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Päätös, johon on haettu muutosta 

 

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto 

15.2.2018 Nro 14/2018/1   

 

Aluehallintovirasto on hylännyt hakemuksen siltä osin, kun se on koskenut 

Turvesuon ja Miehonsuon lisäalueiden kunnostamista ja ottamista turvetuotan-

toon sekä jälkihoitotoimenpiteiden vahvistamista.   

 

Aluehallintovirasto on tarkistanut Miehonsuon turvetuotantoalueelle 9.7.2003 

myönnetyn ja Turvesuon turvetuotantoalueelle 9.7.2003 myönnetyn ympäris-

töluvan lupamääräykset, muuttanut toistaiseksi voimassa olevan Miehonsuon 

ympäristöluvan määräaikaiseksi ja Turvesuon ympäristöluvan osittain määrä-

aikaiseksi. Lisäksi aluehallintovirasto on myöntänyt Turveruukki Oy:lle ympä-

ristöluvan Miehonsuo II:n turvetuotantoon hakemukseen liitetyn suunnitelman 

ja sen täydennysten mukaisesti siten muutettuna kuin lupamääräyksistä ilme-

nee.  

 

Tarkistetut lupamääräykset korvaavat aikaisemmat lupamääräykset kokonai-

suudessaan. Miehonsuo-Turvesuon turvetuotantoalueen tuotantopinta-ala 

auma-alueineen on 193,7 ha. Auma-alueiden yhteydessä saadaan varastoida ja 

käsitellä puuperäisiä polttoaineita.  

 

Päätös sisältää lupamääräykset 1–21, joista 3–5, 16 ja 21 kuuluvat seuraavasti: 

 

Päästöt vesiin  
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_ _ 

 

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 tule tuottaa turvetta vähemmäksi. Niissä koh-

dissa, joissa pohjaturpeen ja pohjamaan haponmuodostuspotentiaalia ole vielä 

selvitetty ja kaivu on ulotettu mineraalimaahan tai 60 cm lähemmäksi pohja-

maata, tulee pohjaturpeen ja pohjamaan laatu ja haponmuodostuspotentiaali 

selvittää luotettavalla tavalla viimeistään 31.8.2018 mennessä.  

 

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, 

tulee kyseiset sulfaattimaat viipymättä saattaa pelkistettyyn tilaan.  

 

Tuotannon loppuvaiheessa ja tuotannosta poistuneilla lohkoilla ojat, joiden 

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 tulee saattaa pysy-

västi riittävän paksun vesikerroksen peittämiksi niin, että happamat sulfaatti-

maat tai potentiaaliset happamat sulfaattimaat eivät pääse kuivamaan ja sulfidit 

hapettumaan edes pitkienkään kuivien jaksojen yhteydessä.  

 

Tuotanto on muutoinkin toteutettava 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 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-

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 ne 

ilmenevät altaan seinämässä ja korvattava tiiviillä ja sulfidivapaalla turpeella, 

mikäli on vaara tai on ilmennyt, että altaan vesipinta laskee turvekerroksen 

alapuoliselle tasolle. Vaihtoehtoisesti happoa tuottavat maa-ainekset voidaan 

neutraloida kalkilla (kalkki sekoitettava maa-aineksiin) altaan ympäriltä vähin-

tään viiden metrin leveydeltä ja niiltä syvyyksiltä kuin happoa tuottavat maa-

ainekset ilmenevät altaan seinämässä niin, että kalkin neutralointikyky on vä-

hintään kaksinkertainen kyseisten maa-ainesten haponmuodostuskykyyn näh-

den. Happamat maa-ainekset on poistettava tai kalkittava altaan pohjasyvyy-

delle asti. Mainituissa vaihtoehdoissa myös altaan pohjan maa-aines on pois-

tettava, mikäli se on sulfidista happoa tuottavaa.  

 

Sulfidipitoiset kaivumaat tulee haudata niin, että ne jäävät pysyvästi maaveden 

alapuolelle tai maat tulee kalkita niin, että sekoitettavan kalkin määrä riittää 

neutraloimaan koko kaivumassaan sisältyvän haponmuodostuspotentiaalin.  
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5. Mikäli jatkuvatoimisella pH:n mittauspisteellä (Mieho A) tai Miehonsuon 

laskeutusaltaille 1 ja 2, Turvesuon laskeutusaltaalle 1 tai Turvesuon lohkoilta 

10–12 metsäojaan johdettavan veden pH on vaarassa laskea alle 4,5, luvan hal-

tijan on ryhdyttävä välittömästi kaikkiin tarvittaviin toimenpiteisiin happaman 

kuormituksen lähtöalueen selvittämiseksi ja veden pH:n nostamiseksi kysei-

sillä lähtöalueilla sekä huolehdittava toimenpiteistä sulfidien hapettumisen es-

tämiseksi. Tehtävistä toimenpiteistä on välittömästi ilmoitettava ELY-keskuk-

selle ja Oulun kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle.  

 

– – 

 

Tarkkailut  

 

16. Käyttö- ja päästötarkkailu on toteutettava tämän päätöksen liitteenä 3 ole-

van 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. Luvan saajan on hyvissä ajoin, viimeistään 2 vuotta ennen toiminnan lopet-

tamista tai tuotantoalueen osan luovuttamista jälkikäyttöön esitettävä aluehal-

lintoviraston hyväksyttäväksi yksityiskohtainen suunnitelma vesienkäsittelyä 

koskevista toimista sekä tuotantoalueen jälkihoidosta.  

 

Hakemukseen on liitettävä tiedot happamien sulfaattimaiden esiintymisestä 

alueella ja huomioimisesta jälkikäyttösuunnitelmassa, esitys toiminnan lopetta-

misen jälkeisestä tarkkailusta sekä esitys toiminnan päättyessä tehtävistä kun-

nostustoimista ja tuotannon päättymisen jälkeen aiheutuvista ympäristön pi-

laantumisvahinkojen korvaamisesta.  

 

Tuotannosta poistettujen alueiden vedet on johdettava vesienkäsittelyrakentei-

den kautta, kunnes aluehallintovirasto on vahvistanut tuotantoalueen tai sen 

osan jälkihoitotoimet.  

 

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 Miehonsuon, Miehonsuo II:n ja Turvesuon lohkojen 3–8 ja 

10–12 tuotantotoimien osalta vuoden 2025 loppuun asti. Turvesuon lohkon 9 

osalta lupa on voimassa toistaiseksi.  

 

– – 

 

Päätöksen liitteenä 3 olevassa Miehonsuon-Turvesuon turvetuotantoalueen 

käyttö- ja päästötarkkailusuunnitelmassa on määrätty muun ohella seuraavaa: 
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Tuotantovaiheen tarkkailu 

_ _ 

 

Miehonsuon laskeutusaltaille 1 ja 2, Turvesuon laskeutusaltaalle 1 johdettavan 

veden sekä Turvesuon lohkoilta 10–12 metsäojaan johdettavan veden pH:ta 

tulee mitata sulan maan aikana omavalvontana kannettavilla pH-mittareilla vä-

hintään 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 ai-

heuttavan alueen yksityiskohtainen sijainti tulee paikantaa esimerkiksi pH- ja 

sähkönjohtavuusmittauksia hyväksi käyttäen, jotta lupamääräyksessä 5 määrä-

tyt toimenpiteet voidaan kohdentaa happamuutta tuottaville alueille. Pohjois-

Pohjanmaan ELY-keskus voi perustellusta syystä, esimerkiksi alhaisen pH:n 

perusteella, edellyttää edellä mainittuja tiheämpiä mittauksia.  

_ _ 

 

Vesienkäsittelyrakenteiden tehon tarkkailu  

 

Miehonsuon laskeutusaltaiden 1–2 toimivuutta ja tehoa tarkkaillaan kerran 

kuukaudessa ottamalla näytteet myös laskeutusaltaille 1–2 johdettavasta ve-

destä. Näytteet otetaan niinä ajankohtina, joina Mieho A:n havaintopaikan 

päästötarkkailunäytteistä määritetään laaja analyysivalikoima. Samat analyysit 

tehdään myös Miehonsuon laskeutusaltaiden 1–2 yläpuolisista näytteistä.  

 

Turvesuon kasvillisuuskentän (kosteikko 2) toimivuutta ja tehoa tarkkaillaan 

kerran kuukaudessa ottamalla näytteet sekä kasvillisuuskentälle johdettavasta 

että sieltä lähtevästä vedestä. Näytteistä määritetään suppea analyysivalikoima.  

 

Aluehallintoviraston päätöksen perusteluja 

 

– – 

 

Miehonsuon lisäalueen kuivatusvedet on suunniteltu johdettavaksi ympärivuo-

tisesti laskeutusaltaan sekä rakennettavan pintavalutuskentän 2 ja mittapadon 

kautta nykyisen tuotantolohkon 3 kaakkoislaidan eristysojaan. Pintavalutus-

kenttä on kooltaan noin 3,0 ha, joka on noin 6,6 % kentän kokonaisvaluma-

alueesta. Pintavalutuskenttä 2 on pääosin metsäojitettua aluetta. Alueen alalaita 

ja pohjoiskulma ovat ojittamatonta mäntyvaltaista rämettä. Ojitetulla alueella 

sijaitsevat vanhat metsäojat ulottuvat mineraalimaahan asti. Puolet suunnitel-

lusta pintavalutuskentästä on ohutturpeista aluetta (turpeen syvyys 0,2–0,8 

metriä) ja puolet hieman paksuturpeisempaa turpeen vahvuuden vaihdellessa 

noin 0,8 ja 1,2 metrin välillä. Paksuturpeisen ojittamattoman osan pinta-ala on 

noin 3,5 % valuma-alueesta. Pintavalutuskentän ominaisuuksia on selvitetty 

ottamalla näytteitä. Pintaturpeesta otettujen näytteissä fosforipitoisuus vaihte-

lee 630 mg/kg:ssa ja 1 050 mg/kg:ssa välillä ollen keskimäärin 878 mg/kg:ssa. 

Keskimääräinen rautapitoisuus näytteissä oli 7 908 mg/kg, alumiinipitoisuus 

2 810 mg/kg ja mangaanipitoisuus 13,9 mg/kg. (Fe+Al+Mn)/P -suhde vaihteli 

välillä 8–20 ollen keskimäärin 13.  

 

Turvetuotannon ympäristönsuojeluohjeen mukaan ojitetun pintavalutuskentän 

pinta-alan tulee olla vähintään 5 % valuma-alueesta ja turvekerroksen niin 
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paksu (vähintään 0,5 m), etteivät kentälle rakennettavat jako-oja ja muut mah-

dolliset ojat ulotu turpeen alapuoliseen kivennäismaahan. Kentälle rakennetta-

vat ojat eivät saa ulottua kivennäismaahan. Ohjeen mukaan ojitettu pintava-

lutuskenttä puhdistaa todennäköisesti fosforia silloin kun turpeen sisältämän 

fosforin keskiarvopitoisuus on alle 800 mg/kg ja (Fe+Al+Mn)/P -suhde on 

>50. Ohjeen mukaan ojitettua pintavalutuskenttää ei ole perusteltua rakentaa 

alueelle, jossa ojat sijoittuvat mineraalimaahan tai jossa on suurentunut riski 

fosforin huuhtoutumiselle. Miehonsoiden lisäalueen suunnitellun pintavalutus-

kentän ojitetulla alueella ojat ulottuvat kivennäismaahan ja riski fosforin huuh-

toutumiselle on suuri. Ohjeen mukaan ojittamattoman pintavalutuskentän koon 

tulisi olla vähintään 3,8 %. Miehonsoiden lisäalueen pintavalutuskentän ojite-

tun alueen pinta-ala on 3,5 % valuma-alueesta. Miehonsoiden lisäalueen ve-

sienkäsittely ei täytä parhaan käyttökelpoisen tekniikan vaatimuksia.  

 

– – 

 

Turvesuon lisäalueen vesienkäsittelyrakenteiksi on suunniteltu sarkaojien liet-

teenpidättimet, lietesyvennykset, laskeutusaltaat ja tuotannosta poistuneille 

lohkoille 1 ja 2 rakennettava kasvillisuuskenttä (kosteikko 2). Kasvillisuusken-

tälle on tarkoitus johtaa suunnitellun lisäalueen kuivatusvesien lisäksi Turve-

suon jo tuotannossa olevien lohkojen 3–9 kuivatusvedet. Kasvillisuuskentän 

jälkeen vedet johtuvat laskeutusaltaalle 1 ja siitä edelleen pumppaamalla sulan 

maan aikana Miehonojan kosteikolle. Talvella vedet johtuvat laskeutusaltaan 1 

kautta Miehonojaan. Suunnitellun kasvillisuuskentän pinta-alan arvioidaan 

olevan yhteensä noin 6,5 ha.  

 

Vallitsevan oikeuskäytännön perusteella uusilla tuotantoalueilla parasta käyttö-

kelpoista tekniikkaa ovat ympärivuotinen pintavalutus ja ympärivuotinen ke-

mikalointi. Tutkimustulosten perusteella kasvillisuuskenttä poistaa valumave-

destä lähinnä kiintoainetta ja ravinteita, mutta ei humusta. Turvesuon suunni-

tellulle kasvillisuuskentälle on tarkoitus johtaa lisäalueen lisäksi myös tuotan-

nossa olevien lohkojen vesiä. Rakennettavan kasvillisuuskentän voidaan kat-

soa parantavan jo tuotannossa olevan alueen vesienkäsittelyä, mutta sitä ei 

voida pitää parhaana käyttökelpoisena tekniikkana uuden lisäalueen kohdalla. 

_ _ 

 

Miehonsuo–Turvesuon vedet johdetaan alapuoliseen vesistöön reittiä Mie-

honoja–Pilpaoja–Sanginjoki. Oulujoen–Iijoen vesienhoitoalueen vesienhoito-

suunnitelman toisella luokittelukierroksella Sanginjoen ekologinen tila on arvi-

oitu tyydyttäväksi ja kemiallinen tila hyvää huonommaksi.  Korkeat ravinnepi-

toisuudet ja ajoittainen happamuus laskevat Sanginjoen biologisten laatuteki-

jöiden hyvän tilan tyydyttäväksi. Kemiallista tilaa Sanginjoella huonontaa ka-

lojen elohopeapitoisuuksien raja-arvon ylittyminen kaukokulkeumariskin ja 

luonnonolosuhteiden perustella.  Miehonojaa ja Pilpaojaa ekologista tilaa ei 

ole luokiteltu. 

 

Suurin Miehonsuo–Turvesuon alapuoliseen vesistön tilaan vaikuttava uhka on 

mahdollinen happamuus- ja metallihuuhtouma. Oulujoen-Iijoen vesienhoito-

alueen toimenpideohjelmassa vuosille 2010–2025 tavoitteena on vähentää jo-

keen kohdistuvaa fosforikuormitusta noin puolet. Lisäksi on esitetty toimenpi-

teitä veden happamuus- ja metallikuormitusongelmien vähentämiseksi va-

luma-alueella. Vesienhoitosuunnitelman mukaan happamuuden torjunnan toi-

menpiteillä pyritään vähentämään liian tehokkaan maaperän kuivatuksen ai-
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heuttamia ympäristöhaittoja. Happamuushaittoja syntyy kuivatusten myötä eri-

tyisesti viljelyalueilla, mutta myös turvetuotanto- ja metsätalousalueilla. Alu-

eellisena ohjauskeinona on vesienhoitosuunnitelman mukaan syytä edistää 

happamien sulfaattimaiden ja niistä aiheutuvien riskien huomioon ottamista 

turvetuotannon eri vaiheissa ja jälkikäytössä, pH-vaikutusten arviointia riski-

alueilla sekä torjuntatoimia hapanta kuormitusta tuottavilla tuotantoalueilla. 

