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HAKEMUS 

Palaturve Veijo Palokangas Oy on 30.12.2014 aluehallintovirastoon saa-
puneella ja sittemmin täydentämällään hakemuksella pyytänyt ympäris-
töluvan lupamääräysten tarkistamista/toistaiseksi voimassa olevaa ym-
päristölupaa 55:n ha:n suuruisen tuotannossa olevan Kapustavuoman 
turvetuotantoalueen turvetuotantoon Ylitornion kunnassa.  

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA 

Ympäristönsuojelulain (527/2014) liitteen 1 taulukon 2 kohdan 7 d) mu-
kaan luvanvaraista toimintaa on turvetuotanto ja siihen liittyvä ojitus. Ym-
päristönsuojeluasetuksen (713/2014) 1 §:n 2 momentin 7 c) kohdan no-
jalla aluehallintovirasto on toimivaltainen viranomainen turvetuotantoa 
koskevassa asiassa. 

HAKEMUKSEN SISÄLTÖ 

Toimintaa koskevat luvat ja sopimukset sekä alueen kaavoitustilanne 

Suomalais-ruotsalainen rajajokikomissio on 18.11.2004 antamallaan 
päätöksellä M 33/03 myöntänyt Veijo Palokankaalle määräaikaisen luvan 
vuoden 2014 loppuun turvetuotantoon ja Kapustavuoman noin 89 ha 
suuruisen turvetuotannon vesien johtamiseen Kapustaojan kautta Ah-
venjokeen. Luvan mukaan luvan saajan oli vuoden 2013 loppuun men-
nessä tehtävä Rajajokikomissiolle lupamääräysten tarkistamista koskeva 
hakemus. 

Pohjois-Suomen ympäristölupavirasto on 7.6.2006 myöntänyt ympäristö-
luvan nro 56/06/1 Kapustavuoman turvetuotantoon. Lupa on koskenut 
muuta kuin vesistön pilaantumista aiheuttavaa toimintaa. Tuotannossa 
oleva pinta-ala on päätöksessä ollut yhteensä 89 ha. Luvan mukaan lu-
van saajan oli vuoden 2013 loppuun mennessä tehtävä ympäristölupavi-
rastolle lupamääräysten tarkistamista koskeva hakemus uhalla, että ym-
päristölupavirasto voi määrätä luvan raukeamaan. 

Ylitornion kunta kuuluu Länsi-Lapin maakuntakaava-alueeseen. Länsi-
Lapin maakuntakaava on vahvistettu ympäristöministeriössä 19.2.2014. 
Maakuntakaavassa Kapustavuoman turvetuotantoalue on merkitty turve-
alueeksi (EOT 2536). Kapustavuoman ympärille on merkitty turvetuotan-
non suunnitteluun soveltuva alue (eot 2769). Kapustavuoman läpi kulkee 
maaseudun kehittämisen kohdealue Pello–Järvikylät–Ylitornio (mk 
8035). Kehittämisperiaatemerkinnällä mk osoitetaan maaseutuvyöhyk-
keitä, joihin kohdistuu alueidenkäytöllisiä kehittämistarpeita ja niiden yh-
teensovittamista. Kapustavuomalta lounaaseen päin sijaitsee Hämeen-
vuoma–Salamalompolonvuoman luonnonsuojelualue (SL 4078). Alu-
eella ei ole voimassa olevaa yleis- tai asemakaavaa. 
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Toiminta 

Yleiskuvaus toiminnasta 

Kapustavuoma on tuotannossa oleva turvesuo, jolla tuotetaan jyrsintur-
vetta keskimäärin 20 000 m3/v.  

Tuotanto Kapustavuomalla on aloitettu osalla suoalasta vuonna 1985. 
Vuonna 2006 tuotantopinta-ala on ollut 89 ha. Vuosina 2008–2011 Ka-
pustavuoman turvetuotantoalueella ei ole ollut lainkaan tuotantoa. 
Vuonna 2014 tuotannossa oli 45 ha. Aluehallintovirastoon 1.6.2018 saa-
puneen hakemuksen täydennyksen mukaan Kapustavuoman tuotan-
nossa olevien lohkojen pinta-ala, auma-alueet mukaan lukien oli vuonna 
2018 noin 53,7 ha. Tuotannossa on lohkot 1–3 ja 5–7. Aluehallintoviras-
toon 31.5.2016 saapuneen hakemuksen täydennyksen mukaan vuonna 
2020 tuotantoalan arvioidaan olevan 47,1 ha ja turvetuotannon arvioi-
daan päättyvän vuonna 2030. 

Aluehallintovirastoon 31.5.2016 saapuneen hakemuksen täydennyksen 
mukaan tuotannosta poistuneiden ja jälkikäytössä olevien alueiden pinta-
ala on yhteensä noin 37 ha. Lohkot 8–12 ovat kasvittuneet ja metsittyneet 
luontaisesti. Myös lohko 4 on poistunut käytöstä, ja alue on metsitetty. 
Lohkojen 8–10 alueelta vedet johdetaan metsäojan kautta Kivijokeen, ja 
lohkojen 11–12 alueelta vedet johdetaan metsäojan kautta Kapustaojaan 
ja edelleen Ahvenjokeen. Laskuojien päissä on lietesyvennykset ennen 
purkuvesistöjä. Myös osa lohkoista 3 ja 6 on poistunut tuotannosta. Alu-
eiden vedet johdetaan Kapustaojaan ja edelleen Ahvenjokeen. 

Lähivuosina myös lohkot 1–2 jäävät pois tuotannosta. Alueet muutetaan 
lohkosta 1 alkaen vaiheittain kosteikoksi. Kosteikot jäävät jälkihoitokäyt-
töön, eikä niihin johdeta vesiä tuotantoalueelta. Metsitetyiltä alueilta ja 
kosteikoista tulevat vedet johdetaan tuotantoalueen ja vesienkäsittelyra-
kenteiden ulkopuolelle. Tuotantoalueen valuma-alue on kosteikkojen ra-
kentamisen jälkeen noin 53 ha. 

Jälkihoito ja seuraava maankäyttö 

Turvetuotannon lopettamisen yhteydessä toiminnanharjoittaja purkaa 
tuotantoalueelta tarpeettomat rakenteet ja siistii alueen. Vesienkäsittelyä 
jatketaan, kunnes alue siirtyy jälkikäyttöön tai kunnes vesien johtaminen 
alueelta voidaan muutoin lopettaa. Tämän jälkeen maanomistaja tai -hal-
tija vastaa alueen käytöstä sekä mahdollisesta ympäristöasioiden hoi-
dosta ja kuormituksesta vesistöön. Jälkihoitovaiheen tarkkailu toteute-
taan ELY-keskuksen kanssa sovittavalla tavalla. 

Vuokra-alueet palautetaan maanomistajille vuokrasopimuksessa määri-
tellyssä kunnossa. Tuotantoalueella on useita maanomistajia, joilla voi 
olla erilaisia tarpeita maa-alueensa käyttömuodon valinnassa. Tällöin 
alueen käytön suunnittelu on järkevää toteuttaa maanomistajien, tuotta-
jan ja ympäristöviranomaisten yhteistyönä. 

Aluehallintovirastoon 31.5.2016 saapuneen hakemuksen täydennyksen 
mukaan lohkoille 1 ja 2 jälkikäyttömuodoksi on suunniteltu kosteikkoa. 
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Kosteikot jäävät jälkihoitokäyttöön, eikä niihin johdeta vesiä muilta loh-
koilta. Lohkoille 3, 5, 6 ja 7 jälkikäyttömuodoksi on suunniteltu joko luon-
taista kasvittumista tai metsitystä. 

Vesien käsittely ja päästöt vesistöön 

Vesien käsittely 

Kapustavuoman turvetuotantoalueen vesienkäsittely on perustunut sar-
kaojien lietesyvennyksiin ja lietteenpidättimiin sekä kuuteen laskeutusal-
taaseen. Lohkojen 1–3, 5–7 11–12 vedet johdetaan laskuojia pitkin Ka-
pustaojaan ja lohkojen 6 ja 8–10 kuivatusojia pitkin Kivijokeen. 

