkailun vuotta ei ole syytä määrätä, 

jotta päästötarkkailua voidaan tarvittaessa aikaistaa. 

 

Laskeutusaltaiden 1 ja 2 alapuolella on molemmilla omat mittapadot. Päästö-

tarkkailunäytteet voidaan ottaa jommalta kummalta mittapadolta. 

 

Ojastoista poistettava liete on turpeen ja kivennäismaan seosta ja sen määrä on 

pieni. Laskeutusaltaista poistettu liete on läjitetty laskeutusaltaiden läheisyy-

teen, johon se on jo asettunut ja kasvittunut. Laskeutusaltaiden eikä siten nii-

den läheisyyteen läjitettyjen kaivumassojen ja lietteiden ole todettu aiheutta-

neen merkittävää happamuutta lähtevään veteen tai niiden olevan merkityksel-

lisiä Kuikkasuon kokonaisriskienhallinnan kannalta. Lietteiden käsittelyvaati-

mus aiheuttaisi luvanhaltijalle kohtuuttoman perustelemattoman kustannuksen.  

 

Poistuvien alueiden kannalta ojien puhdistamisella voi olla negatiivisia vaiku-

tuksia happamuudenhallintaan ja se on ristiriitainen aluehallintoviraston mää-

räämään ojien patoamisvelvoitteen kanssa. 

 

Jos kuivien alueiden kasvittamistoimiin yhdistetään ojien vuosittaisista puhdis-

tamisista luopuminen, heikennetään ojien kuivatuskykyä ja siten saadaan osit-

tain samaa vaikutusta kuin padotuksella. Yhtiö ei ole havainnut Kuikkasuon 

ojastoon kertyvien liettymien olevan happamia, joten niistä muodostuu hyvin 

suojaava kerros ojaston kivennäismaakohtiin. Liettymät ja suojaava kerros toi-

mivat myös paremmin kuivina kausina suojaavana rakenteena kuin paljas vuo-

sittain kunnostettava ojanpohja.   

 

Lohko 5 on ollut koko lupaprosessin ajan poistunut turvetuotannosta eli toisin 

sanoen lohkolle 5 ei ole haettu lupaa turvetuotantoon. Lohkolle 5 on tehty jäl-

kihoitotoimenpiteet, jotka ovat valmistuneet jo ennen päätöksen antamista. 

 

Asian käsittely hallinto-oikeudessa 

 

Pohjois-Suomen aluehallintovirastolle on ilmoittanut, ettei se anna lausuntoa 

valituksen johdosta. 

 



18 (30) 

Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on valituksen 

johdosta antamassaan vastineessa muun ohella esittänyt seuraavaa: 

 

Yleisesti ottaen Turveruukki Oy on toiminut vastuullisesti ja oma-aloitteisesti 

torjuessaan turvetuotantoalueilla happamuushaittoja. Huolena onkin se, että 

millä tavalla turvetuottajan tulisi toimia, jotta tuotantotoiminta ei mahdollis-

taisi happamuushaittoja jatkossakaan, kun turvetuottaja ei enää ole ainakaan 

vuokra-alueilla huolehtimassa alueesta, kuten mittaamassa pH-arvoja tai huol-

tamassa kalkkipatoja. Sulfa II -hankkeen myötä on varmistumassa käsitys, että 

turvetuotantoalueilla happamien sulfaattimaiden hapettumisen aiheuttama ha-

pan kuormitus on vielä yleisesti ottaen kohtuullisen alhaista verrattuna näillä 

alueilla piilevään potentiaaliseen happamaan kuormitukseen. Happamilla sul-

faattimailla turvetuotannon päättymisen jälkeen alueiden hapettumiskapasi-

teetti on suuri, ja tehokkaampi maankuivatus ja -muokkaus jälkikäyttövai-

heessa voi lisätä alueilta tulevaa happamuus- ja metallikuormitusta merkittä-

västi. Oikean jälkikäyttömuodon valinta on siitä syystä keskeisessä roolissa 

happaman kuormituksen ehkäisyssä. Nykyisen lupakäytännön mukaisesti tur-

vetuotannon ympäristöluvassa ei ilmeisesti voida puuttua seuraavaan maan-

käyttöön, jos maan omistaa muu kuin turvetuottaja itse. 

 

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen alueella on lukuisia turvetuotantoalueita  

alueilla, joilla pohjamaassa on happamoitumisriski. On tapauksia, joissa tuo-

tantotoiminta on jouduttu lopettamaan, koska happamuusriskin vuoksi asetut 

lupamääräykset eivät ole enää mahdollistaneet kuivattavia tuotantotoimia (esi-

merkkinä Koutuansuo).  

 

Vuoden 2018 kesällä oli pitkä kuiva kausi ja sen jälkeiset sateet loivat edelly-

tykset happamuushaittojen syntymiselle. Kuikkasuolla asiaan varauduttiin 

muun muassa tekemällä neutralointirakenne ja kalkkireunapatoja laskeutusal-

taille johtavaan ojaan. ELY-keskukselle ei ole tullut tietoa, että Kuikkasuolla 

olisi lähtevän veden mittaustuloksissa (lokakuuhun 2018 asti) näkynyt merk-

kejä happamoitumisesta. 

 

Valituksessa esitetyt vaatimukset 4-7 ovat hyväksyttävissä. Mikäli liitteen 3  

happamien vesien lisätarkkailukohtaa muutetaan valituksen mukaisesti, on vii-

meiseen kappaleeseen syytä lisätä ELY-keskukselle toimivaltaa edellyttää ti-

heämpien mittauksien lisäksi tarvittaessa mittauksia myös ojavesistä. 

 

Tutkimuksista huolimatta ei vieläkään ole virallista suositusta suojaavan turve-

kerroksen paksuudesta, mutta viitteitä on siitä, että mitä paksumpi, sen pa-

rempi.  

 

Asiaan vaikuttaa myös itse pohjaturpeen happamoitumisriski, kuten Kuikka-

suolla. Tähän viitaten lupamääräyksessä nro 3 esitetty turvepaksuus 30 cm tu-

lee jättää voimaan. 