 

Sanginjoen veden laatu on varsin heikko ja vesi on humuspitoista ja ajoittain 

hapanta, mikä heikentää kalojen elinolosuhteita joessa. Joen pH laskee suhteel-

lisen nopeasti alavirtaan. Happaman kuormituksen vaikutus näyttää suurim-

malta Sanginjoen kylän läheisyydessä, mutta myös joen alaosalla on pH laske-

nut miltei joka vuosi alle 5,5. Happamuuden aiheuttamia vesistöhaittoja ja nii-

den torjuntakeinoja Sanginjoella on selvitetty julkaisussa Suomen ympäristö 

37/2012. Selvityksen mukaan jokiveden ajoittainen happamuus on keskeisin 

Sanginjoen kala- ja rapukantaa sekä lohen mahdollista lisääntymistä uhkaava 

tekijä. Kaloille, ravuille ja muulle vesieliöstölle kriittiset happamuuspiikit 

ajoittuvat suurten virtaamien yhteyteen. Talvella 2006–2007 joella esiintyi laa-

joja kalakuolemia. Happamuuden aiheuttamia vesistöhaittoja ja niiden torjun-

takeinoja Sanginjoella -selvityksessä pääasialliseksi Sanginjoen veden happa-

muuden syyksi selvityksessä todettiin turve- ja metsämailta tapahtuva liukois-

ten orgaanisten aineiden huuhtoutuminen. 

_ _ 

 

Aluehallintovirasto on katsonut, ettei se tässä vaiheessa, kun tuotantoaikaa on 

jäljellä vielä useita vuosia, voi vahvistaa jälkihoitotoimenpiteitä hakijan toimit-

tamien tietojen perusteella. Hakija on esittänyt jälkikäytön osalta, että Miehon-

suon lohkolle 3 on suunniteltu tuhkalannoituksen koe- ja esittelyaluetta sekä 

riistakosteikkoa. Tarkempia tietoja riistakosteikon rakentamisesta tai kosteikon 

sekä koe- ja esittelyalueen sijoittumisesta ei ole esitetty. Myöskään muita alu-

eita koskevaa lohkokohtaista jälkikäyttösuunnitelmaa ei ole ollut saatavilla, 

vaan hakijan mukaan alueen jälkikäyttösuunnitelma laaditaan vasta 3–5 vuotta 

ennen turvetuotannon päättymistä. Aluehallintovirasto pitää riistakosteikkoa 

tarkoituksenmukaisena jälkikäyttömuotona happamilla sulfaattimailla ja täten 

se soveltunee hyvin Miehonsuon lohkolle 3, jonka läpi mustaliuskejohde kul-

kee. Kun otetaan huomioon, että happamia tai potentiaalisesti happamia sul-

faattimaita esiintyy laajemminkin Miehonsuo–Turvesuon tuotantoalueella, tu-

lee alueen jälkikäyttö sekä alueelta tuotannon loppuvaiheessa lähtevät päästöt 

olla yksityiskohtaisemmin tiedossa, jotta voidaan määrätä tarvittavista lohko-

kohtaisista toimenpiteistä tuotannon jälkeisten päästöjen ja erityisesti happa-

mien päästöjen ehkäisemiseksi.  

 

Aluehallintovirasto on käsitellyt ympäristölupahakemuksen myös aktiivisesta 

tuotantotoiminnasta jälkihoitoon siirtyvän Miehonsuo II:n (lohkot 7–11) 

osalta, koska toiminnalle ei ole ollut ympäristölupaa. Alueen jälkihoitosuunni-

telma tulee toimittaa viimeistään kaksi vuotta ennen alueen luovuttamista jäl-

kikäyttöön.  

 

Lisäalueiden osalta aluehallintovirasto toteaa, etteivät Miehonsuon lisäalue ja 

Turvesuon lisäalue täytä parhaan käyttökelpoisen tekniikan vaatimuksia. Kun 

on kyse uuteen toimintaan verrattavissa olevista lisäalueista, tulisi vesienkäsit-

telyn olla parhaan mahdollisen käyttökelpoisen tekniikan mukaista. Aluehal-

lintoviraston näkemyksen mukaan hakemuksessa esitetyillä vesienkäsittely- 

menetelmillä ei pystytä varmistamaan riittävää vesienkäsittelyn tasoa. Kun li-

säksi otetaan huomioon Sanginjoen huono veden laatu ja ekologinen tila sekä 
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jokeen kohdistuvan fosforikuormituksen vähentämisen tarve ei lupaa lisäaluei-

den tuotantoon ottamiselle voida myöntää.  

 

– – 

 

Lupamääräysten perusteluja 

 

– – 

 

Miehonsuo–Turvesuon turvetuotantoalue sijaitsee ainakin osaksi happamalla 

tai potentiaalisesti happamalla sulfaattimaalla. Hakemuksen täydennyksinä toi-

mitetut selvitykset huomioon ottaen pohjaturpeen ja kivennäismaan paikoitel-

len korkea rikkipitoisuus muodostaa hapettuessaan vesistön happamoitumisris-

kin, jolloin kyseeseen voi tulla ympäristönsuojelulain (86/2000) 42 § 1 mo-

mentin 2) kohdan mukainen seuraus tai sen vaara. Huomioitaessa lisäksi ym-

päristönsuojelulain (86/2000) 4 § 1 momentin 2) kohdan mukainen varovai-

suus- ja huolellisuusperiaate sekä ympäristönsuojelulain (86/2000) 5 § 1 mo-

mentin selvilläolovelvollisuus aluehallintoviraston näkemyksen mukaan lupa-

määräyksen 3 mahdolliset tuotantorajoitukset ovat tarpeen. Aluehallintoviras-

ton käsityksen mukaan vähintään 30 cm:n kerros hyvin maatunutta turvetta on 

tämän hetkisen tiedon mukaan riittävä torjumaan alapuolisen happaman sul-

faattimaan hapettumista, kun samalla huolehditaan, että ojitusten kuivatusvai-

kutus ei ulotu lähelle happamia sulfaattimaita. Ojaston osalta pelkistävä tila 

voidaan saada aikaan muun muassa jättämällä ojiin turvekerros, säätämällä ve-

denkorkeutta virtaamansäätöpadoilla, käyttämällä ojissa pelkistävän tilan yllä-

pitämiseen esimerkiksi geomembraaneja tai korvaamalla ojia putkilla. Ojien 

ulottamista happamaan tai potentiaalisesti happamaan sulfaattimaahan voidaan 

välttää myös tuottamalla turvetta massansiirrolla vähemmän riskialttiilla alu-

eella.  

 

Lupamääräyksellä 4 varmistetaan, että syvyydeltään happoa tuottavaan happa-

maan sulfaattimaahan tai potentiaaliseen happamaan sulfaattimaahan ulottu-

vien laskeutusaltaiden happoa tuottavat maa-ainekset saatetaan pelkistävään 

tilaan tai mahdollisesti syntyvä happo tulee neutraloitua maaperässä ja ettei 

esille kaivetuista happamista tai potentiaalisesti happamista maista aiheudu 

happamuushaittoja vesistöön.  

 

Miehonsuon lohkoilla 1, 3 ja 6 sekä Turvesuon lohkoilla 6, 10 ja 11 on sar-

kaojissa havaittu alle viiden pH-arvoja. Hakija on esittänyt happamien päästö-

jen ehkäisemiseksi muun muassa kalkkirouhepatoja ja ojien kalkitusta. Jotta 

toimenpiteet osataan kohdentaa oikeille alueille, on annettu lupamääräys 5.  

 

– – 

 

Luvan saajan on oltava selvillä toimintansa päästöistä ja niiden vaikutuksesta 

ympäristöön. Lupamääräyksissä 16 ja 17 annetut tarkkailu- ja raportointimää-

räykset ovat tarpeen valvontaa varten sekä ennakoimattomien vahinkojen va-

ralta. Happamien valumavesien haitallisten vaikutusten estämiseksi on tuotan-

toalueelta lähtevän veden pH:ta määrätty tarkkailtavaksi ja päästötarkkailun 

parametreihin lisätty sähkönjohtavuus ja sulfaatti.  

 

Miehonsuon laskeutusaltaiden 1–2 puhdistustehoa on tarkkailtava niin, että 

tarkkailun perusteella voidaan valvoa, toteutuuko altaille asetettu puhdistuste-

hovaatimus. Turvesuon kasvillisuuskentän (kosteikko 2) puhdistustehoa on 
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tarkkailtava, jotta kasvillisuuskentän toiminnasta saataisiin tietoa. Kasvilli-

suuskentän rakennustyöt on aloitettu kesällä 2016, eikä sen toimivuudesta ole 

vielä tietoja. Kasvillisuuskentän voidaan kuitenkin arvioida parantavan aiem-

min pelkästään laskeutusaltaiden ja Miehonojan kosteikon varassa ollutta Tur-

vesuon vesienkäsittelyä. Tarkkailun perusteella valvontaviranomainen voi tar-

vittaessa edellyttää toimenpiteitä vesien käsittelyn parantamiseksi. Vuosittain 

tehtäviin yhteenvetoraportteihin voidaan sisällyttää selostukset vesien käsitte-

lyssä havaituista puutteista, jo tehdyistä toimenpiteistä niiden poistamiseksi ja 

suunnitelma tulevista parannustoimenpiteistä.  

 

– – 

 

Turvetuotantoalueelta tulee päästöjä vielä tuotannon päätyttyä ja lupamääräyk-

set 20 ja 21 ovat tarpeen tuotantoalueen jälkihoidon järjestämiseksi, roskaantu-

misen estämiseksi ja päästöjen rajoittamiseksi.  

 

Tuotantoalueen jälkikäyttöä ja vesienkäsittelyä koskevan suunnitelman toimit-

taminen aluehallintovirastoon hyväksyttäväksi viimeistään kaksi vuotta ennen 

toiminnan lopettamista tai tuotantoalueen osan luovuttamista jälkikäyttöön 

mahdollistaa tarvittavien määräysten antamisen happamien päästöjen ehkäise-

miseksi. Tuotannon edetessä lähemmäs hapanta tai potentiaalisesti hapanta 

pohjamaata myös happamien päästöjen mahdollisuus kasvaa. Kun jälkikäyttö-

suunnitelma laaditaan tuotannon loppuvaiheessa, on käytössä ajantasaisempia 

tarkkailutuloksia sekä tietoa Miehonsuo–Turvesuon tuotantoalueen tilasta sekä 

mahdollisista happamista päästöistä. Myös hakija on ilmoittanut tekevänsä 

päätökset alueen lopullisesta jälkikäytöstä vasta 3–5 vuotta ennen tuotannon 

loppumista laatimassaan jälkikäyttösuunnitelmassa.  

 

Lupa turvetuotantoon on myönnetty hakemuksen mukaisesti määräaikaisena 

vuoden 2025 loppuun asti, lukuun ottamatta Turvesuon lohkoa 9, jonka osalta 

lupa on voimassa toistaiseksi. Lupamääräykset varmistavat alueen asianmukai-

sen ja nopean jälkihoidon toteutumisen ja vesienkäsittelyn jatkumisen riittävän 

kauan tuotantotoiminnan loppumisen jälkeen. 

 

Vaatimukset hallinto-oikeudessa 

 

Turveruukki Oy on vaatinut, että 

 

1. aluehallintoviraston päätös kumotaan siltä osin kuin siinä on hylätty hake-

mus ympäristöluvan myöntämiseksi lisäalueille Miehonsuon lohkot 12–14 ja 

Turvesuon lohkot 13–15 ja hakemus hyväksytään tai asia palautetaan tältä osin 

aluehallintovirastolle uudelleen käsiteltäväksi luvan myöntämistä varten.  

 

2. hallinto-oikeus ensisijaisesti kumoaa aluehallintoviraston päätöksen siltä 

osin kuin aluehallintovirasto on hylännyt hakemuksen jälkihoitotoimien vah-

vistamista koskevilta osin ja ympäristölupa myönnetään edellä mainittujen 

lohkojen lupahakemuksen mukaiselle toiminnalle tai toissijaisesti palauttaa 

asian jälkihoitotoimien osalta aluehallintovirastoon uudelleen käsiteltäväksi 

luvan myöntämistä varten. 

 

3. hallinto-oikeus muuttaa lupamääräyksen 3 kuulumaan seuraavasti (muutok-

set kursiivilla):   
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Tuotantoalueen tuotantolohkojen pintaa ei saa ulottaa 20 cm lähemmäksi ha-

panta sulfaattimaata tai potentiaalisesti hapanta sulfaattimaata. Niillä alueilla, 

joilla turvetta on happaman sulfaattimaan tai potentiaalisesti happaman sul-

faattimaan päällä nykyisin vähemmän kuin 20 cm, ei tule tuottaa turvetta vä-

hemmäksi. (poistettu tekstiä) 

 

Tuotantoalueen ojia ei saa kaivaa syvemmäksi kuin on tuotannon kannalta 

välttämätöntä. (poistettu tekstiä) Turvetuotantotoiminnan kannalta välttämät-

tömät uudet kivennäismaakaivut on hyväksytettävä Pohjois-Pohjanmaan ELY-

keskuksella. 

 

(poistettu tekstiä) 

 

Muutoinkin tuotanto ja myös jälkihoitotoimet on toteutettava niin, että alueella 

esiintyvät happamat sulfaattimaat ja potentiaalisesti happamat sulfaattimaat 

eivät pääsääntöisesti 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 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-

yksikköä.  

 

4. hallinto-oikeus muuttaa lupamääräyksen 4 kuulumaan seuraavasti:  

 

Mikäli tarkkailutulosten perusteella havaitaan laskeutusaltaiden aiheuttavan 

veden pH:n laskemista, tulee laskeutusaltaiden hapettumiselle alttiit reunamat 

käsitellä siten, etteivät reunamat aiheuta lähtevän veden happamoitumista. 

 

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.  

 

Luvanhaltijan on selvitettävä laskeutusaltaista aiheutuva happamuus ja toimi-

tettava selvitys Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselle kolmen kuukauden kulut-

tua tämän päätöksen lainvoimaiseksi tulosta. Laskeutusaltaiden reunamien ja 

kaivumaiden käsittely on tehtävä Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen hyväk-

symällä tavalla. 

 

5. hallinto-oikeus muuttaa lupamääräyksen 5 kuulumaan seuraavasti: 

 

Mikäli jatkuvatoimisella pH:n mittauspisteellä (Mieho A) tai (poistettu tekstiä) 

lähtevän veden purkupisteissä pH on alle 4,5 ja samanaikaisesti sähkönjohta-

vuus on yli 20 mS/m, luvan haltijan on ryhdyttävä välittömästi kaikkiin tarvit-

taviin toimenpiteisiin happaman kuormituksen lähtöalueen selvittämiseksi ja 

veden pH:n nostamiseksi kyseisillä lähtöalueilla sekä huolehdittava toimenpi-

teistä sulfidien hapettumisen estämiseksi. Tehtävistä toimenpiteistä on välittö-

mästi ilmoitettava ELY-keskukselle ja Oulun kaupungin ympäristönsuojeluvi-

ranomaiselle. 
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6. hallinto-oikeus poistaa lupamääräyksen 21 kolmannen ja neljännen kappa-

leen ja muuttaa saman lupamääräyksen ensimmäisen kappaleen kuulumaan 

seuraavasti: 

 

Luvan saajan on hyvissä ajoin, viimeistään 12 kk ennen toiminnan lopettamista 

tai tuotantoalueen merkittävän osakokonaisuuden luovuttamista jälkikäyttöön 

esitettävä aluehallintoviraston hyväksyttäväksi yksityiskohtainen suunnitelma 

vesienkäsittelyä koskevista toimista sekä tuotantoalueen jälkihoidosta.  

