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VALITUS ITÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTON PÄÄTÖKSESTÄ Nro 41/2014/1 
(ANNETTU JULKIPANON JÄLKEEN 28.5.2014) KOSKIEN VAPO OY:N SELVITYSTÄ 
LINNUNSUON TURVETUOTANTOALUEEN AIHEUTTAMISTA LIETTYMISTÄ JUKA-
JOESSA JA SEN SUUALUEELLA (Dnro ISAVI/8/04.08/2014)   
 

Valittajat 
• Selkien kalaosakaskunta, Kontiolahti, on alueen kalataloustoimija, joka on 

vahingonkärsijänä Vapon Linnunsuon turvetuotannon Jukajokeen aiheutta-
mien muutosten osalta. 

• Heikki Roivas, Jukajoenvarren kiinteistönomistaja, tilan nimi ”Astala”, 
Kontiolahti. 

Vaatimukset  
Aluehallintoviraston päätös on kumottava ja Vapo Oy velvoitettava teettämään uusi, 
uusimpiin tutkimustuloksiin perustuva, puolueettoman tahon laatima selvitys, jossa 
kiinnitetään erityistä huomiota kiintoainepäästöjen mittauksen epävarmuustekijöihin, 
laskennallisiin epätarkkuuksiin ja esitetään se todennäköinen liettymien määrän 
vaihteluväli, joka aiheutuu turvetuotannon päästöistä sekä osuus valuma-alueen 
kokonaispäästöistä.  
 
Kiistanalaista on myös se, miten suuri osa liettymistä on aiheutunut turvetuotannosta ja 
mikä on muiden toimintojen osuus. Häiriintymättömän lietteen cesium-ajoitus ja 
vertailuaineisto läheisistä Papulanpuron ja Anelinpuron suualueista on välttämätöntä 
tämän selvittämiseksi. Uudessa selvityksessä tulee lisäksi lieteselvityksen aluerajausta 
muuttaa siten, että selvitysalueeseen otetaan mukaan Jukajoen tiepenkereen 
alapuolinen Kangasveden suulahden alue, koska selvityksen tarkastelun yhteydessä on 
käynyt ilmi, että Jukajoen orgaanisesta kuormituksesta pääosa on kulkeutunut tutkitun 
alueen alarajana olevan tiepenkereen ohi (liite 1 ja ELY:n lausunto päätöksessä). 



	   2	  

 
Tämän jälkeen Vapo Oy on velvoitettava laatimaan suunnitelma liettymistä 
aiheutuvien haittojen poistamiseksi. 
 
Pelkillä liettymämäärien arvioinneilla ei saada kokonaiskuvaa joen biologisesta tilasta, 
jonka seurantaan vesienhoitolaki velvoittaa. Kun turvetuotanto on nyt päättynyt 
Linnunsuon lohko 2:lla ja alueella on mittavat valuma-alueen kunnostustyöt 
meneillään, olisi uusien tutkimustulosten valossa perusteltua vaatia Vapo Oy:n 
jälkitarkkailuun täsmennyksiä vedenlaadun kehityksestä ja ekosysteemin 
palautumisesta Jukajoen alueella. Pitkäaikaisten ja kattavien seuranta-aineistojen tarve 
on tunnistettu useilla tahoilla.  
 

Perustelut 
 

Turvetuotannon aiheuttamista päästöistä on viime aikoina saatu uutta tutkittua tietoa 
jonka mukaan nykyisillä muutaman kerran vuodessa tapahtuvilla näytteenotoilla ei 
päästä kiinni kuormituksen kannalta oleellisiin virtaamahuippujen aikaisiin 
huippukuormiin. KHO on uusissa päätöksissään (KHO 11.4.2014 T1254 ja KHO 
16.4.2014 T1322) turvetuotannon ympäristöluvista edellyttänyt, että 
toiminnanharjoittajan tulee esittää suunnitelma, jonka perusteella mitataan vedenlaatua 
luotettavasti kuormituksen selvittämiseksi ylivirtaamatilanteissa. Edellä olevissa 
tapauksissa on todettu, että turvetuotannon vuosittainen kuormitus alapuoliseen 
vesistöön ei perustu todellisiin tietoihin, vaan vanhentuneisiin, turveteollisuuden omiin 
oletuksiin pohjautuviin keskiarvioihin ja hypoteettisiin ominaiskuormitusarvioihin 
sekä virheellisesti toteutettuihin analyyseihin ja että todelliset kiintoaine- ja erilaiset 
orgaanisten aineiden päästöt ovat olleet monikymmenkertaisia viime vuosina, jolloin 
kesä-, syys- ja talvitulvat sekä rajut keväiset sulamisvesien virtaamat ovat olleet 
enemmän sääntö kuin poikkeus.  
 
Näiden tietojen perusteella voidaan päätellä, että Jukajoenkin alueelta tehdyt 
laskennalliset arviot turvetuotannon kiintoainekuormituksesta ovat täysin 
sattumanvaraisia ja siten selvityksen loppupäätelmä turvetuotannon osuudesta 
kokonaisliettymiin vain arvailua. Vertailuaineistoa tähän tarjoaisivat kaksi lähellä 
sijaitsevaa purojen valuma-aluetta: Papulanpuro (laaja-mittaista turvetuotantoa) ja 
Anelinpuro (lähes pelkästään metsätaloutta).  Näiden purojen suistoalueiden (jotka 
ovat häiriintymättömämpiä kuin Jukajoen suisto) lietteistä tehtävät cesium-ajoitukset 
auttaisivat vertailuaineistona eri lähteistä peräisin olevien lietemäärien arviointia.  
 
Vapo Oy:n velvoittaminen uusien selvitysten tekemiseen on perusteltua jo pelkästään 
ympäristönsuojelulain 5 §:n toiminnanharjoittajan selvilläolovelvollisuuden nojalla. 
Toiseksi toiminnanharjoittajan järjestelmällinen turvetuotannon haittavaikutuksia 
vähättelevä ja todellista tietoa panttaava käyttäytymismalli antaa aiheen epäillä 
nykyisen selvityksen luotettavuutta. (liitteet 2-5).   
	  

Selkiellä 25.6.2014 
 
Tero Mustonen  Heikki Roivas 
kalaosakaskunnan sihteeri 
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LIITTEET: liite 1: Ympäristötieteen dosentti Heikki Simolan ”Kommentteja ja arviointi Jukajoen 
vedenlaatuhavainnoista ja sedimenttitutkimuksen tuloksista” 12.4.2014 
liite 2 a, b, c: Toisistaan poikkeavat tutkimusaineistot VAPO:n Linnunsuon 
happamuuden osalta. 

 liite 3: Ambio – tiedelehden vertaisarvioitu tutkimus ympäristöluvituksesta joella.  
 liite 4: Asukkaiden havaintoja liettymisestä vuoden 2003 luvituksessa. 
 liite 5: Dokumentaatio kehityspäällikkö Soikkelin (VAPO) lausunnosta 8.8.2013. 

 