Kapustavuoman vesienkäsittelyä on suunniteltu tehostettavaksi rakenta-
malla alueelle kesäaikainen pintavalutuskenttä. Suunnitellun pintava-
lutuskentän pinta-ala on 2,6 ha, mikä on 4,9 % tuotannossa olevan tuo-
tantoalueen valuma-alueesta. Aluehallintovirastoon 31.5.2016 saapu-
neen hakemuksen täydennyksen mukaan pintavalutuskenttä sijoittuu oji-
tetulle alueelle. Ojat on suunniteltu tukittavaksi sopivalla turveaineksella. 

Aluehallintovirastoon 28.11.2016 saapuneen hakemuksen täydennyksen 
mukaan Kapustavuoman laskeutusallas järjestelyjä muutetaan siten, että 
alueen luoteiskulmaan rakennetaan kaksi uutta laskeutusallasta. Altaat 
tehdään entisen laskeutusaltaan 3 kohdalle. Laskeutusaltaat 1–2 ja 4–6 
siirtyvät paloaltaiksi tai lietesyvennyksiksi tuotantoalueen ulkopuolisten 
vesien johtamisreiteille. Laskeutusaltaiden mitoitustiedot on liitetty alue-
hallintovirastoon 13.4.2018 saapuneeseen hakemuksen täydennykseen. 
Vedet johdetaan laskeutusaltailta pumppausaltaaseen, josta ne pumpa-
taan pintavalutuskentälle.  

Aluehallintovirastoon 31.5.2016 saapuneen hakemuksen täydennyksen 
mukaan Kapustavuoman alueen maanpinnan korkeussuhteiden vuoksi 
vesiä ei ole mahdollista johtaa pintavalutuskentälle painovoimaisesti, jo-
ten ympärivuotinen pintavalutus ei ole mahdollinen. Kapustavuoman alu-
eelta ei myöskään arvioida lähtevän vesiä talviaikana pohjoisen sijainnin 
vuoksi. 

Aluehallintovirastoon 31.5.2016 toimitetussa hakemuksen täydennyk-
sessä hakija on esittänyt pintavalutuskentän puhdistustehovaatimuksiksi 
seuraavia tavoitearvoja:  

Kiintoaine  40 % 
Kokonaisfosfori 40 % 
Kokonaistyppi 15 % 

Kaikki tuotantoalueen kuivatusvedet johdetaan jatkossa pintavalutusken-
tältä Kapustaojaan. Kapustaojasta vedet purkautuvat Ahvenjoen kautta 
Kuijasjokeen ja edelleen Lohijärveen.  

Päästöt vesistöön 

Kapustavuoman turvetuotantoalueen päästöjä vesistöön on tarkkailtu 
tuotantovaiheessa vuonna 2014. 
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Kapustavuomalta lähtevän veden keskimääräistä laatua vuonna 2014 on 
verrattu Lapin alueen laskeutusaltaallisilta tuotantosoilta lähtevän veden 
laatuun vuosina 2009–2013. 

Lähtevän veden laatu Kapustavuomalla on ollut tuotantokaudella keski-
määrin parempaa kuin Lapin tarkkailusoilla vuosina 2009–2013 keski-
määrin. Kapustavuomalta lähtevän veden keskimääräiset kiintoaine-, hu-
mus-, fosforiyhdisteiden sekä raudan pitoisuudet ovat selvästi alhaisem-
pia kuin Lapin alueen laskeutusaltaallisilla turvetuotantoalueilla keski-
määrin. Ammoniumtypen pitoisuudet olivat vuonna 2014 Kapusta-
vuomalla lähes samaa tasoa Lapin keskiarvoihin nähden. 

Kapustavuoman turvetuotantoalueen ominaispäästöt kesäaikana 
vuonna 2014 on esitetty alla:  

Ominaispäästö g/ha/vrk 

 CODMN Kiintoaine Kok.N Kok.P 

Brutto 8,5 3,3 1,2 0,01 

Netto  2,6 0,8 0 

 

Kapustavuoman kuivatusvedet käsitellään jatkossa kesäaikaisella pinta-
valutuksella. Kapustavuoman tulevat päästöt on arvioitu Pohjois-Pohjan-
maan alueen ympärivuotisessa tarkkailussa olleiden pintavalutuskentäl-
listen ja laskeutusaltaallisten tuotantosoiden vuosien 2008–2012 keski-
määräisillä ominaispäästöillä. Arvio Kapustavuoman turvetuotantoalueen 
päästöistä vuonna 2015 ja 2020 on esitetty alla: 
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Pöly, melu ja liikenne 

Kapustavuoman turvetuotantoalueen pölypäästöjä ei ole mitattu. Kapus-
tavuoman tuotannosta tai liikenteestä voi aiheutua pölyämistä sekä me-
lua tuotantoalueen välittömässä läheisyydessä. Tuotantoaluetta lähin va-
kituinen asutus sijaitsee noin 670 metrin etäisyydellä turvetuotantoalu-
eesta. Lähimmän asutuksen ja tuotantoalueen välillä on puustoa. Puusto 
vaimentaa jonkin verran tuotantoalueelta kantautuvaa melua. 

Kapustavuoman turvetta toimitetaan asiakkaille ympäri vuoden. Vuotui-
sen tuotantotavoitteen mukaan arvioituna turpeen toimitus merkitsee 
noin 170 rekka-auton ajosuoritetta vuosittain. Turve kuljetetaan turvetuo-
tantoalueelta Kivijoentietä pitkin seututielle 929 ja siitä edelleen valtatietä 
4 pitkin Kemiin ja Tornioon. Liikennemäärä seututiellä 929 Tervolaan päin 
lähdettäessä on noin 200 autoa vuorokaudessa ja määrät kasvavat val-
tatietä 4 kohden mentäessä. Seututien 929 liikennemäärään suhteutet-
tuna Kapustavuoman turverekkojen liikennöinti ei aiheuta olennaista 
muutosta. Toiminnassa käytettävät traktorit tuodaan työmaalle keväällä 
ja viedään syksyllä pois. Tuotantokoneet ovat työmaalla pääosin ympäri 
vuoden. Kunnostuksessa käytettäviä koneita tuodaan työmaalle keski-
määrin 2–3 kertaa tuotantokauden aikana. Lisäksi tuotantokaudella on 
kevyttä liikennettä ja jossakin määrin muuta raskasta liikennettä. 

Päästöt maaperään ja pohjaveteen 

Kapustavuoman turvetuotantoalue ei sijaitse pohjavesialueella. Lähin 
pohjavesialue sijaitsee noin 1 kilometrin päässä tuotantoalueesta. Ka-
pustavuoman turvetuotannosta ei arvioida aiheutuvan päästöjä maape-
rään. 

Varastointi ja jätteet 

Kapustavuoman jätteiden lajittelu ja jäteasioiden tyhjennys tehdään Yli-
tornion kunnan jätehuoltomääräysten mukaisesti. Jätteet varastoidaan 
tukikohdassa ja niiden hakemisesta huolehtii Länsi-Rajan jätehuolto.  

Toteutuneet vuosittaiset jätemäärät tuotantoalueella tuotantoaikana ovat 
olleet seuraavat: jäteöljyjä 500 kg, öljynsuodattimia 15 kg, sekajätettä 15–
100 kg. Tuotantoalueella ei synny muovi- tai metallijätettä eikä jätteeksi 
luokiteltavia akkuja tai paristoja 

Toiminnassa syntyy jätejakeita, joihin sovelletaan kaivannaisjätteistä an-
nettua asetusta (379/2008). Kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelman 
mukaan turvetuotannossa syntyy kivennäismaita 5 000 m3 ja laskeutus-
altaiden lietteitä 3 500 m3. Kivennäismaat ja laskeusaltaiden lietteet käy-
tetään maa- ja vesirakennusmateriaalina ja maisemoinnissa. 