 

7. hallinto-oikeus poistaa päätöksen liitteenä 3 olevan päästötarkkailusuunni-

telman kappaleen ”Vesienkäsittelyrakenteiden tehon tarkkailu” ja muuttaa kap-

paleen ”Tuotantovaiheen tarkkailu” toisen kappaleen seuraavasti: 

 

Alueelta lähtevän veden pH:ta ja sähkönjohtavuutta seurataan käsimittarilla 

vuosittain kaikista lähtevän veden purkupisteistä. Mittaus tehdään tuotantoai-

kana (touko-syyskuu) kerran kuukaudessa ja pitkän kuivan jakson (4 viikkoa) 

jälkeisen sadannan aikana. Purkupisteen ollessa tarkkailussa, pH ja sähkönjoh-

tavuus määritetään tarkkailunäytteistä. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus voi 

perustellusta syystä, esimerkiksi alhaisen pH:n perusteella, edellyttää edellä mai-

nittuja tiheämpiä mittauksia.  

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 vaaran estämiseksi.  Näille tutkimuksille ja koke-

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

musasiakirjoissa on esitetty, että Turveruukki Oy:n toiminnassa menetellään 

toiminnan laadun edellyttämällä huolellisuudella ja varovaisuudella ympäris-

tön pilaantumisen ehkäisemiseksi sekä otetaan huomioon toiminnan aiheutta-

man pilaantumisen vaaran todennäköisyys, onnettomuusriski sekä mahdolli-

suudet onnettomuuksien 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, 

tulee arvioinnissa kiinnittää huomiota jo aiheutuneisiin vahinkoihin. Tuotanto-

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

puoliselle vesistölle tiedetä aiheutuneen turvetuotannon seurauksena. Miehon-

suo-Turvesuolta ei ole havaittu aiheutuneen happamia päästöjä, joilla olisi hai-

tallisia vaikutuksia alapuolisen vesistön tilaan, vaikka alueen ojastoja on jo 

kaivettu kivennäismaahan.  

 

Toiminnanharjoittajan on oltava selvillä toimintansa ympäristövaikutuksista, 

ympäristöriskeistä ja niiden hallinnasta sekä haitallisten vaikutusten vähentä-

mismahdollisuuksista. Turveruukki Oy on selvillä niistä riskeistä, joita toimi-

minen happamilla ja potentiaalisesti happamilla sulfaattimailla voi aiheuttaa. 

Riskeihin on varauduttu asianmukaisella tavalla. Yhtiö on tehnyt kaikki alue-

hallintoviraston edellyttämät selvitykset, esittänyt toimenpiteitä, joilla haital-

listen vaikutusten syntyminen alapuolisessa vesistössä estetään ja tarkkaillut 
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alueen tilannetta tuotannon yhteydessä. Laadittujen selvitysten perusteella yh-

tiö on arvioinut riskit, joita tuotantoalueen sijaitseminen happamilla ja potenti-

aalisesti happamilla sulfaattimailla saattaa aiheuttaa, ja on esittänyt suhteutta-

vansa toimintansa alueilla sen mukaisesti. Kun alueilla toimitaan mahdollisen 

riskin edellyttämällä huolellisuudella, siten kuin yhtiö on esittänyt, alapuolisen 

vesistön pilaantumista tai sen vaaraa ei aiheudu.  

 

Annettavien lupamääräysten tulisi muodostaa kokonaisuus, jota noudattamalla 

alueella voidaan toteuttaa tarkoituksenmukaista, asian luonteeseen nähden oi-

kealla tavalla mitoitettua riskien hallintaa sekä harjoittaa turvetuotantoa kan-

nattavalla tavalla. Riski haitallisten vaikutusten syntymiselle on aina teoriassa 

olemassa. Asiassa tulisi kuitenkin huomioida olemassa olevan riskin taso. Yh-

tiön esittämiä varautumissuunnitelmia ei ole otettu huomioon riskin merkittä-

vyyden kannalta. Kun otetaan huomioon esitetyt toimenpiteet, joilla estetään 

lähtevän veden pH:n aleneminen haitalliselle tasolle, riskiä haitallisten vaiku-

tusten syntymiselle voidaan pitää erittäin pienenä. Päätöksessä pH-raja-arvoksi 

on asetettu sellainen arvo, jonka mukaisesti toimittaessa päästöillä ei katsota 

olevan haitallisia vaikutuksia alapuolisessa vesistössä.  

 

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 kiinnit-

tää huomiota siihen, ettei toiminnasta pääse syntymään happamia vesistövai-

kutuksia. Paikallinen pohjamaan hapettuminen ei itsessään ole haitta, jonka 

syntyminen olisi kaikissa tilanteissa välttämätöntä estää. Merkityksellisempää 

on happamien vesistöpäästöjen syntymisen estäminen eli päästöpisteestä lähte-

vän veden laatu. Alapuoliselle vesistölle ei aiheudu automaattisesti haittaa 

siitä, että pieniä alueita happamia tai potentiaalisesti happamia alueita pääsee 

hapettumaan. Mikäli näin käy ja tuotantoalueen vesiä pääsee happamoitumaan, 

tämäkään ei vielä tarkoita haitallisten vaikutusten syntymistä alapuolisessa ve-

sistössä. Riskiarvioon perustuvan pohjamaan jonkinasteisen hapettumisen niin, 

ettei se aiheuta ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa, tulisi olla sallittua. 

Turvetuotantotoimintaa on muutoin mahdotonta toteuttaa kannattavasti Mie-

honsuo-Turvesuon olosuhteissa. 

 

Luparatkaisun perusteluissa on tarkasteltu suunnitellun pintavalutuskentän 2 

ominaisuuksia suhteessa Turvetuotannon ympäristönsuojeluohjeen 2015 mitoi-

tusohjeisiin. Lupahakemuksen jättövaiheessa vuonna 2012 vesiensuojelura-

kenteiden suunnittelu on tehty sen aikaisten mitoitusohjeiden mukaisesti. Tur-

veruukki Oy on kuitenkin ollut tietoinen siitä, ettei ojitetulle turvemaalle suun-

niteltu kenttä toimi kuten ojittamattomalle turvemaalle suunniteltu kenttä, 

mistä syystä pintavalutuskenttä on suunniteltu niin suureksi kuin mahdollista. 

 

Vuoden 2011 lopussa on ilmestynyt TuKos –projektin loppuraportti, jossa tar-

kastellaan ojitettujen pintavalutuskenttien puhdistustehoon vaikuttavia ominai-

suuksia ja tässä hankkeessa laaditut alustavat suunnitteluohjeet on otettu poh-

jaksi vuoden 2015 Turvetuotantoalueiden ympäristönsuojeluohjeen suunnitte-

luohjeisiin. Turveruukki Oy on 20.2.2014 täydennyksessä tarkastellut pintava-

lutuskentän 2 ominaisuuksia suhteessa TuKos –hankkeen tutkimusaineistoon 
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ja tehnyt uuden tutkimustiedon perusteella muutoksia vesienkäsittelysuunnitel-

maan parantaen veden jakautumista koko pintavalutuskentän alueelle sekä il-

moittanut, että pintavalutuskentällä olevat ojat tukitaan kesällä 2014, jotta 

kenttä ehtii rauhoittua ja kasvittua uudelleen hyvissä ajoin ennen kuntoonpa-

non aloittamista. Täydennyksessä on ilmoitettu, että ojien tukkiminen sekä 

suurimpien puiden poisto pintavalutuskenttäalueelta on tehty kesällä 2014. 

 

Turvetuotannon vesiensuojelurakenteet ovat kokonaisuus, joista jokaisella 

osalla ja toimintatavoilla on merkitystä lähtevän veden laatuun ja vaikutuksiin 

vesistössä. Aluehallintovirasto on tarkastellut ratkaisun perusteluissa yksioi-

koisesti pintavalutuskentän 2 ominaisuuksia suhteessa edellä mainitun ohjeen 

joihinkin kohtiin, eikä vesienkäsittelyrakenteiden riittävyyttä ole perusteltu 

esimerkiksi vesistövaikutuksilla. Aluehallintoviraston tarkastelussa ei ole 

otettu huomioon kaikkia tutkimustiedon ja kokemuksen kannalta pintavalutus-

kentän toimivuuteen vaikuttavia tekijöitä eikä vesiensuojelurakenteiden puh-

distustehon riittävyyttä ole tarkasteltu kokonaisuutena suhteessa vastaanotta-

van vesistön tilaan.  

 

Pintavalutuskentän suunnitteluohjeiden mukaisesti pintavalutuskentän turve-

paksuuden tulee olla niin syvä, etteivät kentälle kaivettavat jako-ojat ja mah-

dollisesti muut ojat ulotu mineraalimaahan (Ympäristöministeriö 2015). Tämä 

suositus perustuu TuKos –hankkeeseen, jonka tutkimusaineistoon kuuluvista 

ojitetuista kosteikoista yhdellä alueella jakokampa ulottui hiekkaiseen mine-

raalimaahan ja tästä johtuen vesi kulki lähinnä mineraalimaassa turvekerrok-

sen alla. Tämän riskin vähentämiseksi on suositeltavaa, ettei jakokampaa kai-

veta mineraalimaahan. (Postila ym. 2011). Mineraalimaahan kaivetut ojat voi-

vat myös syöpyä, jolloin niistä irtoaa kiintoainetta (Ympäristöministeriö 

2015). Turpeen paksuudella ei sinänsä ole muuten vaikutusta kentän puhdis-

tustehoon, sillä vedenpuhdistusprosessit tapahtuvat pintaturpeessa ja elävässä 

kasvillisuuskerroksessa, noin 15 cm:n syvyydellä (Heikkinen ym. 1994). 

 

Pintavalutuskenttä 2 on suunniteltu siten, että veden kulkeminen ja viipymä 

niissä kerroksissa, joissa puhdistusprosessit tapahtuvat on maksimoitu. Kentän 

ojat on tukittu heikosti vettä läpäisevällä maa-aineksella, jolloin vesi jakaantuu 

niiden yli väliin jääviin ojittamattomiin alueisiin. Jakokampaa on jatkettu siten, 

että vesi jakaantuu suoraan jakokammasta myös kentän ojittamattomalle alu-

eelle. Pohjamaalaji koko kentän alueella on huonosti vettä läpäisevää moree-

nia, josta aiheutuva riski veden imeytymiseen tai eroosioon on pieni. 

 

Aluehallintoviraston perusteluiden mukaan pintavalutuskentän fosforinhuuh-

toutumisriski on suuri perustuen Turvetuotannon ympäristönsuojeluohjeeseen 

2015, sillä kentältä otettujen neljän pintaturvenäytteen fosforipitoisuuksien 

keskiarvo on yli 800 mg/kg ja (Fe+Al+Mn)/P suhdelukujen keskiarvo alle 50. 

Pintavalutuskentän 2 fosforipitoisuuksien keskiarvo oli 878 mg/kg ja edellä 

mainittujen suhdelukujen keskiarvo 13. Ohje perustuu TuKos-hankkeeseen, 

jossa on tutkittu tarkemmin 6 ojitetun pintavalutuskentän vedenpuhdistustehoa 

ja siihen vaikuttavia tekijöitä, mukaan lukien pintaturpeen alkuainepitoisuuk-

sia. Alkuainepitoisuuksien ja puhdistustehon suhdetta on lisäksi tarkasteltu vii-

dellä muulla ojitetulla pintavalutuskentällä ottamatta huomioon muita veden-

puhdistustehoon vaikuttavia kentän ominaisuuksia. Aineisto on suhteellisen 

pieni ja maantieteellisesti rajautunut, mistä johtuen alkuainepitoisuuksia voi-

daan pitää vain suuntaa-antavina merkkeinä kentän kyvystä pidättää fosforia. 

Aluehallintoviraston johtopäätös siitä, että kentällä olisi suuri fosforin huuh-
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toutumisriski on virheellinen myös TuKos-hankkeen johtopäätösten mukai-

sesti, sillä johtopäätöksiä on tehty vain sellaisten alueiden osalta, joissa fosfo-

ripitoisuus on alle 800 mg/kg tai yli 1000 mg/kg. (Postila ym. 2011). 

 

Turveruukki Oy on esittänyt 20.2.2014 täydennyksessä arvion pintavalutus-

kentän 2 toiminnasta ja esittänyt 13.6.2016 täydennyksessä raja-arvot, jotka 

perustuvat tarkasteltuihin kentän ominaisuuksiin. Kentän on arvioitu toimivan 

keskimääräisen ojitetun pintavalutuskentän tavoin eli toisin sanoen Turve-

ruukki Oy ei ole arvioinut, että kentällä olisi suuri fosforin huuhtoutumisriski. 

Esitetyillä raja-arvoilla olisi varmistettu, että kenttä toimii esitetyllä tavalla. 

 

Turvesuon lisäaluelohkojen 13–15 sijainti lähellä nykyistä tuotantoaluetta ja 

vesienjohtaminen samojen vesiensuojelurakenteiden kautta olemassa olevan 

tuotantoalueen kanssa olisi tullut ottaa huomioon luvan myöntämisen edelly-

tyksiä lieventävänä tekijänä. Turvesuon lisäaluelohkojen 13–15 (pinta-ala noin 

9 hehtaaria) luvan myöntämisen edellytyksiä ei voi arvioida kuin kyseessä 

olisi uusi tuotantoalue. Alueiden käyttötavoitteiden ja turvetuotannon sijoitta-

mistavoitteiden mukaisesti on järkevää sijoittaa uutta tuotantopinta-alaa ole-

massa olevien tuotantoalueiden yhteyteen ojitetuille alueille, jolloin turvetuo-

tannon vaikutus luontoarvoihin, asutukseen ja maisemaan jää mahdollisimman 

vähäiseksi.  

 

Aluehallintovirasto on katsonut, ettei se voi tässä vaiheessa, kun tuotantotoi-

mintaa on vielä jäljellä useita vuosia, vahvistaa jälkihoitotoimenpiteitä hakijan 

toimittamien tietojen perusteella. Mikäli hakemuksessa toimitetut tiedot eivät 

ole riittäviä, aluehallintoviraston on pyydettävä hakijaa toimittamaan puuttuvat 

tiedot. 

 

Miehonsuo-Turvesuon alue on Turveruukki Oy:in hallinnassa pääosin vuokra-

sopimuksin. Tällaisella alueella toiminnanharjoittaja ei voi ratkaista alueen 

seuraavaa maankäyttömuotoa, eikä se kuulu turvetuotannon ympäristöluvassa 

ratkaistaviin asioihin. 

 

Lupamääräyksissä on annettu tarvittavat määräykset happamuuden hallitse-

miseksi siten, ettei alueelta lähde poikkeuksellisen happamia päästöjä turve-

tuotannosta johtuen tuotannon aikana tai sen päätyttyä. Happamuusriski ei si-

ten ole peruste sille, ettei jälkihoitotoimia voida vahvistaa. 

 

Estettä jälkihoitotoimien vahvistamiseksi luvassa ei ole ollut ja niistä olisi 

voitu antaa tarvittavat määräykset. 

 

Aluehallintoviraston päätöksen perusteluissa on yhtiön laajoista selvityksistä ja 

niiden yhteenvetona tehdystä riskitarkastelusta todettu yhtiön esittämät lohko-

kohtaiset riskiarviot. Lupamääräyksessä kaivurajoitukset ja turpeen jättövaati-

mukset on kuitenkin asetettu samanlaisina koko alueelle ympäristöluvassa 

määritettyjen happaman ja potentiaalisesti happaman sulfaattimaan määritel-

mien mukaisilla alueilla. Tuotannon rajoittaminen kaikilla happamilla sulfaat-

timailla on kuitenkin ongelmallista, sillä se rajaa suuren osan tuotantoalueista 

käytännössä tuotannon ulkopuolelle. Kaikki aluehallintoviraston määritelmän 

täyttävät happamat sulfaattimaat eivät ole riskien osalta samanlaisia. Hake-

muksessa on esitetty huomattavia kivennäismaakaivun rajoittamisia, mutta to-

dettu niiden olevan jossain määrin välttämättömiä tuotannon mahdollista-

miseksi.  
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Miehonsuon ja Turvesuon tuotantolohkot on luokiteltu 29.1.2016 täydennyk-

sessä maaperäselvitysten perusteella siten, että pääosalla alueesta maaperän ja 

pohjaturpeen aiheuttama happamuusriskiarvio on matala tai ei riskiä. Miehon-

suon lohkolla 5 ja Turvesuon lohkoilla 3 ja 11 riski on arvioitu keskinker-

taiseksi.  