 

Lupamääräyksessä nro 4 mainittu laskeutusaltaiden seinämien käsittelymää-

räys voidaan poistaa. Kuikkasuolla kaivumaita on jo käsitelty, eikä uusia kai-

vuita enää tehdä, joten kyseessä oleva kohta lupamääräyksestä 4 voidaan pois-

taa. Kaivuumassojen lisäpeittämistä voidaan tarvittaessa edellyttää lupamää-

räyksen 5 perusteella.  
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Esitetyssä uudessa lupamääräyksessä 23 esitetyt raja-arvot ovat valvottavuu-

den kannalta hyviä, mutta on mahdollista, että pH:n raja-arvo 4,5 on hieman 

liian alhainen osoittamaan sitä, että happamuusriskiä ei enää ole. Esimerkiksi 

alumiini on vesieliöstölle haitallisinta pH-tasolla 4,5–5,0 ja pH:n laskiessa alle 

viiden kasvaa vapaan alumiinin määrä vedessä jyrkästi. Tosin tulee huomioida, 

että humuspitoisissa vesissä orgaaninen aine sitoo alumiinia biologisesti ei-

käyttökelpoiseen muotoon. Niissä Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen alueen 

lainvoimaisissa päätöksissä, joissa on pH:n raja-arvo, on raja-arvo kevättulva-

kautta lukuun ottamatta 5,0. Jos määräystyyppi lisätään, tulee lisätä maininta, 

että veden laatuvaatimusten tulee täyttyä kahtena peräkkäisenä vuotena.  

 

Oulun seudun ympäristötoimi on valituksen johdosta antamassaan vastineessa 

muun ohella esittänyt pitävänsä ensisijaisen tärkeänä, että ympäristölupamää-

räykset ja jälkihoitotoimet ovat riittävät siten, ettei turvetuotantoperäisiä hap-

pamuushaittoja pääse syntymään jatkossa pitkienkään kuivien jaksojen runsai-

den sateiden jälkeen tai missään muussakaan tilanteessa. 

 

Lupamääräyksen 3 vaatimusta 30 cm paksusta turvekerroksesta happamaan 

sulfaattimaahan ei tule pienentää Turveruukin vaatimuksen mukaisesti. Riittä-

vän paksun turvekerroksen jättäminen happaman sulfaattimaan päälle on yk-

sinkertaisin ja toimivin ratkaisu estämään happaman sulfaattimaan hapettumi-

nen. Käytännön silmämääräisillä havainnoilla voidaan yleisesti todeta turpeen 

kuivumisrakojen ulottuvan yli 20 cm syvälle turpeen pinnasta eli sulfaattimaan 

hapettumisen ehkäisemiseksi 20 cm:n turvekerrospaksuus ei ole riittävä. Lupa-

määräystä 3 ei tule muuttaa muiltakaan osin, jotta happamuushaitat voidaan 

minimoida.  

 

Valitusviranomaisen tulee erityisen tarkoin harkita, voidaanko Turveruukin 

esittämä uusi lupamääräys 23 hyväksyä ja vapauttaa tuottaja tuotantotoimin-

nasta aiheutuneista ja edelleen aiheutuvista vesistövaikutuksista esitetyllä ta-

valla.  

  

Kriteereitä tuottajan vastuun vapauttamiselle on vaikea määritellä, koska sää-

olosuhteet ovat ratkaiseva tekijä happamien sulfaattimaiden esiintymisalueelta 

lähtevän veden happamuuteen. Joka tapauksessa kahden vuoden vaatimusaika 

riittävälle pH:lle ja sähkönjohtavuudelle on lyhyt. Lisäksi pH rajan tulisi olla 

vähintään viisi, sillä valituksessa esitetty pH-raja on liian alhainen osoitta-

maan, ettei happamuusriskiä ole. pH:n laskiessa alle viiden esimerkiksi alumii-

nin huuhtoutumisriski kasvaa. Alumiini on haitallisinta vesieliöstölle pH-ta-

solla 4,5–5,0. 

 

Turveruukki Oy omistaa Kuikkasuon turvetuotantoalueen lukuun ottamatta 

neljän hehtaarin kokoista etelänurkkaa. Näin ollen maanomistus ei muodostu 

esteeksi happamuushaittojen riittävän tehokkaalle torjumiselle. 

 

Geologian tutkimuskeskus on valituksen johdosta antamassaan vastineessa 

esittänyt muun ohella seuraavaa: 

 

Kuikkasuon turvetuotantoalueella on havaittu maaperänäytteiden inkubointi-

tutkimusten perusteella kohtalaista ja paikoin korkeaa riskiä happamoitumi-

selle, joka liittyy sekä alueen sijaintiin Litorina-rajan alapuolella että alueen 

halki kulkevaan mustaliuske-esiintymään. Happamien päästöjen ehkäisyyn on  
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kiinnitettävä huomiota tuotannon loppuvaiheessa ja alueen jälkitoimia suunni-

teltaessa. 

 

Lupamääräyksessä 3 määrätyt ojien patoamiset todennäköisesti aiheuttaisivat 

tarvetta patojen avaamiseen suon jälkikäyttövaiheessa, mikä voisi johtaa hap-

pamiin päästöihin. Viimeisimpien tutkimustulosten mukaan yhtenäinen 20–30 

cm paksuinen turvekerros tuotantosaroilla suojaa pohjamaata hapettumiselta ja 

happamoitumiselta yleisesti hyvin. On tärkeää, että Kuikkasuon tuotantoalu-

eelle jätetään vähintään 30 cm:n paksuinen suojaava turvekerros, koska alu-

eella on todettu korkeaa happamoitumisriskiä ja mustaliuskeita. 

 

Lupamääräys 4 aiheuttaisi vanhojen jo pääosin kasvittuneiden kaivumassojen 

auki kaivamisen, vaikkei niistä olisi todettu aiheutuvan happamia päästöjä. 

Määräys sulfidipitoisten kaivumassojen hautaamisesta pysyvästi maaveden 

alapuolelle tai koko kaivumassan neutraloimisesta kalkilla on tarpeeton. Kai-

vumassojen pinnan tasaaminen ja tiivistäminen sekä peittäminen esimerkiksi 

kalkilla tai turpeella on sen sijaan perusteltua ympäristövaikutusten kannalta. 

 

Geologian tutkimuskeskus on täydentänyt vastinettaan lausumalla, että uusim-

pien tutkimustulosten (Sulfa II -projekti), mukaan jo melko ohutkin turveker-

ros suojaa yleisesti hyvin pohjamaata hapettumiselta tuotannon aikana. Hapet-

tuminen myös rajautuu ohutturpeisilla alueilla tyypillisesti lähinnä ojaluiskiin 

ja ojien läheisyyteen. Arvion mukaan jättämällä tuotantoalueelle 20-30 cm 

paksuinen yhtenäinen turvekerros ehkäistään ojituksen aiheuttamaa happamoi-

tumisriskiä huomattavasti. 