Tuotannon aikana koneissa käytetään kevytpolttoöljyä. Polttoaineiden 
vuosittainen kulutus on noin 20 000 litraa. Kapustavuoman turvetuotan-
toalueen tukikohdassa on polttoainesäiliö, jonka alla on kaukalo estä-
mässä polttoaineen maahan valumista vuototapauksissa. Tankkausalu-
eella on sorakerros, jonka alla on muovitus. 

Turvetyömaalla satunnaisesti varastoitavien traktori- ja aumauskaluston 
sekä työkoneiden voiteluaineiden määrät ovat vähäisiä, tavanomaisesti 
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alle 200 litraa. Voiteluöljyt ja muut voiteluaineet on varastoitu myyntipak-
kauksissaan Kapustavuoman tukikohdassa. 

Paras käyttökelpoinen tekniikka (BAT) ja ympäristön kannalta paras käytäntö 
(BEP) 

Kapustavuomalla käytössä olevat vesienkäsittelyrakenteet ja menetel-
mät sekä vesienkäsittelyn tehostamistoimet edustavat hakijan mukaan 
parasta käyttökelpoista tekniikkaa (BAT). 

Tuotantoalue, sen ympäristö ja toiminnan vaikutukset ympäristöön 

Tuotantoalueen nykytila 

Kapustavuoman turvetuotantoalue sijaitsee Ylitornion kunnan Kainuun-
kylässä Kapustan alueella noin 8 km Mellakoskelta lounaaseen. Kapus-
tavuoma kuuluu keskiboreaaliseen Pohjanmaan metsäkasvillisuus-
vyöhykkeeseen ja soiden aluejaon mukaan Pohjanmaan aapasuo-
vyöhykkeeseen. 

Kapustavuoman koko hankealue on tuotannossa olevaa turvesuota. Tur-
vetuotanto on muuttanut Kapustavuoman aluetta muuttamalla luontotyy-
pit alkuperäisestä turvekentiksi. Alueen elinympäristöt ovat muuttuneet 
turvetuotannon seurauksena tuotantoalueella pesineelle linnustolle epä-
edulliseksi elinympäristöksi. Myös tuotantoalueen ympäristössä soiden 
kuivuminen on vähentänyt erityisesti suolintulajeille sopivia elinympäris-
töjä mm. suoluontotyyppien kuivumisen ja metsittymisen seurauksena. 
Myös turvetuotannon synnyttämä melu- ja visuaalinen häiriö on selkeä 
linnuston elinympäristöä heikentävä tekijä. 

Kasvillisuudessa turvetuotanto on saanut aikaan myös sen muuttumisen 
kuivempia ympäristöjä suosivaksi, jonka seurauksena myös alueen alku-
peräinen kasvillisuus on yksipuolistunut. Kosteikon rakentamisen seu-
rauksena turvetuotantoalueen kasvillisuus lähtee kehittymään luhdilla ta-
vattavan kasvillisuuden suuntaan muodostaen osan uutta alueelle synty-
vää ekosysteemiä. Kosteikko houkuttelee todennäköisesti pesimään 
myös vesi- ja rantalintulajeja.  

Suunniteltu pintavalutuskenttä sijoittuu pääosin avohakatun kangasmaan 
reunaan, joka muodostuu ilmakuvatulkinnan perusteella väli-rimpipintai-
sesta nevasta, jolla ei ole selvää aapasuolle tyypillistä jänne-rimpi kuvi-
ointia. Alue on keskiosiltaan avoin, mutta kaakkoisosastaan ja ojien reu-
nuksilta kuivunut, puustottunut ja mahdollisesti rahkoittunut ojituksen 
seurauksena. Suon ravinteisuustasoa eikä kasvillisuutta voida arvioida 
ilmakuvan perusteella tarkemmin. Pintavalutuskentän kasvillisuus tulee 
muuttumaan märissä ympäristöissä viihtyviin ja vedenpinnan vaihtelua 
sietäviin lajeihin (esim. kiiltopaju, kookkaat saralajit). Vastaavasti alkupe-
räisen kasvillisuuden monimuotoisuus todennäköisesti vähenee. 

Suunnitellulle pintavalutuskentän alueelle ja sen lähivaikutusalueelle ei 
ympäristöhallinnon Eliölajit-tietojärjestelmään perustuen kohdistu sellai-
sia lajeja, jotka saattaisivat heikentyä, vaarantua tai hävitä hankkeen vai-
kutuksesta. 
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Alueella ei ole tehty erillistä luontoselvitystä lupahakemuksen uusintaa 
varten. 

Asutus ja maankäyttö 

Kapustavuoma sijaitsee Ahvenjoen valuma-alueella (67.999). Ahvenjoen 
valuma-alueen maankäyttö koostuu pääosin metsistä sekä avoimista 
kankaista ja kalliomaista. Kosteikkoja sekä soita alueella on noin 11 %. 
Maatalouden osuus maankäytöstä on 4 %. Kapustavuoman turvetuotan-
toalue sijaitsee Lohijärven paliskunnan alueella. Kapustaoja virtaa lähim-
millään noin 10 metrin etäisyydellä tuotantoalueesta. Kivijoelle tuotanto-
alueelta on matkaa noin 650 metriä. 

Lähin vakituisessa asuinkäytössä oleva talo sijaitsee noin 670 metrin 
etäisyydellä tuotantolohkosta 5 pohjoiseen. Seuraavaksi lähin vakitui-
sessa asuinkäytössä oleva talo sijaitsee noin 780 metrin etäisyydellä tuo-
tantolohkosta 10. 

Kapustavuoman lisäksi Ahvenjoen valuma-alueella (67.999) ei ole muuta 
turvetuotantoa. Koko Tornionjoen vesistöalueen turvetuotannon koko-
naispinta-ala oli vuonna 2013 yhteensä 569 ha, josta tuotannossa oli 
534 ha. Tuotantokunnossa olevaa alaa oli 25 ha ja tuotannosta poistu-
nutta alaa 11 ha. Jälkikäytössä oli 207 ha. 

Kapustavuoman turvetuotannolla ei ole vaikutuksia maankäyttöön tai 
elinkeinoihin, koska alue on jo turvetuotannossa, eikä uusia alueita oteta 
enää tuotantoon. Turvetuotannon jälkeen alue siirtyy muuhun käyttöön, 
jolloin maisemassa tapahtuu muutos. 

Suojelukohteet ja pohjavesialueet 

Kapustavuoma sijaitsee Tornionjoen ja Muonionjoen suojellulla vesistö-
alueella. Kapustavuoman turvetuotantoaluetta lähin suojelualue on Hä-
meenvuoma–Salamalompolonvuoman luonnonsuojeluohjelma-alue, 
joka sijaitsee noin 3,4 km Kapustavuomalta lounaaseen. Natura 2 000-
alueisiin kuuluva Ahvenjärvi-Lehdonjärvi (FI1302108) sijaitsee noin 4 km 
Kapustavuomalta luoteeseen.  

Aluehallintovirastoon 31.5.2016 saapuneen hakemuksen täydennyksen 
mukaan tuotantolohkojen 1 ja 7 läheisyydessä sijaitsee 2 lähdettä. Läh-
teiden tila on käyty kartoittamassa maastokatselmuksessa 25.5.2016. 
Maastohavaintojen perusteella lähteet näyttivät lähes luonnontilaisilta. 
Lähteiden vedenpinta oli lähes maanpinnan tasolla ja vesi oli erittäin kir-
kasta. Molemmista lähteistä lähtevissä laskuojissa oli koko ajan virtaava 
vesi. Saatujen tietojen mukaan läheiset mökkiläiset ottavat lähteistä käyt-
töveden. Hakijan tietoon ei ole tullut, että lähteiden veden laatu olisi vuo-
sien varrella muuttunut huonompaan suuntaan. Kapustavuoman turve-
tuotantoalue on ollut tuotannossa vuodesta 1985 lähtien. Lähteissä ei 
voida maastokatselmuksen perusteella havaita turvetuotantoalueen hait-
tavaikutuksia, eikä turvetuotannon jatkumisella arvioida olevan haittavai-
kutuksia lähteiden tilaan ja käyttömahdollisuuksiin. 