 

GTK on Miehonsuo-Turvesuon lausunnossaan lisäksi todennut, että happamoi-

tumisriski vähenee oleellisesti, kun alueelle jätetään yhtenäinen turvekerros 

(10–30 cm) tuotannon loppuvaiheessa, tarkoittaen sitä, että vähimmillään alu-

eille on jätettävä sen mukaan 10 cm:n kerros turvetta ja enimmillään 30 cm:n 

turvekerros. Myös sen perusteella voidaan katsoa, että Turveruukin esittämä 20 

cm:n turvepaksuus Miehonsuo-Turvesuon tapauksessa on riittävä. 

 

Turveruukki Oy on täydentänyt hakemusta 31.8.2015 täydennyspyynnön pe-

rusteella maaperäselvityksiin (pohjaturpeen ja pohjamaan inkubointi ja rikkipi-

toisuudet) perustuvalla täydennetyllä happamuusriskin lohkokohtaisella hallin-

tasuunnitelmalla. Aluehallintoviraston täydennyspyynnössä ei ole tarkkaan esi-

tetty millä menetelmällä ja millä laajuudella selvitykset oli tehtävä. Kyseisenä 

ajankohtana happamista sulfaattimaista ja niiden aiheuttamista riskeistä ei ollut 

paljon tietoa saatavissa, eikä Suomessa ollut asiantuntijoita, jotka olisivat voi-

neet tarjota maaperän tutkimuspalveluja vakiintuneilla ja yleisesti hyväksy-

tyillä menetelmällä, koska niitä ei ollut olemassa. Turveruukki Oy myös teetti 

samaan aikaan 15 suolle maaperätutkimukset, joiden laajuus ja menetelmät 

päätettiin aluehallintoviraston täydennyspyynnöissä ja SuHe-hankkeessa esille 

tulleisiin asioihin perustuen. Miehonsuo-Turvesuolta otettiin näytteitä noin 1 

näyte 8 hehtaaria kohden, mikä oli yksi selvityksen aikana yleisimmin käyte-

tyistä näytteenottotiheyksistä. 

 

Miehonsuon lohkoilta 7 (2,6 hehtaaria) ja 9 (2,0 hehtaaria) ei ole otettu näy-

tettä, mutta lohkot rajautuvat suoraan lohkoon 8 (5,9 hehtaaria), jolta näyte on 

otettu. Turvesuon lohkolta 1 (2,8 hehtaaria) ja lohkolta 7 (2,5 hehtaaria) ei ole 

otettu näytettä, mutta lohko 1 rajautuu suoraan lohkoon 2 ja lohko 7 lohkoon 5. 

Lähialueiden pisteiden tulokset kuvaavat kyseisten lohkojen happamoitumis-

potentiaalia. 

 

Turveruukki Oy on selvittänyt alueen happamuusriskin riittävällä laajuudella 

suhteessa toimenpiteisiin ja riskin hallintaan kokonaisuutena. Jokaiselle loh-

kolle on tarkasteltu toimenpiteet erikseen, perustuen riskiin kokonaisuutena. 

Aluehallintovirasto ei ole pyytänyt täydentämään tehtyjä maaperätutkimuksia. 

 

Lupamääräyksen 3 kohta maaperäselvityksistä on poistettava tarpeettomana, 

sillä lisäselvityksillä ei saataisi merkittävästi lisätietoa alueen happamuudesta 

nykytietoon verrattuna. 

 

Lupamääräyksen 3 mukainen toiminta tarkoittaisi sitä, että suuressa osassa 

tuotantoalueen ojista tulisi joko nostaa ojien vesipintaa tai tukkia ojia. Geo-

membraani on ohutta kalvoa, joka ei ole teknisesti soveltuvaa sellaisten ojien 

tai altaiden verhoamiseen, jotka on muiden lupamääräysten mukaan puhdistet-

tava vähintään kerran vuodessa tai tarvittaessa. Sarkaojien korvaaminen put-

killa ei ole mahdollista. Toiminnanharjoittaja ei ole koskaan korvannut pitkiä 

kokooja- tai reunaojia putkilla, sillä niiden pysyminen avoinna on epävarmaa 

ja vastaava vaikutus on tyypillisesti voitu saavuttaa jollakin muulla tekniikalla. 

Toiminnanharjoittajalla ei ole tiedossa muita vastaavia taloudellisesti toteutet-
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tavissa 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. Miehonsuo-Turvesuolla ollaan elinkaaren siinä vai-

heessa, jossa sarkaojia ja osittain kokoojaojia tulisi syventää, jotta sarkojen 

pintaosia voidaan tuottaa tarkoituksenmukaisesti. Lupamääräys 3 vaatisi, että 

toiminnanharjoittaja ryhtyisi täysin päinvastaisiin toimiin kuin mitä vakiintu-

neessa tuotantotoiminnassa on ollut tapana. Lupamääräyksen mukaisesti toi-

mittaessa tuotantoalueen ojastot jouduttaisiin saattamaan sellaiseen tilaan, 

jossa tuotantoa voitaisiin tehdä ainoastaan poikkeuksellisen kuivina kesinä. 

 

Mikäli tarkoituksena on estää pitkän, noin yli kuukauden mittaisen kuivan jak-

son jälkeinen hapettuminen, ojien patoamisella ei voida vaikuttaa tähän ky-

seessä olevassa hydrologisessa tilanteessa. Tällaisessa tilanteessa vettä ei ole 

sarkaojissa 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. 

 

Miehonsuo-Turvesuo on yhtiön hallussa pääosin vuokrasopimuksin, jolloin 

suopohjan seuraavasta maankäytöstä päättää suurimmalla osalla alueesta 

maanomistaja. Ojien tukkimisella vaikutettaisiin merkittävästi alueen seuraa-

vaan maankäyttöön, joka ei ole Miehonsuo-Turvesuon tapauksessa toiminnan-

harjoittajan vastuulle kuuluva vaihe. Toiminta on mahdollista järjestää myös 

ilman ojien tukkimista tai patoamista niin, ettei tuotantoalueelta tuotannon 

päättymisen jälkeen turvetuotantotoiminnan seurauksena lähde sulfidien hapet-

tumisesta johtuvia poikkeuksellisen happamia vesiä. Turvetuotantoalueiden 

vuokrasopimuksissa on yleisesti sovittu, että alueet on palautettava maanomis-

tajalle metsänkasvatukseen soveltuvassa kuivatustilassa. Jos alueen ojastot 

tuotannon päättymisen jälkeen tukitaan, ei alueella voida kasvattaa metsää. 

Turvetuottajan vastuu tuotantoalueelta lähtevästä kuormituksesta päättyy siinä 

vaiheessa, kun alueen jälkihoito päättyy. Valvova viranomainen toteaa muun 

muassa alueella suoritetun tarkkailun perusteella missä vaiheessa jälkihoito-

vaihe päättyy ja toiminnanharjoittajan vastuut alueelta lähtevästä kuormituk-

sesta lakkaavat. 

 

Ympäristön kannalta ei ole parasta se, että ojat tukitaan. Maanomistajalla on 

tietyin edellytyksin oikeus aloittaa alueella valitsemansa uusi maankäyttö, eikä 

ojien tukkiminen ole perusteltua senkään vuoksi, että maanomistaja voi halu-

tessaan tehdä alueella esimerkiksi metsän kasvattamisen edellyttämiä ojituksia. 

Jokaisella alueella on tapauskohtaisesti harkittava mitkä toimet soveltuvat alu-

eella seuraavaksi maankäytöksi. Ne eivät kuitenkaan ole luvan haltijan päätet-

tävissä olevia asioita turvetuotannon päättymisen jälkeen vaan se kuuluu 

maanomistajan oikeuteen. Alueiden saattaminen pysyvästi riittävän paksun ve-
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sikerroksen peittämiksi niin, että happamat sulfaattimaat eivät pääse kuivu-

maan ja sulfidit hapettumaan edes pitkienkään kuivien jaksojen yhteydessä, ei 

ole sellainen toimi johon luvan haltija voitaisiin velvoittaa turvetuotantoalueen 

ympäristöluvassa.  

 

Aluehallintoviraston päätöksessä ei ole määräystä laskeutusaltaiden suurenta-

misesta. Miehonsoilla ja Turvesuolla on käytössä yhteensä seitsemän laskeu-

tusallasta, jotka on rakennettu vuosia sitten ja joiden seinämät ovat asettuneet 

ja kasvittuneet. Yhtiön riskienhallintasuunnitelman mukaisesti altaista ei ole 

katsottu aiheutuvan erityistä riskiä eikä niiden ole todettu tai epäilty aiheutta-

van happamuutta lähtevään veteen. Yhtiön tiedossa ei ole, että viimeisimmissä 

päätöksissä olisi annettu laskeutusaltaiden happamuudenhallintaa koskevia 

määräyksiä, mikäli kyseessä on vanha laskeutusallas, jota ei ole tarkoitus laa-

jentaa.  

 

Aluehallintoviraston päätöksen lupamääräyksen 4 mukainen menetelmä on 

täysin uusi eikä sitä ole koskaan käytetty Turveruukki Oy:n tietojen mukaan 

turvetuotantoalueella. Määräyksen metrimäärille ei ole esitetty perusteita. Täl-

laisten uusien, erityisen raskaiden toimenpiteiden toteutettavuudesta tulisi 

kuulla toiminnanharjoittajaa eikä tiettyä menetelmää tulisi muutoinkaan mää-

rätä ehdottomana lupamääräyksiin. Määräyksen toteutettavuus olisi ennalta 

arvioiden liian epävarmaa. Olosuhteista johtuen määräysten toteuttamisesta 

saattaisi seurata jopa haitallisia vaikutuksia, esimerkiksi maaperän sortumista.  

Ympäristön kannalta parhaan käytännön mukaista on myös, ettei alueelta 

lähde ylimääräistä kiintoainekuormitusta. Koska laskeutusaltaiden reunamien 

käsittelystä, lupamääräyksen mukaisella tavalla tai muulla vaihtoehtoisella ta-

valla, syntyy aina kaivun aikana kiintoainepäästöjä, tällaisiin toimiin ei tule 

ryhtyä pelkän maaperän happamuusriskin takia, ellei happamuusriskillä voida 

todeta olevan vaikutuksia lähtevään veteen. 

 

Mikäli tarkkailutulosten perusteella havaitaan, että laskeutusaltaista aiheutuu 

happamia päästöjä, happamuutta voidaan hallita esimerkiksi altaissa olevan 

vesipinnan säätämisellä (pumppauksen säätäminen), altaiden reunoja kalkitse-

malla tai altaiden reunoja verhoilemalla. Tarkoituksenmukaiset toimet ovat 

kuitenkin aina tapauskohtaisia, eikä tässä vaiheessa ole syytä antaa määräystä 

tietystä teknisestä toteutustavasta. Altaiden aiheuttama happamuus voidaan to-

deta esimerkiksi tarkkailemalla käsimittareilla altaalle menevän ja altaalta läh-

tevän veden pH:ta. 

 

Turveruukki Oy ei ole alueella tehtyjen selvitysten tai tarkkailutulosten perus-

teella määrittänyt happamuudenhallintatoimia kaivumassojen suhteen. Kaivu-

massojen on katsottu olevan kokonaisuuden kannalta merkityksetön asia lähte-

vän veden happamoitumisriskin suhteen. Miehonsoiden ja Turvesuon kaivu-

massat on maisemoitu vesiensuojelurakenteiden valuma-alueelle ja ne ovat 

pääosin kasvittuneet. Luvan haltija on velvollinen tekemään lisää toimenpi-

teitä, mikäli tarkkailutulokset osoittavat, etteivät riskienhallintatoimenpiteet 

ole olleet riittäviä. Lupamääräys 4 aiheuttaisi sen, että yhtiön olisi käsiteltävä 

alueella olevat vanhat kaivumassat, vaikkei niistä olisi todettu aiheutuvan hap-

pamia päästöjä, jolloin sellaiset pinnat, joissa eroosio on jo pysähtynyt kasvit-

tumisen vuoksi, kaivettaisiin taas auki. Toimenpiteet on tehty tällä hetkellä riit-

tävällä tasolla ottaen huomioon, että lupamääräyksessä 5 on annettu tarvittavat 

määräykset happamien päästöjen ehkäisemiseksi tehtävistä toimenpiteistä siinä 

tapauksessa, että lähtevän veden pH on vaarassa laskea sulfaattiperäisestä hap-

pamuudesta johtuen liian alhaiseksi. Lupamääräyksen mukaista menetelmää 
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kaivumassojen käsittelyssä ei ole perusteltu. Koko massan neutralointi kalkilla 

ei ole perusteltua ympäristövaikutusten kannalta eikä se ole materiaaliteho-

kasta. Ympäristövaikutusten kannalta merkityksellisintä on tasata ja tiivistää 

kaivumassa ja käsitellä sen pinta, joka on kontaktissa ilman kanssa, esimer-

kiksi kalkilla ja turpeella peittämällä.  

 

Soilta lähtevä vesi on luontaisesti hieman hapanta johtuen orgaanisesta happa-

muudesta. Turvetuotantoalueelta lähtevä hapan valuma voi olla orgaanista al-

kuperää tai johtua sulfidikerrosten hapettumisesta. Orgaaninen happamuus on 

peräisin turvemaille luontaisista humusyhdisteistä. Sulfidikerrosten hapettumi-

sesta johtuva happamuus näkyy valumaveden sulfaattipitoisuuksissa ja säh-

könjohtavuudessa, jotka ovat selvästi taustapitoisuuksia korkeampia. Lupa-

määräykseen 5 on syytä lisätä tarkennus sähkönjohtavuuden tasosta, joka yh-

dessä alhaisen pH:n kanssa johtaa toimenpiteisiin, että toimenpiteet ja tutki-

mus kohdennetaan niille alueille, joihin turvetuotantoalueen kuivatus aiheuttaa 

merkittävää muutosta. Esitetty toimenpiderajan määrittely on uuden Turvetuo-

tannon tarkkailuohjeen 2017 periaatteen mukainen (Ympäristöministeriö 

2017) ja Pohjois-Suomen aluehallintoviraston päätöksen 21/2018/1 (Hautasuo) 

mukainen. 

 

Lupamääräyksen ilmaus ”pH on vaarassa laskea alle 4,5” on valvonnan kan-

nalta epäselvä. Turveruukki Oy on vaatinut muuttamaan määräyksen ilmauk-

sen yksiselitteisesti määriteltyyn muotoon. 

 

Lupamääräyksessä 21 tarkoitetun, vesienkäsittelytoimia ja tuotantoalueen jäl-

kihoitoa koskevan, aluehallintovirastolle hyväksyttäväksi esitettävän yksityis-

kohtaisen suunnitelman jättämistä viimeistään kaksi vuotta ennen toiminnan 

lopettamista on perusteltu sillä, että se mahdollistaa tarvittavien määräysten 

antamisen happamien päästöjen ehkäisemiseksi. Aluehallintoviraston päätök-

sessä on kuitenkin jo annettu määräykset tuotannon rajoittamisesta ja lähtevän 

veden pH-tasosta siten, ettei alueelta lähde sulfidien hapettumisesta johtuvia 

poikkeuksellisen happamia päästöjä turvetuotannosta johtuvista syistä tuotan-

non aikana tai sen päätyttyä jälkihoitovaiheessa. 

 

Turvetuotantoalueilla on tyypillistä, että alue siirtyy seuraavaan maankäyttöön 

vaiheittain. Lupamääräykseen 21 on tarpeen lisätä tarkennus siitä, että vain 

merkittävän tuotantoalueen osa-alueen poistuminen tuotannosta laukaisee vel-

voitteen hakea jälkihoitotoimien vahvistamista.  