 

Oulun kaupungille, Oulun kaupungin terveydensuojeluviranomaiselle ja Lapin 

elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kalatalousviranomaiselle on va-

rattu tilaisuus vastineen antamista varten. Vastineita ei ole annettu. 

 

Turveruukki Oy on vastaselityksenään esittänyt muun ohella seuraavaa: 

 

Yleisesti asiaan tulleissa vastineissa ei ole otettu kantaa juurikaan yhtiön hake-

musasiakirjoissa esittämän jälkihoitosuunnitelman toteuttamiseen valituksen-

alaisten lupamääräysten vaatimukset huomioon ottaen. Kuikkasuo on suurim-

maksi osaksi yhtiön omistuksessa ja alue on esitetty vesitettävän tuotannon 

päätyttyä niiltä osin kuin se on maanomistus ja kaivujen minimointi huomioon 

ottaen ympäristönsuojelullisesti ja happamuuden hallinnan kannalta järkevää. 

 

Yhtiö pyrkii kaikessa toiminnassaan minimoimaan turvetuotannosta aiheutuvat 

päästöt. Kuikkasuolle happamuusriskin hallitsemiseksi annetut määräykset 

ovat kuitenkin hyvin ehdottomia ja kirjaimellisesti noudatettuna mahdottomia 

toteuttaa. 

 

Lupamääräysesityksen 23. raja-arvo perustuu lupamääräyksen 5. raja-arvoon, 

johon ei ole haettu muutosta. Yhtiön Hangasnevan päätöksessä nro 59/2017/1 

(PSAVI, annettu 14.7.2017) happamuustarkkailun lopettaminen sekä happa-

muudenhallinnan jatkotoimenpiteiden tarve on sidottu pH-rajaan 4,5. 

 

pH:n laskiessa kyse on alumiiniyhdisteiden keskinäisten suhteiden muutok-

sesta. Toisin sanoen vapaan alumiinin osuus vedessä olevista alumiiniyhdis-

teistä kasvaa pH:n laskiessa ja sitä kautta vapaan alumiinin pitoisuus kasvaa.  
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Alumiinin osuus vesinäytteissä kasvaa jyrkästi pH:n ollessa alle 4. Yhtiön tur-

vetuotantoalueilta lähtevästä vedestä otettujen omavalvontanäytteiden 2016‒

2018 perusteella sähkönjohtavuus lähtee jyrkkään nousuun vasta pH-tasolla 

alle 4. Tarkkailutulosten perusteella metallien liukeneminen lähtevään veteen 

kasvaa merkittävästi vasta pH:n laskiessa tasoon 4 tai alle. 

 

Mikäli turvetuotantoalueella on tuotannon päättyessä jo tapahtunut sulfaatti-

maiden merkittävää hapettumista, se näkyy lähtevässä vedessä myös tavalli-

sina vuosina. Näin ollen kahden vuoden seurantajaksolla ehditään todeta, tar-

vitseeko happamuudenhallinnassa tehdä lisätoimia. Kaksi vuotta on riittävän 

pitkä aika osoittamaan happamuudenhallintatoimenpiteiden riittävyys. 

 

Turveruukki Oy on 30.6.2021 ilmoittanut, että alueen turvetuotanto on päätty-

nyt vuonna 2020 ja alue on siirtynyt jälkihoitovaiheeseen.  

 

Hallinto-oikeuden ratkaisu 

 

Hallinto-oikeus valituksen enemmälti hyläten muuttaa lupamääräystä 3, ku-

moaa lupamääräyksen 4 ensimmäisen kappaleen ja muuttaa lupamääräyksen 4 

toista kappaletta sekä lupamääräystä 7 ja päätöksen liitteen 3 käyttö- ja päästö-

tarkkailusuunnitelmaa. 

 

Muutetut lupamääräykset kuuluvat kokonaisuudessaan seuraavasti (muutokset 

kursiivilla): 

 

3. Tuotantolohkojen pintaa ei saa ulottaa 30 cm lähemmäksi hapanta sulfaatti-

maata tai potentiaalisesti hapanta sulfaattimaata. Niillä alueilla, joilla turvetta 

on happaman sulfaattimaan tai potentiaalisesti happaman sulfaattimaan 

päällä nykyisin vähemmän kuin 30 cm, ei saa tuottaa turvetta vähemmäksi.  

 

Tuotantoalueen ojia ei saa kaivaa syvemmäksi kuin on tuotannon kannalta 

välttämätöntä. (poistettu tekstiä) 

 

Tuotannon loppuvaiheessa ja tuotannosta poistuneilla lohkoilla ojat, joiden 

pohjat ulottuvat happamaan sulfaattimaahan tai potentiaalisesti happamaan 

sulfaattimaahan on padottava riittävän useista kohdin niin, että happamat sul-

faattimaat ja potentiaaliset happamat sulfaattimaat eivät pitkienkään kuivien 

jaksojen yhteydessä pääse hapettumaan. Vaihtoehtoisesti alueet, joilla esiintyy 

hapanta tai potentiaalisesti hapanta sulfaattimaata tulee saattaa kokonaisuudes-

saan pysyvästi riittävän paksun vesikerroksen peittämiksi niin, että happamat 

sulfaattimaat tai potentiaaliset happamat sulfaattimaat eivät pääse kuivamaan 

ja sulfidit hapettumaan edes pitkien kuivien jaksojen yhteydessä. 

 

Toiminta on muutoinkin järjestettävä niin, että alueella esiintyvät happamat 

sulfaattimaat ja potentiaaliset happamat sulfaattimaat eivät tule merkittävissä 

määrin hapettumiselle alttiiksi. 

 

Turve määritellään tässä päätöksessä edellä mainituksi sulfaattimaaksi, mikäli 

sen maasto pH on alle 3, inkuboitu pH alle 3 tai inkuboitu pH on alle 3,5 ja pH 

on inkubaation yhteydessä laskenut yli yhden pH-yksikön. Liejut ja mineraali-

maat määritellään tässä päätöksessä happamaksi sulfaattimaaksi tai potentiaa-

liseksi happamaksi sulfaattimaaksi, mikäli niiden maasto-pH on alle 4 tai inku-

boitu pH alle 4 ja pH on laskenut inkubaation yhteydessä vähintään 0,5 pH- 
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yksikköä. 

 

4. (ensimmäinen kappale kumottu) 

 

Jatkossa syntyvät sulfidipitoiset kaivumaat on sijoitettava tuotantoalueen ve-

sienkäsittelyrakenteiden valuma-alueelle. Kaivumaat on tarvittaessa kalkittava 

tai käsiteltävä muulla neutraloivalla materiaalilla ja peitettävä turpeella tai 

muulla sopivalla maa-aineksella happamien vesistöpäästöjen estämiseksi. 