Kapustavuomaa lähin pohjavesialue, Kapustan (12976135) III-luokan 
pohjavesialue, sijaitsee Kapustavuoman luoteispuolella noin 1 km:n 
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päässä. Kivijärvi/Keinokankaan (11889011) III-luokan pohjavesialue si-
jaitsee noin 3,6 km:n etäisyydellä Kapustavuomalta etelään. 

Mustaliuskeet ja happamat sulfaattimaat 

Aluehallintovirastoon 31.5.2016 saapuneen hakemuksen täydennyksen 
mukaan karttatarkastelun perusteella Kapustavuoman tuotantoalue sijait-
see korkeuskäyrien +102,50…+115,00 m välisellä alueella. Muinaisen Li-
torinameren raja on kulkenut Kapustavuoman itäisimpien tuotantolohko-
jen kohdalla. Kapustavuoman tuotantoalue sijaitsee Keski-Lapin grani-
toidikompleksin ja Mellanjoen sviitin alueilla. Pääasiallinen tuotantoalue 
sijaitsee graniittisen migmatiitin alueella ja vanha, pelloksi muutettu, tuo-
tantoalue idempänä kiilleliuskealueella. Kapustavuoman tuotantoalueen 
etelä- ja itäpuolella on leveämpi Martimon muodostuma, joka koostuu kiil-
leliuskeista, fylliitistä sekä mustaliuskeista.  

GTK on aikaisemmin tehnyt Kapustavuoman alueella maaperätutkimuk-
sia, joiden tarkoituksena on ollut inventoida alueen turvevaroja. Maape-
rätutkimuksissa todettiin alueen yleisimmiksi pohjamaalajeiksi moreeni 
(46 %), savi (20 %), hiesu (12 %) ja hiekka (11 %). Liejupohjaisia pisteitä 
on 6 %. 

Kapustavuoman turvetuotantoalueella toteutettiin maanäytteenotto 
21.12.2015. Alueelle kaivettiin yhteensä 14 koekuoppaa, jolloin keski-
määräiseksi näytteenottotiheydeksi tulee 2,2 pistettä/10 ha. Koekuopat 
kaivettiin kaivinkoneella. Jokaisesta kuopasta otettiin neljä näytettä; kaksi 
turvekerroksen alaosasta ja kaksi kivennäismaasta. 

pH-mittausten perusteella Kapustavuoman turvetuotantoalueella ei 
esiinny todellisia happamia sulfaattimaita, mutta potentiaalisia sulfaatti-
maita esiintyy tuotantolohkoilla 5, 6 ja 7. Sulfidisedimentit esiintyvät pai-
koin heti turvekerroksen alapuolella, mutta paikoin myös yli 0,5 m syvyy-
dellä kivennäismaassa. Lohkoilla 5 ja 6 sulfidisedimenttiesiintymien voi-
daan todeta olevan korkeusaseman +106,00 m alapuolella. Lohkolla 7 
sulfidisedimenttejä esiintyy korkeusaseman +109,70 m alapuolella. Näyt-
teenoton yhteydessä ei havaittu vedenpinnantasoa, eikä alueiden kokoo-
jaojissa ollut vettä, tosin kokoojaojien pohjien korkeudet ovat todettujen 
potentiaalisten happamien maiden yläpuolella. Maastohavaintojen perus-
teella todetut potentiaaliset happamat sulfaattimaat sijaitsevat kivennäis-
maassa, joka sijaitsee pohjavedenpinnan yläpuolella. Potentiaalisten sul-
faattimaiden esiintymisalueilla turvekerroksen paksuudet olivat lohkoilla 
5 ja 6 noin 1,5 m ja lohkolla 7 noin 0,8 m. 

Kapustavuoman kivennäismaiden todetut rikkipitoisuudet olivat luokassa 
matala tai keskinkertainen. Kapustavuoman turpeen rikkipitoisuudet oli-
vat pääosin korkeimmat pohjaturpeessa. Erittäin korkeita pitoisuuksia to-
dettiin näytepisteellä 8 lohkolla 4 (15 300 mg/kg), pisteellä 1 lohkolla 7 
(26 600 mg/kg) sekä pisteellä 14 lohkolla 1 (13 400 mg/kg). Korkeita pi-
toisuuksia mitattiin myös pisteellä 2 lohkolla 7 sekä pisteellä 13 lohkolla 
2. Muut mitatut pitoisuudet olivat keskinkertaisia/matalia. Inkubointitulos-
ten perusteella Kapustavuoman turvetuotantoalueelta ei löytynyt potenti-
aalisesti hapanta pohjaturvetta. Orgaaninen aines sisältää luontaisesti 
rikkiä, ja mitä maantuneempaa turve on, sitä enemmän siihen muodostuu 
rikkiä. Myös mustaliuskeiden vaikutusalueilla voidaan todeta keskimää-
räistä korkeampia rikkipitoisuuksia.  
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Tutkimustulosten perusteella alueella esiintyy potentiaalisia sulfaatti-
maita, mutta sulfidisedimentit eivät ole päässeet hapettumaan siitä huo-
limatta, että ne esiintyvät pohjavedenpinnan yläpuolella ja alue on ollut 
turvetuotantoalueena vuodesta 1985 lähtien.  

Kapustavuoman turvetuotantoalueen kuivatusojastoja ei ole kaivettu ki-
vennäismaahan ja tuotannosta jo poistuneille alueille on jätetty vähintään 
0,5 m paksuinen turvekerros. 

Tuotannon ja jälkikäytön aikaisiksi toimenpiteiksi on esitetty, ettei ojia kai-
veta kivennäismaahan. Aluehallintovirastoon 28.11.2016 saapuneen ha-
kemuksen muutoksen mukaan tuotannon päätyttyä tuotantolohkoille jä-
tetään 0,3 m:n paksuinen yhtenäinen turvekerros.  

Vesistö 

Kapustavuoma sijaitsee Tornionjoen–Muonionjoen vesistöalueella (67) 
Ahvenjoen osavaluma-alueella (67.999).  

Kapustavuoman turvetuotantoalue sijaitsee vedenjakaja-alueella. Osa 
tuotantoalueen vesistä on aiemmin johdettu Ahvenjoen (67.999) ja osa 
Kivijoen (67.998) valuma-alueen suuntaan. Jatkossa vedet johdetaan ai-
noastaan reittiä Kapustaoja–Ahvenjoki–Kuijasjoki–Lohijärvi. Ennen Kui-
jasjokeen laskua Ahvenjoen valuma-alueen ala on 46,93 km2. Kapusta-
vuomalta on Tornionjoelle matkaa reittiä Kapustaoja–Ahvenjoki–Iso-Lo-
hijärvi–Vähä-Lohijärvi–Majamalompolo–Tengeliönjoki–Portimojärvi noin 
54 km. Reittiä Kapustavuoman laskuoja–Kivijoki–Kuijasjoki–Iso-Lohi-
järvi–Vähä-Lohijärvi–Majamalompolo–Tengeliönjoki–Portimojärvi–Tor-
niojoki noin 60 km. 