 

Määräys jatkaa vesienkäsittelyä lupakäsittelyn ajan aiheuttaa toiminnanharjoit-

tajalle riskin jälkihoitovaiheen vesienkäsittelyn kustannusten kasvusta sekä 

hidastaa alueiden tehokasta siirtämistä seuraavaan maankäyttöön. 

 

Aluehallintoviraston tarkkailuliitteessä 1 määritetty tarkkailu on kohtuuttoman 

tiheä ottaen huomioon, miten hapan kuormitus syntyy ja miten se tyypillisesti 

esiintyy lähtevässä vedessä. Happaman kuormituksen havaitsemiseksi riittävät, 

Miehonsuo-Turvesuon riskitaso huomioon ottaen, omavalvontana kerran kuu-

kaudessa tehtävät mittaukset. Lähtevää vettä on tämän lisäksi tarkkailtava aina 

sellaisissa poikkeustilanteissa, joihin pH:n lasku tyypillisesti ajoittuu eli pit-

kien kuivien jaksojen (4 viikkoa) jälkeisten sadantojen aikaan, kovien sateiden 

aikaan ja kaivutöiden aikaan. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle on 

lisäksi annettu lupamääräyksissä toimivaltaa lisätä tarkkailua, mikäli se katso-

taan tarpeelliseksi. 
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Riskitaso huomioon ottaen tarkkailu on riittävä ottaen huomioon myös Mieho 

A –pisteessä tehtävä jatkuvatoiminen pH-mittaus ja ympärivuotinen jokavuoti-

nen päästötarkkailu sekä Miehonojassa koko hankealueen alapuolella tehtävä 

ympärivuotinen vesistötarkkailu. 

 

Tarkkailuliitteessä on määrätty, että laskeutusaltaiden 1 ja 2 sekä kosteikon 2 

tehoa on tarkkailtava. 

 

Laskeutusaltaiden 1 ja 2 osalta määräystä on perusteltu sillä, että tarkkailu on 

tarpeen puhdistustehon toteamiseksi. Laskeutusaltaille ei kuitenkaan ole ase-

tettu puhdistustehorajoja, vaan lähtevän veden pitoisuusrajat. Laskeutusaltaat 

ovat toiminnaltaan yksinkertaisia rakenteita, joiden puhdistusteho voidaan to-

deta riittävästi lähtevän veden pitoisuuden perusteella.  

 

Kosteikon 2 puhdistustehon tarkkailumääräystä on perusteltu sillä, että raken-

teen toiminnasta saataisiin tietoa. Kosteikon 2 rakennustyöt on aloitettu, mutta 

se ei ole vielä käytössä. Suunnitelman mukaan kosteikko purkaa vetensä suo-

raan altaaseen 1, josta vedet pumpataan Miehonojan kosteikolle sulan maan 

aikana. Kosteikon 2 alapuolelle ei voida rakentaa korkeuseroista johtuen edus-

tavaa näytteenottopaikkaa, joten tehontarkkailua ei ole mahdollista toteuttaa. 

 

Alueen vesienkäsittelyrakenteiden toimivuuden ja tehontarkkailu sisältyy käyt-

tötarkkailuun ja vesiensuojelurakenteiden toimivuutta tarkkaillaan lisäksi esi-

tetyllä päästötarkkailulla Mieho A –pisteessä sekä vesistötarkkailulla Mieho B 

–pisteessä. 

 

Asian käsittely hallinto-oikeudessa 

 

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on antamassaan lausunnossa viitannut 

päätöksessä ja sen perusteluissa sanottuun ja todennut, ettei valituksessa ole 

tuotu esille mitään sellaista uutta tietoa, että aluehallintoviraston päätöstä olisi 

syytä muuttaa valituksen johdosta.  

 

Vaatimuksesta 2 aluehallintovirasto on lisäksi todennut, että Miehonsuo–Tur-

vesuon tuotantoaikaa on jäljellä vielä noin kahdeksan vuotta vuoden 2025 lop-

puun saakka. Jäljellä oleva tuotantoaika on Miehonsuo–Turvesuon tuotanto-

alueen olosuhteisiin nähden sen verran pitkä, ettei jälkihoitomääräyksiä ole 

voitu vahvistaa.  

 

Miehonsuo–Turvesuon tuotantoalue sijaitsee Litorina-rajan alapuolella ja li-

säksi alueelta on hahmotettavissa mustaliuskeen johdevyöhykkeitä. Tuotanto-

alueella on tutkimuksissa todettu esiintyvän hapanta sulfaattimaata ja alueen 

ojastoissa on jo havaittu happamia vesiä. Tuotannon edetessä lähemmäs ha-

panta tai potentiaalisesti hapanta pohjamaata myös happamien päästöjen mah-

dollisuus kasvaa. Siirryttäessä jälkihoitovaiheeseen tuotannon loputtua riski 

happamille päästöille on suuri. Jotta tarvittavat määräykset jälkihoitotoimenpi-

teistä voidaan antaa, tulee aluehallintovirastolla olla käytössä tarkkailutuloksia 

tuotantoalueelta tuotannon loppuvaiheessa lähtevistä päästöistä sekä tietoa 

Miehonsuo–Turvesuon tuotantoalueen sen hetkisestä tilasta. Hakijaa ei ole 

pyydetty toimittamaan lisätietoja jälkihoitomääräyksien ratkaisemiseksi, koska 

näitä tietoja ei vielä ole saatavilla. Mikäli tarvittavia tietoja ei ole käytettävissä, 

on jälkihoitotoimenpiteiden riittävyyttä ja esimerkiksi vesienkäsittelyn tarpeen 

kestoa mahdotonta arvioida.  
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Vaikka ympäristöluvassa annettavat määräykset eivät koske alueen jälkikäyt-

töä, voi alueen tuleva käyttömuoto vaikuttaa jälkihoitotoimenpiteistä annetta-

viin määräyksiin. Mikäli alue on esimerkiksi tarkoitus saattaa pysyvästi vesi-

peittoon ja siten pelkistettyyn tilaan, ehkäisee tämä tehokkaasti happamien 

päästöjen syntymistä. Tämä voidaan ottaa huomioon esimerkiksi arvioitaessa 

jälkihoitovaiheen vesienkäsittelyn ja tarkkailun riittävyyttä ja kestoa. Hakija 

on hakemuksessa todennut tekevänsä päätöksen jälkikäyttömuodoista vasta 

noin 3–5 vuotta ennen tuotannon päättymistä.  

 

Tavoitteena on, että tuotantotoimet ja tuotannon päättymisen jälkeen tehtävät 

jälkihoitotoimet velvoitetaan suunniteltavaksi ja toteutettavaksi siten, että hap-

pamat sulfaattimaat ja potentiaaliset happamat sulfaattimaat eivät pitkienkään 

kuivien jaksojen yhteydessä pääse hapettumaan jälkihoitovaiheessakaan niin, 

että siitä aiheutuu pilaantumista tai sen vaaraa.  

 

Oulun kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen on valituksen johdosta anta-

massaan vastineessa muun muassa esittänyt pitävänsä erityisen tärkeänä asian 

ratkaisemista siten, että turvetuotannossa toteutetaan riittävät varotoimenpiteet 

sekä varaudutaan riittäviin ja toimintakelpoisiin neutralointimenetelmiin ja 

muihin toimenpiteisiin happaman kuormituksen estämiseksi. Turvetuotanto-

alueelta ei saa päästä pitkienkään kuivien jaksojen sateiden jälkeen sellaisia 

happamia päästöjä, jotka aiheuttaisivat alapuolisessa vesistössä pilaantumista 

tai sen merkittävää vaaraa. Tarkasteltavan ajanjakson tulee olla niin pitkä, kuin 

Miehensuon-Turvesuon alueen turvetuotannosta mukaan lukien jälkihoitotyöt 

voi aiheutua happamaa kuormitusta. Alueen turvetuotannosta aiheutuvaa hai-

tallista hapanta kuormitusta ei voida hyväksyä missään tilanteessa. Edellisen 

kerran Sanginjoki on kärsinyt merkittävässä määrin happamuudesta talvikau-

della 2006–2007. 

 

Sulfaattimailla sijaitsevien turvetuotantoalueiden happamien päästöjen käyttö-

kelpoiset torjuntakeinot eivät ole vielä täysin vakiintuneet, vaan ne vaativat 

vielä kehittämistä. Parhaat ratkaisut happamien päästöjen ehkäisemisessä ovat 

riittävät ja tarkat selvitykset alueen happamoitumisriskistä sekä kaikkien sel-

laisten toimien välttäminen, joista voi aiheutua happamoitumista. Lisäksi tulee 

ottaa huomioon, että sulfidisedimentit voivat esiintyä laajempien kerrostumien 

lisäksi esimerkiksi pienialaisina paikallisina linsseinä. 

 

Päätöksen liitteenä olevaan tarkkailusuunnitelmaan kirjattua pH:n tarkkailuti-

heyttä ei tule muuttaa, jotta voidaan ajoissa havaita happamien päästöjen riski. 

Ajoissa havaittu happaman päästöpiikin riski mahdollistaa haitallisten päästö-

jen torjumisen suunnittelun ja toteuttamisen. Mikäli hapan päästö ehtii syntyä, 

sen torjunta neutralointiratkaisulla on käytännössä hankalaa. Tarkkailuun on 

syytä lisätä sähkönjohtavuuden mittaaminen. 

 

Vesienkäsittelyrakenteiden tehontarkkailua koskeva määräys voidaan poistaa 

Turveruukki Oy:n esittämällä tavalla. 

 

Aluehallintoviraston ratkaisu Miehensuon ja Turvesuon lisäalueiden ympäris-

töluvasta on perusteltu. Suunniteltujen lisäalueiden vesienkäsittelyn tulisi olla 

uusilta tuotantoalueilta vaadittavaa parasta käyttökelpoista tekniikkaa. 

 

Sanginjoen valuma-alueella happamoitumisen minimointi on ensisijaista, sillä 

Sanginjoki on merkittävä virkistyskalastusalue ja suurin kala- ja rapukantaa 
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sekä mahdollista lohikalojen lisääntymistä uhkaava tekijä on jokiveden ajoit-

tainen happamuus. Sanginjoen puskurikyky on heikko, joten se on erityisen 

altis happamoitumiselle. 

 

Geologian tutkimuskeskus on valituksen johdosta antamassaan vastineessa 

esittänyt muun ohella seuraavaa: 

 

Aluehallintovirasto on suhteellisen pieneen ja alueellisesti rajoittuneeseen ai-

neistoon perustuen tehnyt arvion suuresta fosforin huuhtoutumisriskistä suun-

nitellun pintavalutuskentän ojitetulla alueella ojien ulottuessa kivennäismaa-

han. Hakija ei ole arvioinut, että kentällä olisi suuri fosforin huuhtoutumisriski. 

Maan happamoituessa huuhtoutumisriski kasvaa, joten on tärkeää huolehtia, 

että happamuutta aiheuttava maakerros pysyy mahdollisuuksien mukaan veden 

kyllästämänä, ja kaivumassat käsitellään/peitetään asianmukaisesti. Myös kat-

tava pH-seuranta on tärkeää, etenkin kun sarkaojissa on jo aiemmissa mittauk-

sissa havaittu happamuutta. Pohjamaan happamoitumispotentiaali on Miehon-

suolla pääosin matala tai keskinkertainen sekä Miehonsuon lisäalueella ja Tur-

vesuolla matala tai keskinkertainen. Miehonsuolta tai Turvesuolta ei löytynyt 

potentiaalisesti hapanta pohjaturvetta. Varovaisuusperiaate huomioiden happa-

moitumisriski on Miehonsoiden ja Turvesuon tuotantoalueilla huomioitu ja tar-

vittavat toimenpiteet sen minimoimiseksi esitetty. 

 

Uusimman tutkimustiedon valossa hakijan vaatimusten kohdan 3 (lupamää-

räystä 3 koskien) ensimmäisen kappaleen 20 cm:n vähimmäisraja jätettävälle 

turpeelle tuotantolohkoilla näyttäisi aika usein johtavan hapettumiseen, joten 

on tarpeen jättää vähintään 30 cm:n turvekerros happaman sulfaattimaan tai 

potentiaalisesti happaman sulfaattimaan päälle. Pelkistetyn tilan saavuttaminen 

ei näyttäisi olevan taloudellisesti toteutettavissa oleva, ja teknisestikin sen to-

teuttamismahdollisuus on epävarmaa. Lisäksi lupamääräys estäisi turvetuotan-

non poikkeuksellisen kuivia kesiä lukuun ottamatta. Ojien patoamiset todennä-

köisesti aiheuttaisivat tarvetta patojen avaamiseen suon jälkikäyttövaiheessa, 

mikä aiheuttaisi lisäkustannuksia maanomistajille, ja voisi johtaa happamiin 

päästöihin. 

 

Lupamääräys 4 aiheuttaisi vanhojen jo pääosin kasvittuneiden kaivumassojen 

auki kaivamisen, vaikkei niistä olisi todettu aiheutuvan happamia päästöjä. Lu-

pamääräykseen myös sisältyvä määräys sulfidipitoisten kaivumassojen hautaa-

misesta pysyvästi pohjaveden alapuolelle tai koko kaivumassan neutraloimi-

sesta kalkilla on tarpeeton ja aiheuttaisi turhia kustannuksia toiminnanharjoit-

tajalle. Kaivumassojen pinnan tasaaminen ja tiivistäminen sekä peittäminen 

esimerkiksi kalkilla tai turpeella on sen sijaan perusteltua ympäristövaikutus-

ten kannalta. 

 

Lupamääräyksen 5 ilmaisu on pH:n osalta liian epämääräinen ja avoin tulkin-

noille. 

 

Hakijan näkemys lupamääräyksen 21 muuttamiselle on hyvin perusteltu. Tuo-

tantoalueet ovat hakijan hallinnassa pääosin vuokrasopimuksin, ja jälkikäyttö 

on maanomistajan vastuulla. 

 

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

johdosta antamassaan vastineessa esittänyt, että lupamääräystä 3 ei tule muut-

taa. ELY-keskus pitää lupamääräyksestä poistettavaksi esitettyjä kohtia tarpeel-
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lisina. Lupamääräykseen voidaan kuitenkin tehdä seuraava lisäys: "Turvetuo-

tannon kannalta välttämättömiä vähäisiä kivennäismaahan ulottuvia kaivuja 

voidaan sallia tehtäväksi Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen erikseen hyväk-

symällä tavalla." Hakijan esittämä turvekerroksen vahvuus 20 cm tulee olla 

vähimmäismäärä varmistettaessa sulfidikerrostumien pelkistyneenä pysyminen 

turpeen avulla. 

 

Lupamääräys 4 ei vaikuta toteuttamiskelpoiselta ja se voidaan muuttaa valituk-

sessa esitetyllä tavalla, kuitenkin niin, että luvanhaltijalle annetaan enemmän 

aikaa kuin kolme kuukautta laatia selvitys laskeutusaltaista aiheutuvalle poten-

tiaaliselle happamoittavalle vaikutukselle. Riittävän selvityksen tekemiseen 

tarvitaan vähintään vuosi. Ennen selvityksen valmistumista tulee luvanhalti-

jalla olla välitön ilmoitus- ja toimenpidevelvollisuus, jos mittauksissa huoma-

taan altaiden vaikutuksesta pH:n laskeneen alle neljän. 

 

Lupamääräyksen 5 esitetty lisäys sähkönjohtavuudesta on happamille sulfaatti-

maille annettujen tarkkailuohjeiden mukainen ja se voidaan lisätä esitetyllä ta-

valla. Lisäksi ELY-keskus pitää perusteltuna pH-mittausten rajaamista lähtevän 

veden purkupisteisiin ja jatkuvatoimiseen mittauspisteeseen. 

 

Alueelta lähtevien vesien pH-mittausten tarkkailutiheyttä ei pidä harventaa. 

Turveruukki Oy:n esitys kerran kuukaudessa tehtävistä mittauksista ei ole riit-

tävä mahdollisten happamoitumisten havaitsemiseen ajoissa. 