 

7. Luvan saajan on pidettävä vesienkäsittelyrakenteet ja ojastot jatkuvasti toi-

mintakunnossa ja tarkastettava niiden toimivuus säännöllisesti.  

 

Tuotannossa olevilla alueilla laskeutusaltaat, sarkaojat ja lietesyvennykset on 

puhdistettava ainakin kerran vuodessa tuotantokauden päätyttyä ja aina muul-

loinkin tarpeen vaatiessa. Kivennäismaahan kaivetut ojat on tarkastettava aina-

kin kerran vuodessa ja puhdistettava tarvittaessa. Poistuneiden alueiden las-

keutusaltaat, sarkaojat ja lietesyvennykset on tarpeen vaatiessa puhdistettava. 

 

Laskeutusaltaista, lietesyvennyksistä ja kivennäismaahan kaivetuista ojista 

poistettava liete on sijoitettava siten, ettei se pääse vesistöön. Mikäli lietteillä 

on haponmuodostuspotentiaalia, niiden suhteen on toimittava lupamääräyk-

sessä 4 sanotulla tavalla. 

 

Päätöksen liitteenä 3. olevan käyttö- ja päästötarkkailusuunnitelman Happa-

mien valumavesien lisätarkkailu muutetaan kuulumaan seuraavasti: 

 

Laskeutusaltaille 1 ja 2 johdettavan veden pH:ta tulee mitata sulan maan ai-

kana omavalvontana tai näytteenotolla vähintään viikon välein ja erityisesti 

pitkien kuivien jaksojen jälkeisillä sateilla. Mittauspisteiden määrää ja mittaus-

tiheyttä tulee lisätä aina, jos pH ojissa on alle 4,5 tai laskee lähelle arvoa 4,5. 

Lisäksi poikkeuksellista happamuutta aiheuttavan alueen tarkka sijainti tulee 

paikantaa esimerkiksi pH- ja sähkönjohtavuusmittauksia hyväksi käyttäen, 

jotta lupamääräyksessä 5 määrätyt toimenpiteet voidaan kohdentaa happa-

muutta tuottaville alueille.   

 

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus voi perustellusta syystä, esimerkiksi alhaisen 

pH:n perusteella, edellyttää edellä mainittuja tiheämpiä mittauksia. 

 

Perustelut 

 

Sovelletut oikeusohjeet 

 

Ympäristönsuojelulain (86/2000) 4 §:n 1 momentin 2 ja 4 kohtien mukaan ym-

päristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavassa toiminnassa on periaatteena, että 

menetellään toiminnan laadun edellyttämällä huolellisuudella ja varovaisuu-

della ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi sekä otetaan huomioon toimin-

nan aiheuttaman pilaantumisen vaaran todennäköisyys, onnettomuusriski sekä 

mahdollisuudet onnettomuuksien estämiseen ja niiden vaikutusten rajoittami-

seen (varovaisuus- ja huolellisuusperiaate); noudatetaan ympäristön pilaantu-

misen ehkäisemiseksi tarkoituksenmukaisia ja kustannustehokkaita eri toimien 

yhdistelmiä, kuten työmenetelmiä sekä raaka-aine- ja polttoainevalintoja (ym-

päristön kannalta parhaan käytännön periaate). 
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Ympäristönsuojelulain 5 §:n 1 momentin mukaan toiminnanharjoittajan on ol-

tava riittävästi selvillä toimintansa ympäristövaikutuksista, ympäristöriskeistä 

ja haitallisten vaikutusten vähentämismahdollisuuksista (selvilläolovelvolli-

suus). 

 

Ympäristönsuojelulain 43 §:n 1 momentin 1 ja 3–5 kohtien mukaan luvassa on 

annettava tarpeelliset määräykset: päästöistä, päästöraja-arvoista, päästöjen 

ehkäisemisestä ja rajoittamisesta sekä päästöpaikan sijainnista; toimista häiriö- 

ja muissa poikkeuksellisissa tilanteissa; toiminnan lopettamisen jälkeisistä toi-

mista, kuten alueen kunnostamisesta ja päästöjen ehkäisemisestä; muista toi-

mista, joilla ehkäistään, vähennetään tai selvitetään pilaantumista, sen vaaraa 

tai pilaantumisesta aiheutuvia haittoja. 

 

Saman pykälän 3 momentin mukaan lupamääräyksiä annettaessa on otettava 

huomioon toiminnan luonne, sen alueen ominaisuudet, jolla toiminnan vaiku-

tus ilmenee, toiminnan vaikutus ympäristöön kokonaisuutena, pilaantumisen 

ehkäisemiseksi tarkoitettujen toimien merkitys ympäristön kokonaisuuden 

kannalta sekä tekniset ja taloudelliset mahdollisuudet toteuttaa nämä toimet. 

Päästöraja-arvoa sekä päästöjen ehkäisemistä ja rajoittamista koskevien lupa-

määräysten tulee perustua parhaaseen käyttökelpoiseen tekniikkaan. Lupamää-

räyksissä ei kuitenkaan saa velvoittaa käyttämään vain tiettyä määrättyä tek-

niikkaa. Lisäksi on tarpeen mukaan otettava huomioon energian ja materiaa-

lien käytön tehokkuus sekä varautuminen onnettomuuksien ehkäisemiseen ja 

niiden seurausten rajoittamiseen. 

 

Ympäristönsuojelulain 46 §:n 1 momentin mukaan luvassa on annettava tar-

peelliset määräykset muun muassa toiminnan käyttötarkkailusta sekä päästö-

jen, toiminnan vaikutusten ja toiminnan lopettamisen jälkeisen ympäristön ti-

lan tarkkailusta. 

 

Ympäristönsuojelulain 90 §:n 1 momentin mukaan luvanvaraisen toiminnan 

päätyttyä toimintaa harjoittanut vastaa edelleen lupamääräysten tai valtioneu-

voston asetuksen mukaisesti tarvittavista toimista pilaantumisen ehkäise-

miseksi, toiminnan vaikutusten selvittämisestä ja tarkkailusta. 

 

Saman pykälän 3 momentin mukaan, jos lupa ei sisällä riittäviä määräyksiä 

toiminnan lopettamiseksi tarvittavista toimista, lupaviranomaisen on annettava 

tätä tarkoittavat määräykset. Asia on käsiteltävä soveltuvin osin kuten lupaha-

kemus. Tarkkailua koskevat määräykset annetaan noudattaen soveltuvin osin, 

mitä 46 §:ssä säädetään. 