Ahvenjoen ja Kivijoen virtaamista tai valumista ei ole käytössä mittaustu-
loksia ympäristöhallinnon Oiva-tietokannassa. Ahvenjoen keskimääräisiä 
virtaamia on arvioitu SYKE:n vesistömallijärjestelmästä (WSFS) simuloi-
malla saatujen Ahvenjoen valuma-alueen vuoden 2014 valumien perus-
teella. Mallin tuloksiin valittiin korjaamaton valunta, jonka laskennassa ei 
ole mukana mallin tekemää järvien ja jokien havaintoihin perustuvaa kor-
jausta. SYKE on arvioinut, että korjaamattomat arvot olisivat korjattuja 
arvoja parempia arvioita alueen valuntoja arvioitaessa. Virtaamia arvioi-
tiin Kapustaojassa ennen laskua Ahvenjokeen ja Ahvenjoessa ennen las-
kua Kuijasjokeen. Virtaamat laskettiin eri vuodenajoille, joista kesä kuvaa 
turvetuotantoalueen tuotantoaikaa (touko–syyskuu). Eri vuodenaikojen 
keskimääräiset arvioidut virtaamatiedot Kapustavuoman kuivatusvesien 
purkureitillä Ahvenjoen suunnalle vuonna 2014 on esitetty alla: 

 

Paikka 

F 

(km2) 

talvi 

(m3/s) 

kevät 

(m3/s) 

kesä 

(m3/s) 

syksy 

(m3/s) 

  MQ MHQ MQ MHQ MQ MHQ MQ MHQ 

Kapustaoja ennen laskua Ahvenjokeen 5 0,04 0,09 0,12 0,26 0,06 0,22 0,04 0,09 

Ahvenjoki ennen laskua Kuijasjokeen 47 0,35 0,81 1,13 2,41 0,52 2,06 0,38 0,83 
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Veden laatu 

Purkuvesistön vedenlaatua on tarkkailtu vuonna 2014 ottamalla Ahven-
joesta ja Kivijoesta vesistönäytteitä. Jokivesien happitilanne oli vuonna 
2014 keskimäärin hyvällä tasolla (83–88 %) ja sähkönjohtavuudet ha-
vaintopaikoilla olivat alhaisia ja pintavesille ominaisia. Havaintopaikkojen 
keskimääräisten väriarvojen ja humuspitoisuuden (CODMn) perusteella 
vesi oli vuonna 2014 runsashumuksista ja ruskeavetistä. Jokivesi oli ha-
vaintopaikoilla myös suhteellisen rautapitoista. Jokivedet olivat pääosin 
lievästi happamia, paitsi elo- ja syyskuun näytekerroilla pH-arvot olivat 
neutraaliin tuntumassa tai lievästi emäksisiä (pH 6,1–7,4). 

Keskimääräisten kesäaikaisten fosforipitoisuuksien perusteella vesi oli 
lähinnä rehevää kaikilla pisteillä. Kesän keskimääräisten klorofylli-a:n pi-
toisuuksien ja typpipitoisuuksien perusteella vesi oli joissa lähinnä karua 
tai lievästi rehevää.  

Ahvenjoessa Kapustaojan alapuolisella havaintopaikalla vesi oli vuonna 
2014 yläpuolista havaintopaikkaa keskimäärin humuspitoisempaa, sa-
meampaa, väriltään tummempaa, rautapitoisempaa ja ravinnepitoisem-
paa, mikä viittasi osin Kapustavuoman vaikutukseen. Kivijoessa Kapus-
taojan alapuolisella havaintopaikalla vesi oli vuonna 2014 yläpuolista ha-
vaintopaikkaa keskimäärin väriltään tummempaa, sameampaa, rautapi-
toisempaa ja typpipitoisempaa, mikä viittasi osaltaan Kapustavuoman 
vaikutukseen. Kapustavuoman lähiympäristössä sijaitsee kuitenkin myös 
ojitusalueita ja peltoja, jotka osaltaan heikentävät Ahvenjoen ja Kivijoen 
vedenlaatua. 

Kalasto ja kalastus 

Kapustavuoman alapuolisen Ahvenjoen, Kuijasjoen ja Iso-Lohijärven ka-
lastosta ja kalastuksesta haastateltiin puhelimitse kalastusjärjestelyistä 
vastaavan Iso-Lohijärven kalastuskunnan sihteeriä. Sihteerin mukaan 
Kapustavuoman alapuolisessa Ahvenjoessa kalasto on lähinnä haukea, 
ahventa ja särkeä. Lohensukuisia kalalajeja tai rapuja Kapustavuoman 
alapuolisessa Ahvenjoessa, Kuijasjoessa ja Iso-Lohijärvessä ei esiinny. 

Kalastus Ahvenjoessa on vähäistä ja satunnaista. Kalastusta harjoittavat 
lähinnä paikalliset taloudet. Ahvenjoen ja Kuijasjoen alapuolisessa Iso-
Lohijärvessä paikalliset asuin- ja mökkiläistaloudet harjoittavat kotitarve-
kalastusta. Osakaskunnan sihteerin mukaan Kapustavuoman turvetuo-
tantoalueen toiminnasta ei ole ollut haittaa kalastukselle tai kalastolle. 

Kapustavuoman alapuolisissa vesistöissä tavanomaisimmat kalalajit ovat 
melko hyvin vedenlaadun muutoksia kestäviä kevätkutuisia kalalajeja. 
Niiden kantoihin turvetuotannon kuormituksella ei ole merkittävää vaiku-
tusta. Kapustavuoman turvetuotantoalueen mahdollinen ravinne- ja kiin-
toainekuormitus voi osaltaan lisätä alapuolisessa vesistössä esiintyviä 
erilaisia kalastukseen ja kalojen käyttökelpoisuuteen liittyviä haittoja ku-
ten muun muassa veden tummuutta, pyydysten likaantumista ja vesikas-
vien runsastumista. Kapustavuoman turvetuotantoalueen vaikutuksia ei 
voida kuitenkaan täsmällisesti eritellä muista samaan suuntaan vaikutta-
vista tekijöistä kuten maa- ja metsätalouden vaikutuksista. 
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Vaikutukset vesistöön 

Kapustavuoman vesistövaikutuksien arviointi perustuu suoraan laime-
nemislaskelmaan, jossa vesistöön johdettava kuormitus suhteutetaan ve-
sistön virtaamaan ennalta valituissa purkuvesistön solmukohdissa. Ka-
pustavuoman turvetuotantoalueen vesistövaikutuksia on tarkasteltu arvi-
oitujen vuoden 2015 ja 2020 bruttokuormitusten perusteella tuotantovai-
heissa eri vuodenaikoina. Laskelma on teoreettinen eikä vastaanotta-
vissa vesistöissä tapahtuvaa aineiden metaboloitumista ja sedimentoitu-
mista ole huomioitu, joten arvio on yliarvio. 

Arvio Kapustavuoman turvetuotantoalueen kuivatusvesien aiheuttamista 
pitoisuuslisäyksistä alapuolisissa vesistöissä tuotantovaiheessa on esi-
tetty alla. 

 

Laskennallisen arvion perusteella Kapustavuoman turvetuotantoalueen 
kuivatusvedet nostavat vuosina 2015 ja 2020 Kapustaojan kiintoainepi-
toisuuksia lähinnä keväisin (2,4–2,8 mg/l). Kuivatusvesien vaikutuksesta 
Kapustaojan fosforipitoisuus nousee 4–22 μg/l ja typpipitoisuus 105–
538 μg/l. Kuivatusvesien vaikutus olisi suurimmillaan syksyisin, jolloin 
typpipitoisuus nousee arvion perusteella 481–538 μg/l. Kuivatusvesien 
vedenlaatua heikentävää vaikutusta on vaikea arvioida, koska Kapusta-
ojan vedenlaadusta ei ole olemassa aiempaa tietoa. 

Kuivatusvedet eivät juurikaan heikennä laskelman perusteella Ahvenjoen 
vedenlaatua kiintoaineen, fosforin tai typen osalta. Keskimääräisten ke-
säaikaisten fosforipitoisuuksien perusteella vesi oli Ahvenjoen yläpuoli-
sella pisteellä lähinnä rehevää, kun taas typpipitoisuuksien perusteella 
vesi oli pääosin lievästi rehevää. Kuivatusvedet eivät arvion perusteella 
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heikennä Ahvenjoen rehevyysluokitusta. Laskennallinen arvio ei ota 
myöskään huomioon typen vapautumista vesistöstä ilmakehään.  