 

Alueelta lähtevän veden pH:ta ja sähkönjohtavuutta tulee mitata tarkkailupai-

kalla Mieho A jatkuvatoimisesti ja muilta lähtevän veden purkupisteiltä 

käsimittarilla kerran viikossa touko-syyskuussa ja erityisesti pitkien kuivien 

jaksojen sateiden jälkeisillä sateilla. Tehontarkkailua koskeva kappale voidaan 

poistaa Turveruukki Oy:n vaatimuksen ja sen perustelun pohjalta. 

 

Muilta osin ELY-keskus on viitannut aluehallintovirastolle 19.6.2014 ja 

6.4.2016 antamiinsa lausuntoihin. 

 

Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kalatalousviranomaiselle, 

Oulun kaupungille, Oulun kaupungin terveydensuojeluviranomaiselle ja Oulun 

kaupungin kaavoitusviranomaiselle on varattu tilaisuus vastineen antamiseen 

valituksen johdosta. Vastineita ei ole annettu. 

 

Turveruukki Oy on vastineiden johdosta antamassaan vastaselityksessä esittä-

nyt muun muassa seuraavaa: 

 

Yhtiö ei ole esittänyt, että lähtevän veden pH:ta mitattaisiin vain kerran kuu-

kaudessa. Esitykseen sisältyy edellä mainitun lisäksi jatkuvatoiminen mittaus 

pisteessä Mieho A, ylivirtaamatilanteiden ja muiden poikkeustilanteiden aikai-

nen poikkeustilanäytteenotto vuosittain sekä vesistötarkkailu Miehonsuo-Tur-

vesuon alueen alapuolella Miehonojassa. 

 

pH:n mittaaminen luotettavasti ei ole yksinkertaista. pH-mittarin on oltava ka-

libroitu ja tulosten tulkinnassa on otettava mittaukseen mahdollisesti vaikutta-

vat virhelähteet huomioon. Mikäli pH-mittausten tulisi olla luotettavia ja vii-

koittaisia, olisi mittaus toteutettava käytännössä jatkuvatoimisena mittauksena. 

 

Turveruukki Oy:n esittämä happamuustarkkailu on mahdollisen happamuusris-
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kin havaitsemiseksi riittävä. Jatkuvatoiminen mittaus mittaa Miehonsuo I -alu-

eelta tulevia vesiä. Miehonsuo II -alue on poistunut tuotannosta eikä alueelta 

ole todettu haitallista vaikutusta happamuuden suhteen Miehonsuo-Turvesuon 

alueen tarkkailussa. Turvesuon vedet pumpataan sulan maan aikaan Mie-

honojan kosteikolle, eikä pisteeseen saada purkupistettä edustavaa jatkuvatoi-

mista mittauspaikkaa. 

 

Hapan päästö ilmiönä on voimakkaimmillaan ylivirtaamatilanteissa, erityisesti 

pitkien kuivien jaksojen jälkeisten sadantojen aikana. Säännöllinen ja lisäksi 

riskiajanjaksoihin keskittyvä tarkkailu on riittävää happaman päästön havaitse-

miseksi ja tarkkailu voidaan suorittaa luotettavalla tavalla. Mikäli tarkkailutu-

losten perusteella alueelta havaitaan tai epäillään lähtevän hapanta vettä, tark-

kailua voidaan lisätä tai tihentää ELY-keskuksen kanssa sovittavalla tavalla. 

 

Hallinto-oikeuden ratkaisu 

 

Hallinto-oikeus Turveruukki Oy:n valituksen osaksi hyväksyen kumoaa alue-

hallintoviraston päätöksen siltä osin kuin se on hylännyt hakemuksen turvetuo-

tantoon Miehonsuon lohkoilla 12–14. Hallinto-oikeus palauttaa asian tältä osin 

aluehallintovirastolle luvan myöntämistä edellä mainituille lohkoille 12–14 

sekä tarpeellisten lupamääräysten antamista varten.  Hallinto-oikeus muuttaa 

lupamääräyksiä 3, 4, 5 ja 21 sekä käyttö- ja päästötarkkailusuunnitelmaa. 

Muilta osin valitus hylätään. 

 

Muutetut lupamääräykset kuuluvat kokonaisuudessaan seuraavasti (muutokset 

kursiivilla): 

 

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 tule tuottaa turvetta vähemmäksi. (poistettu 

tekstiä)  

 

Tuotantoalueen ojia ei saa kaivaa syvemmäksi kuin on tuotannon kannalta 

välttämätöntä. (poistettu tekstiä) Turvetuotantotoiminnan kannalta välttämät-

tömät uudet kivennäismaakaivut on hyväksytettävä Pohjois-Pohjanmaan ELY-

keskuksella.  

 

Tuotannon loppuvaiheessa ja tuotannosta poistuneilla lohkoilla ojat, joiden 

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 tulee saattaa pysy-

västi riittävän paksun vesikerroksen peittämiksi niin, että happamat sulfaatti-

maat tai potentiaaliset happamat sulfaattimaat eivät pääse kuivamaan ja sulfidit 

hapettumaan edes pitkienkään kuivien jaksojen yhteydessä.  

 

Tuotanto ja jälkihoitotoimet on muutoinkin toteutettava niin, että alueella 

esiintyvät happamat sulfaattimaat ja potentiaaliset happamat sulfaattimaat ei-

vät merkittävässä määrin 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 



23 (35) 

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-

yksikköä.  

 

4. Luvan haltijan on selvitettävä laskeutusaltaista aiheutuva happamuusriski 

ja toimitettava selvitys Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselle kolmen kuukau-

den kuluttua tämän päätöksen lainvoimaiseksi tulosta. Mikäli tarkkailutulosten 

perusteella havaitaan laskeutusaltaiden aiheuttavan veden pH:n laskemista, 

laskeutusaltaiden hapettumiselle alttiit seinämät tulee käsitellä Pohjois-Poh-

janmaan ELY-keskuksen hyväksymällä tavalla siten, ettei laskeutusaltaiden 

käytöstä aiheudu lähtevän veden happamoitumista. 

 

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. 

 

5. Mikäli jatkuvatoimisella pH:n mittauspisteellä (Mieho A) tai lähtevän veden 

purkupisteissä pH on tarkkailutulosten perusteella alle 4,5, luvan haltijan on 

ryhdyttävä välittömästi kaikkiin tarvittaviin toimenpiteisiin happaman kuormi-

tuksen lähtöalueen selvittämiseksi ja veden pH:n nostamiseksi kyseisillä lähtö-

alueilla sekä huolehdittava toimenpiteistä sulfidien hapettumisen estämiseksi. 

Tehtävistä toimenpiteistä on välittömästi ilmoitettava ELY-keskukselle ja Ou-

lun kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle.  

 

21. Luvan saajan on hyvissä ajoin, viimeistään yksi vuosi ennen toiminnan lo-

pettamista tai tuotantoalueen osan luovuttamista jälkikäyttöön esitettävä alue-

hallintoviraston hyväksyttäväksi yksityiskohtainen suunnitelma vesienkäsitte-

lyä koskevista toimista sekä tuotantoalueen jälkihoidosta.  

 

Hakemukseen on liitettävä tiedot happamien sulfaattimaiden esiintymisestä 

alueella ja huomioimisesta jälkikäyttösuunnitelmassa, esitys toiminnan lopetta-

misen jälkeisestä tarkkailusta sekä esitys toiminnan päättyessä tehtävistä kun-

nostustoimista ja tuotannon päättymisen jälkeen aiheutuvista ympäristön pi-

laantumisvahinkojen korvaamisesta.  

 

Tuotannosta poistettujen alueiden vedet on johdettava vesienkäsittelyrakentei-

den kautta, kunnes aluehallintovirasto on vahvistanut tuotantoalueen tai sen 

osan jälkihoitotoimet.  

 

Tuotannosta poistettujen alueiden vesienjohtamisessa voidaan tehdä muutoksia 

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

haan käytännön mukaista.  

 

Aluehallintoviraston päätöksen liitteenä 3 olevaa käyttö- ja päästötarkkailu-

suunnitelmaa muutetaan seuraavasti: 

 

Poistetaan kohta Vesienkäsittelyrakenteiden tehon tarkkailu 
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Perustelut 

 

Sovelletut oikeusohjeet 

 

Ympäristönsuojelulain (86/2000) 42 §:n 1 momentin 2 kohdan mukaan luvan 

myöntäminen edellyttää, ettei toiminnasta, asetettavat lupamääräykset ja toi-

minnan sijoituspaikka huomioon ottaen, aiheudu yksinään tai yhdessä muiden 

toimintojen kanssa merkittävää ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa. 

 

Ympäristönsuojelulain 50 §:n 2 momentin mukaan luvassa on 42 §:n 1 mo-

mentin 2 kohdassa tarkoitettua pilaantumisen merkittävyyttä arvioitaessa otet-

tava huomioon, mitä vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annetun lain 

mukaisessa vesienhoitosuunnitelmassa tai merenhoitosuunnitelmassa on esi-

tetty toiminnan vaikutusalueen vesien ja meriympäristön tilaan ja käyttöön liit-

tyvistä seikoista. 

 

Ympäristönsuojelulain 5 § 1 momentin mukaan toiminnanharjoittajan on ol-

tava riittävästi selvillä toimintansa ympäristövaikutuksista, ympäristöriskeistä 

ja haitallisten vaikutusten vähentämismahdollisuuksista (selvilläolovelvolli-

suus). 

 

Ympäristönsuojelulain 35 § 2 momentin mukaan hakemukseen on liitettävä 

lupaharkinnan kannalta tarpeellinen selvitys toiminnasta, sen vaikutuksista, 

asianosaisista ja muista merkityksellisistä seikoista siten kuin asetuksella tar-

kemmin säädetään. 

 

Ympäristönsuojelulain 43 §:n 1 momentin 1 kohdan mukaan luvassa on annet-

tava tarpeelliset määräykset päästöistä, päästöraja-arvoista, päästöjen ehkäise-

misestä ja rajoittamisesta sekä päästöpaikan sijainnista ja 5 kohdan mukaan 

luvassa on annettava tarpeelliset määräykset muista toimista, joilla ehkäistään, 

vähennetään tai selvitetään pilaantumista, sen vaaraa tai pilaantumisesta aiheu-

tuvia 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. 

 

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.  

 

Asiassa saatu selvitys 

 

Toiminta ja sen ympäristö  

 

Miehonsuo–Turvesuon turvetuotantoalue sijaitsee Oulun kaupungissa noin 20 
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kilometriä Oulusta kaakkoon Oulujoen pohjoispuolella Oulujoen vesistöalu-

eella, Sanginjoen alaosalla Pilpaojan (59.144) osavaluma-alueella. 

 

Miehonsuo–Turvesuon tuotannossa oleva alue koostuu Miehonsuo I:stä, Mie-

honsuo II:sta, Turvesuosta ja Turvesuon lisäalueesta. Turvetuotantoalueen tuo-

tantopinta-ala auma-alueineen oli hakemuksen vireilletulohetkellä 193,7 heh-

taaria. Turvetuotanto on päättynyt Miehonsuon tuotantolohkojen 7–11 alueella 

(19,2 ha) vuonna 2017. Vuonna 2014 tuotantopinta-alaa on ollut jäljellä 134 

ha. Olemassa olevan tuotantoalueen ojat on kaivettu kivennäismaahan saakka, 

ja osalla tuotantoalueesta turve on tuotettu kokonaan. 

 

Haettava 45,6 ha:n suuruinen lisäalue koostuu kahdesta osasta, Miehonsuon 

lisäalueesta (Jäkäläahonsuo) ja Turvesuon uudesta lisäalueesta. Miehonsuon 

lisäalue (tuotantolohkot 12–14) on tuotantopinta-alaltaan noin 35 hehtaaria. 

Lisäalue sijaitsee tuotannossa olevan lohkon 3 itä- ja kaakkoispuolella noin 

kilometrin etäisyydellä auma-alueelta 2. Miehonsuon lisäalue on kokonaan 

metsäojitettua aluetta, jonka keskimääräinen turvevahvuus on noin 1,5 metriä. 

Turvesuon uusi lisäalue (lohkot 13–15) on tuotantopinta-alaltaan noin 9,0 heh-

taaria. Lisäaluelohkot rajoittuvat nykyisiin Turvesuon tuotantolohkoihin 4 ja 8. 

Turvesuon lisäalue on kokonaan metsäojitettua aluetta, jonka keskimääräinen 

turvevahvuus on 1,4 metriä.  

 

Miehonsuo–Turvesuon yhteenlaskettu tuotantopinta-alan arvioidaan olevan 

vuonna 2022 yhteensä noin 126 ha (Miehonsuot 50 hehtaaria ja Turvesuo 76 

hehtaaria). Tuotantotoiminnan arvioidaan loppuvan nykyisillä tuotannossa ole-

villa alueilla, lukuun ottamatta Turvesuon lohkoa 9, vuoteen 2025 mennessä. 

 

Miehonsoiden tuotantoalueen nykyinen vesienkäsittelyjärjestelmä perustuu 

sarkaojien lietteenpidättimiin ja lietesyvennyksiin, yhteen virtaamansäätöpa-

toon, neljään laskeutusaltaaseen ja yhteen pintavalutuskenttään.  

 

Miehonsuo I:n kuivatusvedet johdetaan laskeutusaltaiden 1 ja 2 kautta alapuo-

liseen vesistöön. Altaiden 1 ja 2 valuma-alue on noin 138 hehtaaria, josta tuo-

tantoaluetta on noin 87,6 hehtaaria, auma-alueita noin 4 hehtaaria, reuna-, tie- 

ja tukikohta-aluetta noin 26 hehtaaria sekä tuotannosta poistunutta aluetta noin 

20,4 hehtaaria. 

 

Miehonsuo II:n kuivatusvedet johdetaan alapuoliseen vesistöön pääosin las-

keutusaltaan 4 sekä pintavalutuskentän 1 kautta. Pintavalutuskentän 1 koko on 

noin 1,0 hehtaaria, mikä on noin 3,7 % kentän kokonaisvaluma-alueesta. Tuo-

tantolohko 7:n kuivatusvedet johdetaan alapuoliseen vesistöön laskeutusaltaan 

3 kautta. Altaan valuma-alue on noin 4,0 hehtaaria, josta tuotantoaluetta on 

noin 2,6 hehtaaria, reuna-aluetta noin 0,6 hehtaaria ja tuotannosta poistunutta 

aluetta noin 0,8 hehtaaria. 

 

Turvesuon nykyinen vesienkäsittelyjärjestelmä perustuu sarkaojien lietteenpi-

dättimiin ja lietesyvennyksiin, kolmeen laskeutusaltaaseen, pumppaamoon ja 

Miehonojassa sijaitsevaan kosteikkoon. 

 

Turvesuon tuotantolohkojen 1–9 kuivatusvedet johdetaan laskeutusaltaaseen 1, 

jonka alapuoliselta pumppaamolta vedet pumpataan sulan maan aikana Mie-

honojassa sijaitsevalle kosteikolle. Jäätyneen maan aikana vedet johdetaan 

pumppaamon settipadon kautta laskuojaan ja Miehonojaan. Altaan 1 valuma-

alue on noin 93,5 hehtaaria, josta tuotantoaluetta on noin 62,2 hehtaaria, auma-
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alueita yhteensä noin 1,3 hehtaaria, reunatie- ja tukikohta-aluetta noin 26,6 

hehtaaria sekä tuotannosta poistunutta aluetta noin 3,4 hehtaaria. 

 

Turvesuon pintavalutuskenttä 2 on poistettu käytöstä vuonna 2008. Tämän jäl-

keen vedet lohkoilta 10–12 on johdettu laskeutusaltaan 3 ja laskuojan kautta 

laskeutusaltaaseen 1 ja edelleen pumppaamon kautta Miehonojan kosteikolle. 

Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus on hyväksynyt muutoksen ennen sen 

toteuttamista. 