 

Hallituksen esityksessä ympäristönsuojelu- ja vesilainsäädännön uudista-

miseksi (HE 84/1999 vp) on ehdotuksessa ympäristönsuojelulain 90 §:ksi to-

dettu muun ohella seuraavaa: 

 

90 §. Toiminnan lopettamisen jälkeiset velvoitteet. Pykälän 1 momentin mu-

kaan luvanvaraista toimintaa harjoittanut vastaisi luvan mukaisesti pilaantumi-

sen ehkäisystä, toiminnan vaikutusten selvittämisestä ja tarkkailusta sen jäl-

keen kun toiminta on lakannut. Toimintansa lopettaneesta teollisuuslaitoksesta 

voisi vielä pitkään aiheutua jätevesipäästöjä. Luvan määräyksiä jäteveden joh-

tamisesta tulisi edelleen noudattaa, kuten myös tarkkailua koskevia määräyk-

siä. Vastaavanlaisia tilanteita voisi liittyä myös turpeen ottoalueisiin tai kaivok-

siin. Määräyksiä tulisi noudattaa niin kauan kuin pilaantumista tai sen vaaraa 
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voi edelleen aiheutua. Viranomaisen 57 §:n nojalla tekemä päätös luvan rau-

keamisesta ei poistaisi velvollisuutta noudattaa määräyksiä. 

 

Pykälää sovellettaisiin myös sellaisiin tilanteisiin, joissa toiminta lakkautetaan 

viranomaisen päätöksellä. Jos luvassa ei olisi varauduttu toiminnan lakkaami-

seen, toiminnanharjoittaja voitaisiin velvoittaa saattamaan toiminta-alue sel-

laiseksi, ettei siitä aiheudu ympäristöhaittoja. 

 

Asiassa saatu selvitys 

 

Toiminta ja sen ympäristö 

 

Kuikkasuo sijaitsee Oulun kaupungissa Iijoen vesistöalueen Pikku-Martimon 

alueella (61.187) noin 15 km Kiimingin keskustaajamasta Pudasjärvelle päin. 

Kuikkasuo on vanha turvetuotantoalue, jolla ei ole aikaisempaa ympäristölu-

paa. Kuikkasuon kuntoonpanotyöt on aloitettu vuonna 1987 ja turvetuotanto 

vuonna 1990. Tuotantoalueen alkuperäinen tuotantoala on ollut noin 51 ha, 

josta suurin osa on poistunut tuotannosta. Alueen turvetuotannon on arvioitu 

päättyvän vuoteen 2022 mennessä. 

 

Tuotantoalue koostuu lohkoista 1–4, joiden kuivatusvedet johdetaan laskeutus-

altaiden 1 ja 2 kautta Lastuojan kautta Pikku-Martimojokeen, joka laskee edel-

leen Martimojokeen. Laskeutusaltaiden valuma-alue on noin 68 ha, josta tuo-

tantoaluetta hakemuksen vireilletulohetkellä oli noin 34 ha, auma-aluetta noin 

2 ha, reuna-, tie- ja tukikohta-alueita noin 19,4 ha sekä tuotannosta poistunutta 

aluetta noin 12,6 ha.  

 

Tuotantoalueeseen on aiemmin kuulunut myös lohko 5, jolla tuotanto on päät-

tynyt ennen hakemuksen vireilläoloa eikä lohko 5 sisältynyt hakemukseen. 

Alue on jo kasvittunut. 

 

Tuotannosta jo poistuneella lohkolla 1 turvepaksuudet vaihtelevat välillä 30–

140 cm. Tuotannossa olevilla lohkoilla turvepaksuus oli vuonna 2013 lohkolla 

2 10–220 cm, lohkolla 3 50–170 cm ja lohkolla 4 10–170 cm. Kuikkasuon tuo-

tantoalueen reuna- ja kokoojaojat on kaivettu kivennäismaahan kokonaisuu-

dessaan ja sarkaojista noin 90 %. 

 

Kuikkasuon alapuolisen Lastuojan vesi on Lastulammesta otettujen näytteiden 

perusteella ollut hapanta, tummaa, rautapitoista ja kiintoainepitoista. Lastulam-

men pH-arvoksi mitattiin vuonna 2001 6,7 ja vuonna 2010 6,3. Veden happipi-

toisuus on Lastuojassa ollut keskimäärin tyydyttävällä tasolla. Ravinnepitoi-

suudet ovat olleet reheville vesille tyypillisiä, kun taas klorofylli-a:n pitoisuu-

det ovat kuvastaneet ylirehevää vedenlaatua. Sähkönjohtavuudet ovat olleet 

keskimäärin pintavesien yleistä tasoa.  

 

Myös Martimojoen vesi on ollut hapanta, tummaa ja humuspitoista ja ajoittain 

kiintoainepitoista. Martimojoen keski- ja alaosan pH-arvo vaihteli vuosina 

2001–2013 otetuissa näytteissä (n=6) välillä 5,7–6,8. Happipitoisuudet ovat 

olleet hyviä ja sähkönjohtavuudet alhaisia. Ravinnepitoisuudet ovat olleet re-

heville vesille tyypillistä tasoa, mutta keskimääräinen klorofylli-a:n pitoisuus 

on vuonna 2001 viitannut lievästi rehevään vedenlaatuun. Vuonna 2010 Kuik-

kasuolta lähtevän veden pH-arvot olivat matalampia kuin alapuolisessa Las-

tuojassa. Kiintoainesta ja humusta sekä ravinteita kuivatusvesissä oli enemmän 
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kuin Martimojoen vesistötarkkailupisteen vedessä. Ravinnepitoisuudet ja säh-

könjohtavuudet olivat Lastuojassa suurempia kuin Martimojoen suulla. 

 

Pikku-Martimojoki ja Martimojoki kuuluvat pintavesityypiltään pieniin turve-

maiden jokiin ja niiden ekologinen tila on arvioitu vesienhoidossa hyväksi. Ii-

joen pääuoma Kipinän koskelta alaspäin on tunnistettu voimakkaasti muute-

tuksi ja sen tila suhteessa parhaaseen mahdolliseen saavutettavaan tilaan ver-

rattuna on tyydyttävä. Kipinän yläpuolella Iijoen ekologinen tila on hyvä.  