Ahvenjoen minimiravinteeksi arvioitiin typpeä, jolloin typpipitoisuuden li-
säys voisi periaatteessa nostattaa perustuotantoa. Toisaalta typen pitoi-
suusnousut olivat laimenemislaskelman perusteella kesällä perustuotan-
toaikaan alhaisimmat. 

Vesienhoitosuunnitelma 

Kapustavuoman turvetuotantoalue sijoittuu Tornionjoen vesienhoitoalu-
eelle. Maatalous on suurin yksittäinen kuormittaja, mutta metsätalouden 
ja pistemäisen kuormituksen osuus etenkin typen kuormituksessa on 
myös merkittävä. Pistemäisistä lähteistä (yhdyskunnat, yritystoiminta, ka-
lankasvatus ja turvetuotanto) tuleva ravinnekuormitus on huomattavasti 
pienempi kuin hajakuormituksesta peräisin oleva ravinnekuormitus.  

Kapustavuoman kuivatusvedet laskevat Ahvenjoen kautta Kuijasjokeen, 
josta edelleen Lohijärveen. Kuijasjoen ekologinen tila on hyvä.  

Kapustavuoma on olemassa oleva tuotantoalue, jossa vesienkäsittely-
menetelmänä on laskeutusaltaat. Vesienkäsittelyn tehostamistoimina ha-
kija on suunnitellut Kapustavuomalle kesäaikaisen pintavalutuskentän. 
Tuotannon jatkamisella ei arvioida vaikeutettavan vesienhoitosuunnitel-
man tavoitteiden saavuttamista. 

Ympäristöriskit 

Turvetuotantotoimintaan liittyviä keskeisiä riskejä ovat tulipalot, kuivatus- 
ja vesienkäsittelyrakenteiden rikkoontuminen sekä mahdolliset poltto-
aine- ja jäteöljysäiliöiden vuodot. 

Tulipalovaaran ennalta ehkäisemiseksi Kapustavuoman turvetuotanto-
alueelle laaditaan sisäasiainministeriön ohjeiden mukainen pelastus-
suunnitelma. Tulipalovaaran vuoksi tuotantotoimet lopetetaan välittö-
mästi, mikäli tuulen nopeus on yli 10 m/s. 

Rikkoontuneet sarkaojien lietteenpidätysrakenteet korjataan välittömästi. 
Sarkaojien lietetaskut pudistetaan tuotantoaikana tarpeen vaatiessa. 
Sarka- ja muiden kuivatusojien mahdolliset sortumat korjataan tarvitta-
essa. Laskeutusaltaiden vioittuneet pintapuomit ja mittapadon ohivirtaa-
mat ja syöpymät korjataan välittömästi vikahavainnoin jälkeen. Laskeu-
tusaltaat tyhjennetään niihin kertyneestä lietteestä vuosittain tuotanto-
kauden jälkeen tai silloin kun altaan lietetila on täynnä. 

Polttoainesäiliöt on sijoitettu riittävän kauas avo-ojista sorastetulle turve-
maalle. Mahdollisissa vuototapauksissa ensisijaisena toimenpiteenä on 
tukkia vuoto sekä estää öljyn pääsy ympäristöön ja ojiin. Tuottaja ilmoit-
taa vuototapaukset välittömästi kunnan paloviranomaiselle ja toimii hä-
nelle annettujen ohjeiden mukaisesti. 
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Toiminnan ja sen vaikutusten tarkkailu 

Käyttötarkkailu 

Käyttötarkkailuun kuuluu käyttöpäiväkirjan pito, vesienkäsittelyjärjestel-
män toiminnan tarkkailu ja yleensä toiminnan seuraaminen niin, että se 
tapahtuu lupamääräysten mukaisesti ja ympäristökuormitus jää mahdol-
lisimman vähäiseksi. Käyttötarkkailu on apuna myös erilaisten häiriötilan-
teiden selvittämisessä. Päiväkirjaa ja muita käyttötarkkailuun liittyviä 
asiakirjoja säilytetään tuotantoaikana työmaalla tai vastuullisen henkilön 
hallinnassa. Vastuuhenkilö ilmoitetaan ELY-keskukselle. Päiväkirjat ja 
muut käyttötarkkailuun liittyvät asiakirjat säilytetään mahdollista myö-
hemmin tehtävää tarkastusta varten niin kauan, kuin tuottaja on vas-
tuussa toiminnastaan. Vuosittain toiminnasta laaditaan lyhyt yhteenveto, 
joka toimitetaan vaadittaessa ELY-keskukseen. 

Pintavalutuskentän toimivuutta ja tehoa tarkkaillaan kahtena vuotena lu-
pakaudella kerran kuukaudessa ottamalla näytteet pintavalutuskentälle 
tulevasta ja sieltä lähtevästä vedestä. Näytteet otetaan niinä ajankohtina, 
joina päästötarkkailunäytteistä määritetään laaja analyysivalikoima. Sa-
mat analyysit tehdään myös pintavalutuskentän yläpuolisista näytteistä. 

Päästötarkkailu 

Kapustavuoman päästötarkkailunäytteet otetaan pintavalutuskentän ala-
puoliselta mittapadolta. Turvetuotantoalue on tarkkailukohteena yleensä 
kahtena vuotena ennen lupaehtojen tarkistushakemusta. Tuotantovai-
heen päästötarkkailuvuodet sovitaan myöhemmin ELY-keskuksen 
kanssa, mikäli ympäristöluvassa sitä ei erikseen määrätä. 

Tuotantovaiheen päästötarkkailuvuosina mittapadolle asennetaan kesä-
ajaksi (15.5.–30.9.) jatkuvatoiminen virtaamanmittauslaite. Virtaamatie-
dot kerätään jokaisen näytteenoton yhteydessä, mittapadot tarkistetaan 
ja vedenkorkeus kirjataan ylös. 

Tuotantovaiheessa päästötarkkailunäytteitä otetaan kahden viikon vä-
lein. Päästötarkkailunäytteistä tehdään laboratoriossa seuraavat analyy-
sit:  

Suppea tarkkailu: kiintoaine, kiintoaineen hehkutushäviö (mikäli kiinto-
aine > 20 mg/l), kokonaisfosfori (Kok.P), kokonaistyppi (Kok.N), kemialli-
nen hapenkulutus (CODMn), pH. 

Laaja tarkkailu (kesä–elokuussa 1 krt/kk edellisten lisäksi): fosfaattifosfori 
(PO4-P), ammoniumtyppi (NH4-N), nitraatti- ja nitriittitypen summa 
(NO2+3-N), rauta (Fe).  

Poikkeustilanteissa (esimerkiksi kovat sateet, kaivutyöt) tarkkailuvuosina 
tuottaja ottaa ylimääräisiä päästönäytteitä. Näyte toimitetaan viipymättä 
laboratorioon, jossa siitä tehdään suppean päästötarkkailun määritykset. 
Tulokset toimitetaan valvovalle viranomaiselle. 
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Vaikutustarkkailu 

Vesistötarkkailua suoritetaan yhtäaikaisesti päästötarkkailun kanssa. 
Tuotantovaiheen tarkkailuvuodet sovitaan myöhemmin ELY-keskuksen 
kanssa, mikäli ympäristöluvassa sitä ei erikseen määrätä. 

Vesistönäytteet otetaan neljä kertaa vuodessa (kerran kevättalvella ja 
kolme kertaa kesällä). Tarkkailuvuonna vesistönäytepisteiltä otetaan 
neljä (4) näytettä, joista ensimmäinen otetaan kevättulvakaudella (maa-
lis–huhtikuussa) ja seuraavat kesäaikana (touko–syyskuussa). Näytteet 
otetaan yhtä aikaa päästötarkkailunäytteiden kanssa. Kapustavuoman 
vesistötarkkailun havaintopaikat on esitetty alla. 