 

Laskeutusaltaan 3 valuma-alue on yhteensä noin 32 hehtaaria, josta on tuotan-

toaluetta noin 27 hehtaaria, auma-aluetta noin 1,5 hehtaaria, reuna- ja tiealuetta 

noin 3 hehtaaria sekä tuotannosta poistunutta aluetta noin 0,5 hehtaaria. 

 

Miehonsoiden vedet johdetaan vuodesta 2015 lähtien laajennetulle pintava-

lutuskentälle 1. Laajennuksen jälkeen pintavalutuskentän 1 koko on noin 4,1 

ha, mikä on noin 2,3 % valuma-alueesta (176 ha). Lisäksi Miehonsuon vesien-

käsittelyä on suunniteltu tehostettavaksi rakentamalla kosteikko (kosteikko 1) 

tuotannosta poistuvalle lohkolle 4. Lohkon 3 ja osa lohkon 2 kuivatusvesistä 

ohjataan kosteikon 1 läpi ennen johtamista laskeutusaltaille ja pintavalutusken-

tälle 1. Ennen kosteikon käyttöönottoa alue (noin 3,4 ha) kalkitaan ja kasvite-

taan. 

 

Miehonsuon lisäalueen kuivatusvedet on suunniteltu johdettavaksi ympärivuo-

tisesti rakennettavan laskeutusaltaan 5 sekä rakennettavan pintavalutuskentän 

2 ja mittapadon kautta nykyisen tuotantolohkon 3 kaakkoislaidan eristysojaan. 

Laskeutusaltaan 5 ja pintavalutuskentän 2 kokonaisvaluma-alue on noin 45 

hehtaaria, josta tuotantoaluetta on noin 35 hehtaaria ja auma-, tukikohta-, 

reuna- sekä tiealuetta noin 10 hehtaaria. Pintavalutuskentän ala on noin 3,0 

hehtaaria, joka on noin 6,6 % kentän kokonaisvaluma-alueesta.  

 

Miehonsuon lisäalueen suunniteltu pintavalutuskenttä 2 on pääosin metsäoji-

tettua, puustoltaan mäntyvaltaista rämemuuttumaa. Kenttäalueen alalaita ja 

pohjoiskulma ovat ojittamatonta mäntyvaltaista rämettä. Lisäalueella sijaitse-

vat vanhat mineraalimaahan ulottuvat metsäojat on tarkoitus tukkia pintava-

lutuskentän rakentamisen yhteydessä. Ojitussyvyys on noin yksi metri. Toinen 

puoli suunnitellusta pintavalutuskentästä 2 on ohutturpeista aluetta turpeen sy-

vyyden vaihdellessa 0,2 ja 0,8 metrin välillä ja kentän toinen puoli paksutur-

peista aluetta turpeen syvyyden vaihdellessa 0,8 ja 1,2 metrin välillä. Paksutur-

peisen ojittamattoman osan pinta-ala on noin 3,5 % valuma-alueesta. Pintatur-

peesta otettujen näytteissä fosforipitoisuus vaihtelee 630 mg/kg:ssa ja 1 050 

mg/kg:ssa välillä ollen keskimäärin 878 mg/kg:ssa. Keskimääräinen rautapitoi-

suus näytteissä oli 7 908 mg/kg, alumiinipitoisuus 2 810 mg/kg ja mangaanipi-

toisuus 13,9 mg/kg. (Fe+Al+Mn)/P-suhde vaihteli välillä 8–20 ollen keskimää-

rin 13.  

 

Turvesuon vesienkäsittelyä on suunniteltu tehostettavaksi rakentamalla kos-

teikko (kosteikko 2) tuotantolohkoille 1 ja 2. Kosteikon 2 kautta on tarkoitus 

johtaa Turvesuon tuotantolohkojen 3–9 sekä haettavien lisäaluelohkojen 13–15 

kuivatusvedet. Kosteikon 2 jälkeen vedet johtuvat laskeutusaltaalle 1 ja siitä 

edelleen pumppaamalla sulan maan aikana Miehonojan kosteikolle. Talvella 

vedet johtuvat laskeutusaltaan 1 kautta Miehonojaan. Turvesuon lohkojen 10–

12 vedet tullaan johtamaan ympärivuotisesti olemassa olevan metsäojan kautta 

Miehonojan kosteikolle.  
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Suunnitelluille kosteikkoalueille rakennetaan tarpeelliset pengerrykset ja pur-

kuputkisto. Suunnitellun kosteikon pinta-alan arvioidaan olevan yhteensä noin 

6,5 ha. Ennen kosteikkokäyttöön ottoa alue kalkitaan ja kasvitetaan vähintään 

vuosi ennen kosteikkokäyttöön ottamista. Lohkoille 1 ja 2 suunniteltu kos-

teikko otetaan käyttöön niin, että se on käytössä viimeistään Turvesuon uusien 

lisäalueiden kuntoonpanon alkaessa.  

 

Alapuolinen vesistö ja toiminnan päästöt 

 

Tuotantoalueen kuivatusvedet johdetaan vesienkäsittelyrakenteiden kautta reit-

tiä laskuoja-Miehonoja-Pilpaoja-Sanginjoki-Oulujoki. Tuotantoalueilta on 

Miehonojaa pitkin matkaa Pilpaojaan noin 1,5 kilometriä. Miehonojan lasku-

kohdasta Pilpaojan suulle Sanginjokeen on matkaa noin 4,5 kilometriä. 

 

Sanginjoki on vesienhoidossa pintavesityypiltään keskisuuri turvemaiden joki 

(Kt) ja sen ekologinen tila on luokiteltu tyydyttäväksi. Vesienhoitosuunnitel-

man mukaan Oulunjoen-Iijoen vesienhoitoalueen pintavesien tilan parantami-

sessa tulee vaikuttaa erityisesti rehevyyteen, happamuuteen ja vesistöjen ra-

kenteeseen. Sanginjoen tavoitetilan (hyvä) on arvioitu saavutettavan vuonna 

2015. Oulujoen-Iijoen vesienhoitoalueen toimenpideohjelman vuosille 2016–

2021 mukaan fosforipitoisuuden vähentämistarve Sanginjoessa on yli 50 %.   

Pilpaojan pintavesityyppiä tai ekologista tilaa ei ole määritelty, eikä sitä ole 

käsitelty vesienhoitoalueen toimenpideohjelmassa. Miehonojan ja Pilpaojan 

varrella ei ole asutusta eikä niillä ole kalataloudellista arvoa. 

 

Jäkäläahonsuon tuotantopinta-ala suhteessa alapuolisen vesistön kokonaisva-

luma-alueeseen on 1 % Pilpaojan ja 0,09 % Sanginjoen valuma-alueesta. 

 

Veden laatu on ollut Miehonojassa Miehonojan kosteikon ylä- ja alapuolella 

keskimäärin varsin samankaltainen. Yleisesti Miehonojan vesi on ollut rehevää 

sekä erittäin rauta- ja humuspitoista. Veden laatu on vaihdellut melko paljon ja 

toukokuussa veden laatu on ollut yleensä hieman parempi kuin heinä–syys-

kuussa johtuen ilmeisesti sulamisvesistä. Veden pH-arvot ovat olleet alimmil-

laan 5:n tuntumassa. Vuoden 2012 tarkkailutulosten perusteella vedenlaatu on 

alempana Miehonojassa varsin samankaltainen.  

 

Pilpaojan pitoisuustasot ovat olleet hieman Miehonojaa alhaisempia, mutta 

myös Pilpaojan vedenlaatua voidaan luonnehtia reheväksi, tummaksi ja hu-

mus- sekä rautapitoiseksi. Pilpaojan happitilanne on ollut yleensä kohtalainen, 

mutta vuoden 2011 heinäkuussa mitattiin poikkeuksellisen heikko happiti-

lanne. Veden pH-arvot ovat olleet Pilpaojassa alimmillaan tasoa 5,5. Vuoden 

2012 tarkkailutuloksissa Pilpaojassa oli Miehonojan alapuolella havaittavissa 

lievähköä sähkönjohtavuuden nousua sekä ravinteiden, humuksen (CODMn) ja 

raudan pitoisuuskasvua verrattuna yläpuoliseen pisteeseen.  

 

Sanginjoen vedenlaatu ei merkittävästi poikkea Pilpaojan vedenlaadusta. San-

ginjoen vesi on runsasravinteista, sameaa sekä humus- ja rautapitoista. Sangin-

joen pH-taso on ollut keväisin keskimäärin noin 5,5–6,0 ja kesäisin hieman  

yli 6.  

 

Koko Miehonsuo–Turvesuon turvetuotantoalueella on tehty kesäaikaista pääs-

tötarkkailua vuosina 2005, 2007 ja 2011. Lisäksi Miehonsuo I:llä ja Turve-

suolla on päästötarkkailua tehty vuonna 2012. Miehonsuolla tarkkailua on 

tehty vuosina 2013 ja 2014. Omaehtoista jatkuvatoimista pH-tarkkailua on 
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tehty vuosina 2016–2017. Miehonsuo I:n tarkkailunäytteet on otettu laskeutus-

altaalta 1 lähtevästä vedestä ja sen perusteella on arvioitu myös altaalta 2 läh-

tevien vesien päästöt. Miehonsuo II:n näytteet on otettu pintavalutuskentän 1 

alapuolelta.  

 

Vuosien 2005‒2012 päästötarkkailutulosten mukaan Miehonsuo I laskeutusal-

taalta lähtevä vesi sisälsi keskimäärin 14 mg/l kiintoainetta, 1 682 µg/l typpeä 

ja 65 µg/l fosforia ja Miehonsuo II pintavalutuskentältä lähtevä vesi sisälsi 

keskimäärin 10 mg/l kiintoainetta, 1 054 µg/l typpeä ja 35 µg/l fosforia. Vuo-

den 2013 päästötarkkailutulosten mukaan lähtevä vesi sisälsi keskimäärin  

9,2 mg/l kiintoainetta, 1 218 µg/l typpeä ja 42 µg/l fosforia. Vuoden 2014 

päästötarkkailutulosten mukaan lähtevä vesi sisälsi keskimäärin 21 mg/l kiin-

toainetta, 1 425 µg/l typpeä ja 51 µg/l fosforia. Kosteikon puhdistustehosta ei 

ole tarkkailutietoa.  

 

Sulfaattimaaselvitykset 

 

Sekä Turvesuon että Miehonsuon tuotantoalueilla joulukuussa 2003 tehdyn 

mustaliuskeiden esiintymistä koskevan selvityksen mukaan alueelta on hahmo-

tettavissa kaksi vahvempaa ja yksi heikompi johdevyöhyke. Varsinainen mus-

taliuske-esiintymä kulkee kaakko–luodesuunnassa pitkin Miehonsuo II ja Tur-

vesuon aluetta. Miehonsuon alueella mustaliuskeanomalia ei ole kovin voima-

kas, sillä vyöhykkeessä on myös muita kivilajeja. Lisäalue ei GTK:n geofysi-

kaalisen lentomittausaineiston mukaan sijaitse mustaliuskeen esiintymis-

vyöhykkeellä. 

 

Miehonsuo–Turvesuon ojastoissa on tehty pH-mittauksia käsimittarilla elo-

kuussa 2014. Tulosten mukaan Miehonsuo–Turvesuon alueella todettiin ojave-

sien paikallista happamoitumista (pH alle 5). Miehonsuon lohkoilla 1, 3 ja 6 

sekä Turvesuon lohkoilla 6, 11 ja 10 sarkaojissa on havaittu happamuutta (pH 

alle 5). Tarkkailutulosten perusteella Miehonsuolta lähtevässä vedessä tai Mie-

honojassa ei ole ollut havaittavissa muutosta sähkönjohtavuus tai pH-arvoissa 

vuosien 2007–2014 välillä. Miehonsuon purkupisteeltä jatkuvatoimisesti mita-

tun pH:n perusteella veden pH:n on todettu laskeneen hetkellisesti marraskuun 

alussa (vuosi 2014) pakkasjakson jälkeisen sulannan seurauksena, jolloin pH 

laski lievästi alle 5:n. Sulamispiikin aikaan otetun päästötarkkailunäytteen pe-

rusteella sähkönjohtavuuden ei kuitenkaan todettu kohonneen. pH:n alenemi-

nen voi siten johtua myös sulamisvesien aiheuttamasta veden puskurikyvyn 

alenemisesta pohjamaan happamoitumisen sijaan. Miehonojassa ei ole havaittu 

alhaisia pH-arvoja. 

 

Hakija on selvittänyt Miehonsuon lisäalueen (Jäkäläahonsuo) pohjamaan hap-

pamuutta ottamalla lisäalueelta pohjamaanäytteitä noin 1 näyte/10 hehtaaria 

näytteenottotiheydellä. Yhdestä tutkimuspisteestä näyte otettiin pohjaturpeesta 

ja lopuista kivennäismaan pintaosasta. Pohjaturvenäyte otettiin mustaliuske-

vyöhykkeen kohdalta Miehonsuon lisäalueen laskuojan läheisyydestä. Mie-

honsuon lisäalueen osalta kohonneita rikkipitoisuuksia ei havaittu pohjamaasta 

otetuissa näytteissä eikä pohjaturpeesta otetusta näytteestä. 

 

Vuosina 2014 ja 2015 Miehonsuo–Turvesuon alueella toteutettiin potentiaalis-

ten happamien sulfaattimaiden maaperätutkimuksia Miehonsuon olemassa ole-

valta tuotantoalueelta 16 havaintopisteeltä ja lisäalueelta 10 havaintopisteeltä 

ja Turvesuolta 10 havaintopisteeltä otetuilla näytteillä. Toteutettujen tutkimus-
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ten mukaan inkuboitujen maaperänäytteiden pH laski alle 4 Miehonsuo–Tur-

vesuon tuotantoalueella Miehonsuon lohkojen 1, 2, 5, 12 ja 13 näytepisteissä 

sekä Turvesuon lohkojen 2–6 ja 8–11 näytepisteissä. Pohjamaan happamoitu-

mispotentiaali on Miehonsuolla pääosin matala tai keskinkertainen ja lohkon 5 

näytepisteessä korkea. Turvesuolla happamoitumispotentiaali on matala tai 

keskinkertainen. Inkubointitulosten perusteella Miehonsuolta tai Turvesuolta ei 

löytynyt potentiaalisesti hapanta pohjaturvetta, joten turpeen rikki esiintynee 

suurelta osin orgaanisessa muodossa.  

 

Hakija on tehnyt Miehonsuo–Turvesuon alueella happamuusriskitarkastelua. 

Riskitarkastelussa on otettu huomioon kokonaisuus, joka koostuu muun mu-

assa alueen sijainnista (Litorina-meri ja mustaliuskealue), maaperän ja turpeen 

inkubointituloksista, maaperän ja pohjaturpeen rikkipitoisuuksista, ojitustilan-

teesta, turvepaksuuksista ja pohjamaalajista. Hapan sulfaattimaa esiintyy tulos-

ten perusteella Miehonsuon tuotannossa olevalla alueella hyvin paikallisesti. 

Ojat ovat alueella jo pääosin kivennäismaassa. Tuotanto alueella on haasteel-

lista kivisyyden vuoksi, joten alueelle jää paikoin paksusti turvetta tuotannon 

päättyessä. Lohkolla 5 riski happamien päästöjen syntymisestä on keskinker-

tainen alueen pienen pinta-alan vuoksi. Lohkoilla 1, 2 ja 3 riski on matala. 

Lohkoilla 4 ja 6–11 ei hakijan mukaan ole happamoitumisriskiä. Lohkojen 7 ja 

8 riski on tarkasteltu lohkojen 8 ja 10 perusteella.  

 

Miehonsuon lisäalueen ja Turvesuon maaperätulosten perusteella pohjamaan 

happamoitumispotentiaali on matala tai keskinkertainen.  