 

Selvityksen mukaan tavanomaiset tavoitellut saalislajit Martimojoessa ovat 

hauki, ahven ja särki ja niitä pyydetään tavallisimmin katiskoilla, verkoilla ja 

virvelillä. Harjuskanta on joessa vähäinen ja sen esiintyminen rajoittuu joen 

alaosille. Taimenta joessa ei esiinny. Martimojoessa esiintyy rapuja ja haastat-

telujen perusteella rapukanta on ainakin joen yläjuoksulla, missä mökkiläiset 

ovat saaneet hyviä rapusaaliita. Alaosilla rapukanta on harva ja saattaa olla ra-

puruton vaivaama. Lastulammen kalastoon kuuluvat hauki, ahven, särki ja 

lahna. 

 

Kuikkasuon turvetuotantoalueen kuivatusveden pH on laskeutusaltaan 2 ala-

puolelta touko-syyskuussa otetuissa näytteissä vaihdellut seuraavasti: 

vuonna 1995: 5,0–5,9 (n = 2)  

vuonna 2004: 6,4–6,8 (n = 4)  

vuonna 2010: 4,5–6,6 (n = 10)  

vuonna 2015: 4,4–6,2 (n=13) 

 

Kuikkasuon korkeus on alle 100 m mpy, eli se sijaitsee niin sanotun Litorina-

meren alueella happamien sulfaattimaiden esiintymisalueella. Lisäksi Kuikka-

suon läpi kulkee mustaliuskejakso.  

 

Sulfaattimaaselvitykset  

 

Kuikkasuon turvetuotantoalueella on vuonna 2015 selvitetty pohjamaan hap-

pamuutta ottamalla maanäytteitä yhdeksästä pisteestä eri puolilta tuotantoalu-

etta. Havaintopaikoilta otettiin näytteitä pohjaturpeesta ja pohjamaasta 0–0,5 

metrin ja 0,5–1,0 metrin syvyydeltä. Pohjamaanäytteet inkuboitiin ja niistä mi-

tattiin kokonaisrikkipitoisuus (mg/kg).  

 

Inkuboitujen maaperänäytteiden pH laski alle 4:n kaikilla lohkoilla. Ainoas-

taan lohkon 3 eteläisimmässä pisteessä pH ei laskenut alle 4:n. Tulosten perus-

teella Kuikkasuolla on pohjamaan happamuudesta johtuva happamuusriski. 

Selvityksessä arvioitiin, että Kuikkasuon lohkoilla 1–4 tehtävien toimien seu-

rauksena on korkea riski happamien päästöjen muodostumiselle. Happamuus-

riskiä nostaa alueella esiintyvä mustaliuskealue ja havaittu happamuus. 

 

Haittojen vähentämistoimenopiteinä Turveruukki Oy on esittänyt täydentäes-

sään hakemusta, että tuotannossa olevilla lohkolla 2, 3 ja 4 ojia ei enää syven-

netä ja että tuotannosta poistuville saroille jätetään vähintään 20 cm turvetta 

lukuun ottamatta tuotantolohkolla 4 olevaa syvennettävää kokoojaojaa. Ojan 

syventäminen on suunniteltu alueelle, jonka happamoitusmisriski on maaperä-

näytteen perusteella matala.  

 

Happamuudentorjuntatoimenpiteinä on altaille 1 ja 2 menevään ojaan heinä- 
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kuussa 2016 rakennettu kalkkikivestä 15 reunapatoa ja yksi pohjakynnys. Tuo-

tantolohkon 4 syvennettävä kokoojaoja on tukittu tarvittavilta osiltaan. Lohkon 

2 kaakkoiskulmassa oleva kivennäismaan läjitysalue on peitetty turpeella.  

 

Jälkihoitokeinoina Turveruukki Oy on hakemuksessaan esittänyt, että yhtiön 

omistamat alueet vesitetään osittain tuotannon päättymisen jälkeen. Vesialuei-

den ulkopuoliset alueet lannoitetaan biotuhkalla kasvittumisen edistämiseksi. 

Tuhkalannoitusta tehdään sitä mukaa kun sopivia kokonaisuuksia poistuu tuo-

tannosta. 

 

Oikeudellinen arviointi ja johtopäätökset 

 

Laskeutusaltaan 3 valuma-aluetta koskeva vaatimus 

 

Lohkon 5, jonka kuivatusvedet johdettiin laskeutusaltaalle 3, tuotanto on päät-

tynyt Turveruukki Oy:n ilmoituksen mukaan jo ennen ympäristölupahakemuk-

sen jättämistä eikä lupahakemus koskenut lohkoa 5. 

 

Hallinto-oikeus toteaa, että asiassa ei ole ollut kysymys turvetuotannosta tai 

jälkihoitomääräysten antamisesta lohkon 5 osalta eikä aluehallintoviraston 

päätös ole koskenut tätä aluetta. Kun asiassa ei ole ollut kysymys laskeutusal-

taan 3 valuma-alueesta, vaatimus sitä koskevan määräyksen antamisesta hylä-

tään. 

 

Lupamääräykset 3, 4 ja 7 

 

Hakemuksessa esitetyn sulfaattimaaselvityksen mukaan Kuikkasuo sijaitsee 

alueella, jossa turvekerroksen alapuolella esiintyy laaja-alaisesti potentiaali-

sesti hapanta sulfaattimaata. Kuikkasuon sijainti mustaliuskealueella lisää toi-

minnasta aiheutuvaa happamuusriskiä. Tuotantoalueen päästötarkkailutulosten 

perusteella tuotantoalueen kuivatusvesi on ollut ajoittain hapanta. Happamoi-

tumisesta aiheutuvan vesistön pilaantumisvaaran vuoksi on annettava tarpeelli-

set määräykset päästöjen ehkäisemisestä ja toiminnasta poikkeuksellisessa ti-

lanteessa. Asiassa on ratkaistava, ovatko muutoksenhakijan valituksessa esittä-

mät toimenpiteet riittäviä ehkäisemään alapuolisen vesistön pilaantumisen vaa-

raa. 

 

Ympäristöluvassa lupamääräykset tulee asettaa siten, että toiminnasta ei ai-

heudu ympäristön merkittävää pilaantumista. Kun otetaan huomioon Kuikka-

suon kivennäismaahan saakka ulottuva ojitus, havaittu kuivatusveden ajoittai-

nen happamuus ja alueen pohjamaasta ja turpeen ominaisuuksista aiheutuva 

happamuusriski, Kuikkasuon olosuhteissa on alapuolisen vesistön merkittävä 

pilaantuminen tai sen vaara varovaisuusperiaate huomioon ottaen tarpeen, että 

turvetuotantoalueelle jätetään vähintään 30 cm vahvuinen turvekerros. Tämän 

vuoksi lupamääräyksen 3 ensimmäistä kappaletta ei ole syytä muuttaa. Lupa-

määräyksen 3 toisen kappaleen ensimmäistä virkettä on sen sijaan pidettävä 

riittävänä, eikä toisessa virkkeessä määrätty ole tarpeen. 