Havaintopiste Koordinaatit Sijainti 

 ETRS-TM35FIN  

Ahvenjoki 1 7363545 378827 turvetuotantoalueen yläpuoli 

Ahvenjoki 2 7364005 381951 turvetuotantoalueen yläpuoli 

Jälkihoitovaiheen tarkkailu 

Aluehallintovirastoon 31.5.2016 saapuneen hakemuksen täydennyksen 
mukaan Kapustavuoman jälkihoitovaiheen vesistötarkkailua on esitetty 
suoritettavan yhden vuoden ajan. Jälkihoitovaiheen päästötarkkailussa 
virtaamia ei enää mitata. Koska pumppaamo ei ole jälkihoitovaiheessa 
enää käytössä, tuotantoalueelta tulevat vedet johdetaan kahden laskeu-
tusaltaan ja pumppausaltaan kautta vesistöön. 

Kapustavuoman jälkihoitovaiheen kuormitustarkkailua esitetään suoritet-
tavan yhden vuoden ajan. Päästötarkkailunäytteistä tehdään laboratori-
ossa seuraavat analyysit: kiintoaine, kiintoaineen hehkutushäviö (mikäli 
kiintoaine > 20 mg/l), kokonaisfosfori (Kok.P), kokonaistyppi (Kok.N), ke-
miallinen hapenkulutus (CODMn) ja pH. 

Noin kahden vuoden kuluttua tuotannon päättymisestä tuotantokentät 
ovat normaalisti kasvittuneet riittävästi sitoakseen irtonaisen pinta-ainek-
sen. Sarkaojien lietteenpidättimet ja tarvittaessa myös päisteputket voi-
daan tällöin poistaa. Lietesyvennyksiä ja altaita ei tämän jälkeen enää 
aktiivisesti seurata tai ylläpidetä turvetuottajan toimesta. Ennen vesien 
käsittelyn lopettamista Lapin ELY-keskukselle esitetään selvitys Kapus-
tavuoman maa-alueiden tilasta ja jälkihoitovaiheen tarkkailun tuloksista. 
Tämän jälkeen tuotannosta poistettujen alueiden vedet voidaan ohjata 
vesien käsittelyn ohi ELY-keskuksen hyväksymällä tavalla. 
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Vahinkoja estävät toimenpiteet 

Kalatalousmaksu 

Kalataloudelliset haitat voidaan kompensoida istutusvelvoitteilla tai vuo-
tuisella kalatalousmaksulla. Ahven- ja Kuijasjoen sekä Iso-Lohijärven ve-
sistön tila ja kalataloudellinen käyttö huomioiden vuotuiseksi kalatalous-
maksuksi hakija on esittänyt 100 euroa. 

Korvaukset 

Hakija on arvioinut Kapustavuoman turvetuotantoalueen kuormituksen 
vesistö- ja kalatalousvaikutukset kokonaisuudessaan niin vähäisiksi, ettei 
niistä aiheudu tilakohtaista korvattavaa vahinkoa.  

HAKEMUKSEN KÄSITTELY 

Hakemuksen täydennykset 

Hakija on 31.5.2016 täydentänyt hakemusta muun muassa jälkihoito-
suunnitelmalla, tiedoilla tuotannosta poistuneista alueista ja niiden ve-
sienjohtamisjärjestelyistä, asianosaisia koskevilla tiedoilla, tiedoilla ve-
sienkäsittelyjärjestelmistä, esityksellä pintavalutuskentän puhdistusteho-
vaatimuksista, yhteenvedolla tuotantomääristä ja käyttöpäiväkirjoista, 
päästö- ja vaikutustarkkailun havaintopaikoilla, lähdeselvityksellä, tuotan-
tosuunnitelmakartalla ja sulfaattimaakartoituksella. 

Täydentävät tiedot on tarpeelliselta osin sisällytetty tämän päätöksen ker-
toelmaosaan asianomaisiin kohtiin. 

Hakemuksesta tiedottaminen 

Hakemus on annettu tiedoksi kuuluttamalla aluehallintovirastossa ja Yli-
tornion kunnassa 14.9.–14.10.2016 sekä erityistiedoksiantona asianosai-
sille. Kuulutuksen julkaisemisesta on ilmoitettu 14.9.2016 Lounais-Lappi 
-lehdessä. Aluehallintovirasto on pyytänyt hakemuksen johdosta lausun-
non Lapin ELY-keskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueelta, La-
pin ELY-keskuksen Pohjois-Suomen kalatalouspalveluilta, Ylitornion 
kunnalta, Ylitornion kunnan ympäristön- ja terveydensuojeluviranomai-
silta sekä Geologian tutkimuskeskukselta (GTK).  

Kuulutus ja asiakirjat on julkaistu internetissä aluehallintoviraston Lupa-
Tietopalvelussa 

Lausunnot 

1) Lapin ELY-keskus ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue 

ELY-keskus on tehnyt kohteeseen tarkastuksen viimeksi 30.7.2015. Tar-
kastuksessa todettiin pieniä puutteita vesienkäsittelyrakenteissa sekä 
käyttöpäiväkirjan pidossa. 
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Kapustavuoman suurin vesistövaikutus kohdistuu Ahvenjoen vesistöön 
kuuluvaan Kapustaojaan ylivirtaamakausina. Kapustaojasta tiedetään 
vain tuotantoalueelta lähtevän veden laatu. Ahvenjoessa alueen koko-
naiskuormitus näkyy humuksen, ravinteiden ja raudan pitoisuuksissa. 
Happamoitumista ei ole havaittavissa 2014 tarkkailutuloksissa. Vesien-
suojelua tulee tehostaa nykyisestä parhaan käyttökelpoisen tekniikan 
mukaisilla ratkaisuilla. JäIkikäyttösuunnitelman mukaisesti lohkoille jäte-
tään 0,5 m turvekerros, eikä ojia kaiveta kivennäismaahan. Näin ollen 
toiminnan jatkuminen todennäköisesti ei heikennä Ahvenjoen vesistön ti-
laa nykyisestä, tai estä sen tilatavoitteen saavuttamista. 

Hakemuksessa esitettyjä vesienkäsittelyrakenteita ei voi pitää kaikilta 
osin parhaan käyttökelpoisen tekniikan mukaisina. Pintavalutuskentän 
muoto ja korkeussuhteet eivät ole optimaalisia tarkoitukseen. Suunnitel-
man mukaan jako-ojat kaivetaan tasolle +106,00 m, joskin jako-oja on 
piirretty karttaa eri korkotasolle. Pintavalutuskentän asemapiirroksen mu-
kaan vain puolet kentästä on tämän tason (+106,00 m) alapuolella. Ken-
tän suunnittelussa tulisi tarkastella mahdollisuutta johtaa vesi korkeam-
malle tasolle, jolloin hyötypinta-ala saataisiin suuremmaksi. Toisena vaih-
toehtona on vesien pumppaaminen useammalle eri purkupisteelle, tasai-
sen valunnan varmistamiseksi. Ongelmia pintavalutuskentän toimivuu-
teen tuo myöskin aikaisempi ojitus, joka vaikeuttaa veden tasaista ja-
kaantumista. Tulva-aikana Kapustaojan vesi voi mahdollisesti nousta 
kentälle, koska korkeusero on pieni. 

Esitetyt laskeutusaltaiden mitoitukset eivät ole nykyisen turvetuotannon 
ympäristönsuojeluohjeen mukaisia. Veden viipymä altaissa tulee olla vä-
hintään yksi tunti ja virtausnopeus alle 1 cm/s. Tämä vaatii altaiden tila-
vuuden ja poikkipinta-alan kasvattamista. Osa laskeutusaltaista (1, 2 ja 
6) ovat sarjassa, mikä ei ole paras ratkaisu. Hakijan tuleekin Lapin ELY-
keskuksen näkemyksen mukaan esittää uusi suunnitelma vesienkäsitte-
lyrakenteiden osalta ja vanhat altaat tulee kunnostaa uusien ohjeiden mu-
kaisiksi. 