 

Miehonsoilla toteutettiin kesäkuussa 2017 pH-kartoitus ja turvepaksuuksien 

mittaus. Tehdyssä kartoituksessa havaittiin happamuutta pääosin samoilla alu-

eilla kuin kesällä 2014 tehdyissä mittauksissa. Selvästi sulfidipitoisia sarkaojia 

havaittiin Miehonsoiden lohkolla 3, jonka läpi mustaliuskejohde kulkee. Myös 

lohkolla 2 pH oli sarkaojissa pääosin alle 5, mutta sähkönjohtavuus matala.  

 

Toimenpiteet happamuushaittojen torjumiseksi 

 

Hakija on esittänyt seuraavia toimenpiteitä mahdollisen happamuushaitan mi-

nimoimiseksi: Tuotannossa olevilla alueilla kivennäismaakaivuita tullaan teke-

mään enää Turvesuon lohkoilla 5, 8 ja 9. Lisäksi hakija jättää alueelle turvetta 

niin, ettei vesistön pilaantumisriskiä turvetuotannosta johtuvista syistä synny 

tuotanto- tai jälkihoitovaiheessa. Mikäli Miehonsuo–Turvesuon tuotantoalueen 

tarkkailussa havaitaan oleellista happamuuteen viittaavaa poikkeamaa, hakija 

tulee tekemään tarvittavat toimenpiteet happamien päästöjen estämiseksi ELY-

keskuksen hyväksymällä tavalla. Lisäksi happamuutta seurataan osana tarkkai-

lua. Tulevaisuudessa poistuville tuotantosaroille jätetään turvetta noin 20 cm 

Miehonsuon lohkoilla 1–3, 5, 13 ja 14, sekä Turvesuon kaikilla lohkoilla. Li-

säksi Miehonsuon lohkolla 5 uusia ojia ei kaiveta kivennäismaahan. Lisäksi 

hakija esittää tarvittaessa kalkkirouhepatoja ja ojien kalkitusta. 

 

Oikeudellinen arviointi  

 

Luvan myöntämisen edellytykset tuotantoon lisäalueilla 

 

Turvetuotannon ympäristönsuojeluohjeen ja vakiintuneen oikeuskäytännön 

mukaan uusilla tuotantoalueilla parasta käyttökelpoista vesienkäsittelytekniik-

kaa on ympärivuotinen pintavalutus tai vastaavan tehoinen menetelmä. Kos-

teikkokäsittely ei ole pintavalutuskentän tehoinen vesienkäsittelymenetelmä 
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sen keskimäärin heikommasta ja pintavalutusta epävarmemmasta puhdistuste-

hosta johtuen.  

 

Koska lisäalueet ovat turvetuotantoon valmistelemattomia alueita, luvan 

myöntämisen edellytykset arvioidaan uudelta toiminnalta edellytettävällä ta-

valla. Alueen sijoittuminen olemassa olevan tuotantoalueen läheisyyteen ei 

lähtökohtaisesti ole peruste luvan myöntämisen edellytysten eikä vesienkäsit-

telyvaatimusten lieventämiselle.  

 

Hallinto-oikeus katsoo, että Turvesuon lisäalueen vesienkäsittely ei täytä uu-

delta toiminnalta vaadittavaa parhaan käyttökelpoisen tekniikan vaatimusta. 

 

Turvesuon lisäalueen turvetuotanto aiheuttaisi vesienkäsittelyn epävarmuudet 

huomioon ottaen alapuolisen vesistön pilaantumista tai sen vaaraa, jota ei lupa-

määräyksin voitaisi estää. Aluehallintoviraston on tullut hylätä Turvesuon lisä-

alueen turvetuotantoa koskeva ympäristölupahakemus. 

 

Turvetuotannon ympäristönsuojeluohjeen mukaan ojitetun pintavalutuskentän 

pinta-alan tulee olla vähintään 5 % valuma-alueesta. Lohkojen 12–14 pintava-

lutuskentän ala on noin 3,0 hehtaaria, joka on noin 6,6 % kentän kokonaisva-

luma-alueesta. Kenttä sijoittuu puoliksi paksuturpeiselle ojittamattomalle alu-

eelle ja puoliksi ojitetulle ohutturpeisemmalle alueelle. Hallinto-oikeus katsoo 

toisin kuin aluehallintovirasto, että Miehonsoiden lisäalueen vesienkäsittely 

täyttää parhaan käyttökelpoisen tekniikan vaatimukset. 

  

Turvetuotantoa on Miehonsuo-Turvesuo alueella harjoitettu laaja-alaisesti vuo-

sikymmenien ajan. Suurella osalla tuotantoaluetta vesienkäsittelynä on ollut 

ainoastaan perustason vesienkäsittely. Siitä huolimatta toiminnan ei ole ha-

vaittu aiheuttaneen merkittäviä haitallisia vaikutuksia alapuolisessa vesistössä. 

 

Sanginjoella on vesienhoidossa fosforipäästöjen vähentämistavoitteeksi ase-

tettu 50 %. Alueen päästöt vähenevät lähivuosina huomattavasti johtuen ve-

sienkäsittelyn tehostumisesta, tuotantoalueen nopeasta pienenemisestä sekä 

lyhyestä jäljellä olevasta toiminta-ajasta. Vesienkäsittelyrakenteiden toimivuus 

voidaan varmistaa lupamääräyksin. 

 

Myöskään happamuushaittoja ei ole havaittu aiheutuneen, lukuun ottamatta 

tuotantoalueen sisällä ilmennyttä paikallista ojavesien happamuutta, vaikka 

tuotantoalue on tuotettu osin loppuun ja ojia on kaivettu kivennäismaahan. An-

netuilla ja lohkojen 12–14 osalta annettavilla lupamääräyksillä on pilaantumis-

riski estettävissä.  

 

Edellä esitetyn perusteella hallinto-oikeus katsoo, että luvan myöntämiselle 

vaaditulle Miehonsuon turvetuotantoalueen lisäalueelle lohkoille 12–14 ei ole 

ympäristönsuojelulain 42 §:ssä mainittua estettä ja että kysymyksessä olevalle 

alueelle on lupa myönnettävissä. Tämän vuoksi asia palautetaan ratkaisuosasta 

ilmenevin osin aluehallintovirastolle luvan myöntämistä varten. 

 

Muut vaatimukset 

 

Hallinto-oikeus katsoo, että ottaen huomioon Miehonsuon-Turvesuon jäljellä 

oleva tuotantoaika ja happamista sulfaattimaista saatu selvitys, aluehallintovi-

rasto ei ole voinut vahvistaa jälkihoitotoimenpiteitä. 
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Hakemuksessa esitetyn sulfaattimaaselvityksen mukaan Miehonsuo-Turvesuo 

sijaitsee alueella, jolla turvekerroksen alapuolella esiintyy potentiaalisesti ha-

panta sulfaattimaata. Miehonsuo-Turvesuon sijainti mustaliuskealueella lisää 

toiminnasta aiheutuvaa happamuusriskiä. Tuotantoalueen tarkkailutulosten pe-

rusteella tuotantoalueen sarkaojissa on havaittu paikoittain happamuutta. Hap-

pamoitumisesta aiheutuvan vesistön pilaantumisvaaran vuoksi on annettava 

tarpeelliset määräykset päästöjen ehkäisemisestä ja toiminnasta poikkeukselli-

sessa tilanteessa. Asiassa on ratkaistava, ovatko muutoksenhakijan valituksessa 

esittämät toimenpiteet riittäviä ehkäisemään alapuolisen vesistön pilaantumi-

sen vaaraa. 

 

Ympäristöluvassa lupamääräykset tulee asettaa siten, että toiminnasta ei ai-

heudu ympäristön merkittävää pilaantumista. Kun otetaan huomioon Miehon-

suo-Turvesuon kivennäismaahan saakka ulottuva ojitus, sarkaojissa paikoittain 

havaittu happamuus ja alueen pohjamaasta sekä turpeen ominaisuuksista ai-

heutuva happamuusriski, Miehonsuo-Turvesuon olosuhteissa on alapuolisen 

vesistön merkittävä pilaantuminen tai sen vaara varovaisuusperiaate huomioon 

ottaen tarpeen, että turvetuotantoalueelle jätetään vähintään 30 cm vahvuinen 

turvekerros.  

 

Lupamääräyksen 3 toinen kappale valituksessa esitetyllä tavalla muutettuna on 

yhdessä ensimmäisessä kappaleessa määrätyn kanssa hallinto-oikeuden näke-

myksen mukaan riittävä, varmistamaan, että tuotantoalueella esiintyvät poten-

tiaalisesti happamat maat eivät jatkossa pääse turvetuotantotoiminnan seurauk-

sena merkittävissä määrin hapettumaan.   

 

Hallinto-oikeus arvioi, että tuotantoalueelta on riittävän kattavasti selvitetty 

pohjamaan ja -turpeen haponmuodostuspotentiaalia. Koska luvassa annetut 

määräykset pohjamaan hapettumisen estämiseksi koskevat koko tuotantoalu-

etta, ei lupamääräyksessä 3 määrätyllä pohjamaan ja -turpeen ominaisuuksien 

lisäselvityksellä pohjamaan ominaisuuksista saavutettaisi merkittävää lisäar-

voa.  

 

Toiminnanharjoittaja vastaa luvanvaraisen toiminnan päätyttyä edelleen tarvit-

tavista toimista pilaantumisen ehkäisemiseksi lupamääräysten mukaisesti. Po-

tentiaalisesti happamien sulfaattimaiden happamoitumisen ja happamien vesis-

töpäästöjen riski saattaa jatkua pitkään turvetuotantotoiminnan lakkaamisen 

jälkeenkin. Koska Miehonsuo-Turvesuolla on olemassa tällainen happamista 

sulfaattimaista johtuva riski, joka johtuu alueella harjoitetusta turvetuotan-

nosta, erityisesti kivennäismaahan kaivetusta ojituksesta ja paikoin ohuesta 

jäljellä olevasta turvepaksuudesta, on luvassa tarpeen määrätä tuotannon päät-

tymisen jälkeisten happamuushaittojen ehkäisemisestä. Tämän vuoksi hallinto-

oikeus on hylännyt muutoksenhakijan vaatimuksen lupamääräyksen 3 kolman-

nen kappaleen kumoamisesta.  

 

Miehonsuon-Turvesuon tuotantoalueen laskeutusaltaisiin tai niiden käyttöön ei 

ole suunniteltu tehtäväksi muutoksia. Laskeutusaltaiden käytöstä ei ole ha-

vaittu aiheutuneen happamuushaittoja alapuoliseen vesistöön. Tästä syystä hal-

linto-oikeus katsoo, että laskeutusaltaiden käytöstä ei toiminnan loppuvaihees-

sakaan aiheudu erityistä happamoitumisriskiä. Lupamääräyksessä 4 määrätyt 

seinämien massojen vaihto- tai vaihtoehtoisesti määrätyt neutralointitoimenpi-

teet eivät siten ole tarpeen. Hallinto-oikeus on valituksen tältä osin hyväksyen 

muuttanut lupamääräystä 4 ratkaisusta ilmenevällä tavalla.  
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Selvityksessä esitettyjen tarkkailutulosten mukaan tuotantoalueelta alapuoli-

seen vesistöön johdettavassa kuivatusvedessä ei ole havaittu happaman sul-

faattimaan hapettumisen aiheuttamaa pH:n laskua alle arvon 5. Hallinto-oikeus 

katsoo, että ei ole todennäköistä, että pH-arvo jatkossakaan laskisi arvon 4,5 

alapuolelle pelkistä turpeen ominaisuuksista johtuen, vaan kyseessä olisi sul-

faattimaiden hapettumisesta aiheutuvasta happamuudesta. Hallinto-oikeus kat-

soo, että pH-arvoltaan alle 4,5 kuivatusvesi saattaisi aiheuttaa alapuolisen ve-

sistön pilaantumista tai sen vaaraa happamuushaitoista jo entuudestaan kärsi-

vässä Sanginjoen vesistössä. Hapan kuivatusvesi lisäisi vesieliöstölle haitallis-

ten metallien liukenemisriskiä kuivatusveteen myös tuotantoalueen alapuoli-

sessa ojastossa. Valituksessa vaadittu sähkönjohtavuuden lisääminen lupamää-

räykseen 5 ei siten ole tarpeen. Hallinto-oikeus on selkeyden vuoksi kuitenkin 

täsmentänyt lupamääräyksen sanamuotoa.  

 

Hallinto-oikeus katsoo, että jälkihoitosuunnitelma on syytä tehdä hyvissä ajoin 

ennen toiminnan päättymistä sen vuoksi, että tuotantoalue sijaitsee sulfaatti-

maalla. Hallinto-oikeus katsoo riittäväksi, että jälkihoitosuunnitelma tehdään 

vuosi ennen toiminnan päättymistä. Lupamääräyksessä 21 on ollut tarpeen 

määrätä jälkihoitosuunnitelmaan liittyen määräyksestä ilmenevällä tavalla. 

 

Tuotantoalueen kuivatusveden pH-arvon vaihtelut voivat tapahtua sulfaatti-

maista johtuen nopeasti sopivissa olosuhteissa. Jotta luvassa määrättyihin hap-

pamuuden torjuntatoimiin ehditään ryhtyä ajoissa ennen alapuoliseen vesis-

töön johdettavan kuivatusveden pH:n laskemista vesieliöstölle haitalliselle ta-

solle, kuivatusvesien pH-arvoa on tarkkailtava riittävän tiheästi. Hallinto-oi-

keus katsoo tämän vuoksi, ettei tarkkailusuunnitelmaa ole tältä osin syytä 

muuttaa. 

 

Laskeutusaltaat 1 ja 2 ovat perustason vesienkäsittelyrakenteita, joille on lu-

vassa asetettu ainoastaan lähtevän veden kiintoainepitoisuudelle enimmäisra-

jat. Kosteikolle 2 ei ole luvassa määrätty käsittelyvaatimuksia ja valituksessa 

esitetyn ja saadun selvityksen perusteella tehontarkkailua ei ole teknisesti mah-

dollista toteuttaa. Näin ollen hallinto-oikeus on hyväksynyt vaatimuksen ve-

sienkäsittelyrakenteiden tehon tarkkailun kumoamiseksi. 

 

Johtopäätökset 

 

Edellä mainituilla perusteilla hallinto-oikeus katsoo, että valituksenalaista pää-

töstä ei valituksen johdosta ole aihetta enemmälti muuttaa. 

 

Sovelletut oikeusohjeet 

 

Perusteluissa mainitut 

 

Julkinen kuulutus   

 

Päätös on annettu julkisella kuulutuksella. 
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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 26.1.2022. 

 

Valitusosoitus on liitteenä HallJK (01.20). 
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 Diaarinumero 

 00288/18/5115  

 

 

 

 

Asian ovat ratkaisseet lainoppineet hallinto-oikeustuomarit Pirjo Joutsenlahti 

ja Sinikka Kangasmaa sekä luonnontieteiden alan hallinto-oikeustuomari 

Jaakko Tuhkanen. 

 

 

 

 

 

 

Pirjo Joutsenlahti  Sinikka Kangasmaa 

 

 

 

 

 

 

Jaakko Tuhkanen   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hallinto-oikeuden esittelijä Pirjo Pentinmäki 

 

 

Toimituskirjan antaja: 

 

 

Inkeri Eriksson 

lainkäyttösihteeri 
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 Diaarinumero 

 00288/18/5115  

 

 

 

 

Jakelu 

 

Päätös ja maksu Turveruukki Oy, maksutta 

 

Jäljennös maksutta 

 

Oulun kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen 

 

Oulun kaupungin terveydensuojeluviranomainen 

 

Oulun kaupunginhallitus 

 

Oulun kaupungin kaavoitusviranomainen 

 

Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus/ 

Kalatalousryhmä, sähköisesti 

 

Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus/ 

Ympäristö ja luonnonvarat, sähköisesti 

 

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, sähköisesti 

Ympäristölupavastuualue  

 

Geologian tutkimuskeskus 

 

Suomen ympäristökeskus, sähköisesti 

 

 

 

 

 

 

IE 
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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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