 

Toiminnanharjoittaja vastaa luvanvaraisen toiminnan päätyttyä edelleen lupa-

määräysten mukaisesti tarvittavista toimista pilaantumisen ehkäisemiseksi. Po-

tentiaalisesti happamien sulfaattimaiden happamoitumisen ja happamien vesis-

töpäästöjen riski saattaa jatkua pitkään turvetuotantotoiminnan lakkaamisen  
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jälkeenkin. Koska Kuikkasuolla on olemassa tällainen happamista sulfaatti-

maista johtuva riski, joka johtuu alueella harjoitetusta turvetuotannosta erityi-

sesti kivennäismaahan kaivetusta ojituksesta ja paikoin ohuesta jäljellä ole-

vasta turvepaksuudesta, on luvassa tarpeen määrätä tuotannon päättymisen jäl-

keisten happamuushaittojen ehkäisemisestä. Tämän vuoksi hallinto-oikeus on 

hylännyt muutoksenhakijan vaatimuksen lupamääräyksen 3 kolmannen kappa-

leen kumoamisesta.  

 

Tuotantoalueen turvekerros erityisesti pohjamaan läheisissä kerroksissa voi 

hapettuessaan aiheuttaa kuivatusveden happamoitumisriskin, koska tuotanto-

alue sijoittuu mustaliuskealueelle ja potentiaalisesti happamalle sulfaatti-

maalle. Tämän vuoksi määräys turpeen määritelmä happamaksi sulfaatti-

maaksi on tarpeen säilyttää lupamääräyksen 3 viidennessä kappaleessa. 

 

Tuotantoalueen laskeutusaltaisiin tai niiden käyttöön ei ole suunniteltu tehtä-

väksi muutoksia, ja alueen turvetuotanto on lopetettava viimeistään vuonna 

2024. Laskeutusaltaiden käytöstä ei ole saadun selvityksen perusteella aiheutu-

nut alapuolisen vesistön happamoitumista. Tästä syystä hallinto-oikeus arvioi, 

että laskeutusaltaiden käytöstä ei toiminnan loppuvaiheessakaan lupamääräys 

5 huomioiden aiheudu sellaista happamoitumisriskiä, että laskeutusaltaan sei-

nämien massojen vaihtotoimenpiteet tai vaihtoehtoisesti määrätyt neutralointi-

toimenpiteet olisi toteutettava. Hallinto-oikeus on tämän vuoksi kumonnut lu-

pamääräyksen 4 ensimmäisen kappaleen ja muuttanut toista kappaletta.     

 

Hallinto-oikeus katsoo, että vaatimus lupamääräyksessä 7 määrätyn ojaston 

kunnossapitovelvoitteen muuttamisesta voidaan hyväksyä ojien tarpeettomasta 

kunnossapidosta aiheutuvien päästöjen välttämiseksi. Lupamääräyksen 7 kol-

mas kappale on tarpeen lietteiden sijoittamisesta aiheutuvien haittojen estä-

miseksi. 

 

Hallinto-oikeus katsoo, että lupamääräykset 3, 4 ja 7 hallinto-oikeuden muutta-

malla tavalla ovat riittävät varmistamaan, että tuotantoalueella esiintyvät po-

tentiaalisesti happamat maat eivät pääse turvetuotantotoiminnan seurauksena 

merkittävissä määrin hapettumaan. Lisäksi lupamääräyksellä 5 varmistetaan, 

että kuivatusveden pH ei pääse laskemaan tuotantotoimien seurauksena tasolle, 

josta voisi aiheutua merkittävissä määrin metallien huuhtoutumista ja alapuoli-

sen vesistön happamoitumista sekä niistä johtuvaa merkittävää pilaantumista 

tai sen vaaraa. 

 

Vaatimus lupamääräyksen 23 lisäämiseksi 

 

Ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavaan toimintaan on oltava ympäris-

tölupa, jossa on annettava ympäristönsuojelulaista ilmenevät tarpeelliset mää-

räykset, joilla ehkäistään tai vähennetään ympäristön pilaantumista tai sen vaa-

raa. Ympäristöluvan luonteeseen ei kuulu antaa nimenomaisia määräyksiä ym-

päristön pilaantumisesta johtuvasta vastuusta vapauttamisesta. Tämän vuoksi 

vaatimus velvoitteiden ja vastuiden päättymistä koskevan lupamääräyksen 23 

lisäämisestä hylätään. 

 

Käyttö- ja päästötarkkailu 

 

Käyttötarkkailussa pidettäväksi määrätystä käyttöpäiväkirjasta ei ole päätök- 
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sessä annettu tarkempia määräyksiä. Hallinto-oikeus katsoo, että käyttötarkkai-

lutoimien kirjallinen dokumentointi vastaa käyttöpäiväkirjaa, joten vaatimus 

käyttötarkkailun muuttamiseksi on hylätty tarpeettomana.  

 

Hallinto-oikeus on hylännyt vaatimuksen tuotannon aikaisen päästötarkkailun 

muuttamiseksi, koska vesinäytteiden ottaminen molempien laskeutusaltaiden 

alapuolisilta mittapadoilta on tarpeen toiminnan päästöjen luotettavaa arvioin-

tia varten. Jatkuvatoiminen virtaamamittaus on tarpeen päästöjen arvioimiseksi 

myös sellaisina vuosina, kun päästötarkkailua ei tehdä. Päästötarkkailun riittä-

vän luotettavuuden varmistamiseksi tarkkailua ei ole syytä muuttaa päätök-

sessä määrättyä harvemmaksi.   

 

Tuotantoalueen kuivatusveden pH-arvon vaihtelut voivat tapahtua sulfaatti-

maista johtuen nopeasti sopivissa olosuhteissa. Jotta lupamääräyksessä 5 mää-

rättyihin happamuuden torjuntatoimiin ehditään ryhtyä ajoissa ennen alapuoli-

seen vesistöön johdettavan kuivatusveden pH:n laskemista vesieliöstölle hai-

talliselle tasolle, on laskeutusaltaille 1 ja 2 johdettavaa kuivatusvesien pH-ar-

voa tarkkailtava riittävän tiheästi. Hallinto-oikeus on tämän vuoksi enemmälti 

hylännyt vaatimuksen happamien valumavesien lisätarkkailun muuttamiseksi.  

 

Sovelletut oikeusohjeet 

 

Perusteluissa mainitut 

 

Julkinen kuulutus   

Päätös on annettu julkisella kuulutuksella. 

 

Päätöksestä ilmoittaminen 

 

Oulun kaupunginhallituksen on viipymättä julkaistava tieto tätä päätöstä kos-

kevasta kuulutuksesta kuntalain 108 §:n mukaisesti. Tiedon kuulutuksen jul-

kaisemisesta tulee olla nähtävillä vähintään sen ajan, jonka kuluessa päätök-

seen saa hakea muutosta. 

 

Muutoksenhaku 

 

Oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 107 §:n 1 momentin mukaan 

tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeu-

teen, jos korkein hallinto-oikeus myöntää oikeudenkäynnistä hallintoasioissa 

annetun lain 111 §:n perusteella valitusluvan. Valituskirjelmä on toimitettava 

korkeimpaan hallinto-oikeuteen 30 päivän kuluessa hallinto-oikeuden päätök-

sen tiedoksisaannista eli viimeistään 11.10.2021. 

 

Valitusosoitus on liitteenä HallJK (01.20). 
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 Diaarinumero 

 01605/18/5115  

 

 

 

 

Asian ovat ratkaisseet lainoppineet hallinto-oikeustuomarit Pirjo Joutsenlahti 

ja Sinikka Kangasmaa sekä luonnontieteiden alan hallinto-oikeustuomari 

Jaakko Tuhkanen, joka on myös esitellyt asian. 

 

 

 

 

 

 

Pirjo Joutsenlahti  Sinikka Kangasmaa 

 

 

 

 

 

 

Jaakko Tuhkanen 

 

 

 

Toimituskirjan antaja: 

 

 

Inkeri Eriksson 

lainkäyttösihteeri 
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 Diaarinumero 

 01605/18/5115  

 

 

 

 

Jakelu 

 

Päätös ja maksu Turveruukki Oy, maksutta  

 

 

Jäljennös maksutta 

 

Geologian tutkimuskeskus  

 

Oulun kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen 

 

Oulun kaupungin terveydensuojeluviranomainen 

 

Oulun kaupunginhallitus 

 

Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus/ 

Kalatalousryhmä, sähköisesti 

 

Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus/ 

Ympäristö ja luonnonvarat, sähköisesti 

 

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, sähköisesti 

Ympäristölupavastuualue  

 

Suomen ympäristökeskus, sähköisesti 
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Liite hallinto-oikeuden päätökseen 

 

 

VALITUSOSOITUS 
 

Hallinto-oikeuden päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto- 

oikeuteen kirjallisella valituksella, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan.  

 

Valitusluvan myöntämisen perusteet 

 

Oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 111 §:n 1 momentin mukaan valituslupa on 

myönnettävä, jos:  

1) lain soveltamisen kannalta muissa samanlaisissa tapauksissa tai oikeuskäytännön yhte-

näisyyden vuoksi on tärkeätä saattaa asia korkeimman hallinto-oikeuden ratkaistavaksi;  

2) asian saattamiseen korkeimman hallinto-oikeuden ratkaistavaksi on erityistä aihetta asi-

assa tapahtuneen ilmeisen virheen vuoksi; tai  

3) valitusluvan myöntämiseen on muu painava syy. 

 

Valituslupa voidaan myöntää myös siten, että se koskee vain osaa muutoksenhaun kohteena 

olevasta hallinto-oikeuden päätöksestä. 

 

Valitusaika 

 

Hallinto-oikeuden päätös on annettu julkisella kuulutuksella. Päätös on julkaistu hallinto-

oikeuden verkkosivuilla päivänä, joka ilmenee päätöksen ensimmäiseltä sivulta. Päätöksen 

katsotaan tulleen asianomaisen tietoon seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajan-

kohdasta. Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa hallinto-oikeuden päätöksen tiedoksisaan-

nista, sitä päivää lukuun ottamatta. 

 

Valituksen sisältö  

 

Valituksessa, johon on sisällytettävä valituslupahakemus, on ilmoitettava 

- valittajan nimi ja yhteystiedot mukaan lukien se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, 

johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite); jos valitta-

jan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä, on valituksessa mai-

nittava myös tämän yhteystiedot 

- päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös) 

- peruste, jolla valituslupaa pyydetään, sekä syyt, joiden vuoksi valitusluvan myöntämi-

seen on mainittu peruste 

- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi 

(vaatimukset) 

- vaatimusten perustelut 

- mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valitta-

jaan. 

 

Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä korkeim-

malle hallinto-oikeudelle. Jos usea tekee valituksen yhdessä, voidaan joku heistä ilmoittaa 

yhdyshenkilöksi. 
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Valituksen liitteet  

 

Valitukseen on liitettävä 

- hallinto-oikeuden päätös valitusosoituksineen 

- selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan 

alkamisen ajankohdasta 

- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin 

toimitettu viranomaiselle. 

 

Asiamiehen, joka ei ole toiminut asiamiehenä asian aikaisemmassa käsittelyvaiheessa, ja 

joka ei ole asianajaja, julkinen oikeusavustaja tai luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja, on 

liitettävä valitukseen valtakirja. 

 

Valituksen toimittaminen  

 

Valitus on toimitettava valitusajassa korkeimmalle hallinto-oikeudelle. Valituksen tulee olla 

perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Tämä koskee 

myös tilanteita, joissa valitus toimitetaan sähköisen asiointipalvelun kautta tai sähköpostitse. 

Valitus liitteineen voidaan toimittaa sähköisen asiointipalvelun kautta. Asiointipalvelun 

kautta toimitettua valitusta tai sähköpostitse toimitettua valitusta ei tarvitse toimittaa paperi-

muodossa. Asiakirjojen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vas-

tuulla. 

 

 

Korkeimman hallinto-oikeuden yhteystiedot: 

 

Postiosoite:   Korkein hallinto-oikeus 

  PL 180, 00131 Helsinki 

 

Sähköposti:   korkein.hallinto-oikeus@oikeus.fi 

 

Käyntiosoite: Paasivuorenkatu 3, 00530 Helsinki 

 

Puhelin:   029 56 40200 

Faksi:   029 56 40382 

 

Aukioloaika: arkipäivisin klo 8.00–16.15  

 

Hallinto- ja erityistuomioistuinten sähköinen asiointipalvelu: 

 https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