Lähtevälle vedelle tulee ELY-keskuksen näkemyksen mukaan asettaa pi-
toisuusvaatimukset. Vaatimukset voivat olla erilaiset niille vesille, jotka 
käsitellään pintavalutuskentällä ja niille, jotka johdetaan suoraan vesis-
töön. Pintavalutuskentän prosentuaaliset puhdistusvaatimukset eivät täl-
laisessa kohteessa, missä pintavalutuskentälle tulevat vedet voivat olla 
hyvinkin laimeita, ole niin merkittäviä kuin lähtevän veden laatu. 

Hakemuksessa esitettyjä suojatoimia happamien sulfaattimaiden haitto-
jen minimoimiseksi ja sulfaattimaiden selvitystä ELY-keskus on pitänyt 
riittävinä. 

Turvetuotantoalueella tai sen välittömässä läheisyydessä ei ole ympäris-
töhallinnon tiedossa olevia uhanalaisten lajien esiintymiä tai suurten pe-
tolintujen pesiä. 

Käyttö-, päästö- ja vaikutustarkkailua tulee tehostaa siitä, mitä hakija on 
esittänyt. Käyttötarkkailun osaksi on syytä lisätä esim. viikoittainen pH-
mittausmittalaitteella. Pintavalutuskentälle tulee lisätä tehon tarkkailu 
kentän ylä- ja alapuolisella näytteenotolla. Pintavalutuskentän toimintaa 
tulee tarkkailla vähintään kaksi ensimmäistä vuotta käyttöönoton jälkeen 
ja tämän jälkeen arvioida jatkotarkkailun tarve. 
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Koska tuotantoalueen alla on sulfidisedimenttejä, tulee päästötarkkailun 
laajaan analyysilistaan sekä vesistötarkkailun analyysilistaan lisätä säh-
könjohtavuus. Vesistötarkkailunäytteiden ajankohdat tulee tarkentaa 
seuraavasti: toukokuu, heinä-, elo-, ja syyskuu. Mikäli tarkkailussa havai-
taan luparajat ylittäviä pitoisuuksia sekä muissa poikkeus- ja häiriötilan-
teissa tulee toiminnanharjoittajan välittömästi tiedottaa siitä valvontavi-
ranomaiselle ja kunnan ympäristöviranomaiselle vaadittujen jatkotoimien 
sopimiseksi. 

Ympäristöhallinnon uuden vedenlaaturekisterin (Vesla) myötä vesistö-
tarkkailutulosten toimitus on muuttunut niin, että analyyseistä vastaava 
taho vie tulokset sinne ensisijaisesti itse, eikä siirtotiedostoa lähetetä 
ELY-keskukseen. Vesistötarkkailutulosten toimitus tulisi tehdä kolmen 
kuukauden välein. Nettopäästöjen laskentaan on annettu Ympäristömi-
nisteriön ohjeessa (2013) kiintoaineen taustapitoisuudeksi 1 mg/l. 

2) Lapin ELY-keskus, Pohjois-Suomen kalatalouspalvelut 

Lapin ELY-keskus kalatalousviranomaisena on katsonut, että lupa voi-
daan myöntää. Luvan saajalle tulee määrätä 1 500 euron kalatalous-
maksu Lapin ELY-keskukselle kymmenen ensimmäisen toimintavuoden 
ajalta käytettäväksi alapuolisilla jokialueilla tai Lohijärvellä tehtäviin vesis-
tön kunnostustoimiin tai istutuksiin. Mikäli toiminta jatkuu sen jälkeen, lu-
van saajan on maksettava kalatalousmaksua 1 500 euroa jokaiselta seu-
raavalta alkavalta kymmenvuotisjaksolta. Erillistä kalataloudellista tark-
kailua ei tarvita. 

Kalatalousviranomaisena Lapin ELY–keskus toteaa, että hakemuksessa 
esitetyllä kuormituksella vaikutukset kalastoon ja kalastukseen ovat jo 
valmiiksi rehevässä alapuolisessa vesistössä melko vähäiset. Tuotannon 
aiheuttama kuormitus vaikuttaa osaltaan Lohijärveen, jolla on suurempi 
kalataloudellinen merkitys. Haittoja voidaan kompensoida kalatalous-
maksulla tehtävillä toimenpiteillä. Vähäisten kalataloudellisten haittojen 
takia kalataloustarkkailu ei ole perusteltu. Vuosittain maksettava pieni ka-
latalousmaksu olisi maksulla aikaansaataviin toimenpiteisiin sekä mak-
sun hallinnointikustannuksiin nähden epätarkoituksenmukainen, joten 
maksu on syytä määrätä tehtäväksi kymmenen vuoden välein. 

3) Rovaniemen kaupungin ympäristölautakunta 

Rovaniemen kaupungin ympäristölautakunta on Ylitornion ympäristön-
suojeluviranomaisena todennut, ettei sillä ole tarvetta antaa lausuntoa. 

4) Geologian tutkimuskeskus (GTK) 

Geologian tutkimuskeskus (GTK) on todennut, että Litorina-rajan alapuo-
lella sijaitsevilla sedimentaatioalueilla on melko yleisesti todettu esiinty-
vän sulfidipitoisia maakerroksia, jotka hapettumiselle altistuttuaan voivat 
aiheuttaa maaperän ja vesistöjen happamoitumisriskiä. Maankäytön, ku-
ten kuivatusojituksen seurauksena kerrostumat altistuvat hapettumiselle 
ja sitä kautta happamoitumiselle. Hapettomassa tilassa pohjavedenpin-
nan alapuolella sulfidisedimentit eivät aiheuta haittaa ympäristölleen. 

Turvetuotantoalueella happamoitumisriski voi ilmentyä, kun sarka- ja reu-
naojat ja muut kaivetut rakenteet ulottuvat sulfidipitoiseen turpeeseen 
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ja/tai pohjamaahan. Happamoitumisriski vähenee, mikäli sulfidipitoiseen 
kerrokseen ulottuvat ojitukset minimoidaan, huolehditaan, että pohjave-
denpinta pidetään riittävän korkeana sekä perustamisvaiheen, tuotannon 
että jälkihoitovaiheen aikana, jolloin happamuutta aiheuttava maakerros 
pysyy ojissa veden kyllästämänä sekä tuotantosaroille jätetään jälkikäyt-
tömuodosta riippuen mahdollisimman yhtenäinen turvekerros (10–30 cm) 
tuotannon loppuvaiheessa. 

GTK on tehnyt turvekartoituksen Kapustavuomalla vuonna 1993. Happa-
mien sulfaattimaiden esiintymisalueita ja ominaisuuksia sisältävää sul-
faattimaakartoitusta ei GTK:n toimesta ole Kapustavuoman alueella 
tehty. Maaperänäytteiden ottamisen ja analysoinnin on järjestänyt luvan 
hakija. Ympäristöluvan hakija on tehnyt tuleville tuotantolohkoille lohko-
kohtaisen riskitarkastelun, joka perustuu muun muassa otettujen maape-
ränäytteiden analyysituloksiin. Maaperänäytteitä otettiin 14 pisteeltä, 
joista kolmella happamoitumisriski todettiin mahdolliseksi. Maaperänäyt-
teiden mukaan happamoitumiselle alttiit, pääasiassa hienorakeisia maa-
lajeja sisältävät alueet sijaitsevat tuotantoalueen etelä- ja pohjoisosissa. 
Geofysikaalisen aineiston mukaan alueella ei esiinny johteita, jotka indi-
koisivat rikkipitoisten mustaliuskeiden esiintymiä kallioperässä. Musta-
liuskealueiden pintavesissä ja niiden sedimenteissä voi esiintyä happa-
muutta ja kohonneita metallipitoisuuksia. Kapustavuoman alueella teh-
dyn sulfaattimaakartoituksen havaintopistetiheys on 2,2 pistettä / 10 ha, 
mikä on GTK:n arvion mukaan riittävä, ottaen huomioon alueen maape-
räolosuhteet. Pisteet on myös sijoitettu varsin kattavasti alueelle ja ulo-
tettu vähintään 50 cm turpeen alarajan alapuolelle, millä syvyydellä on 
todennäköisesti suurin riski sulfidien esiintymiselle. Näytteitä on otettu 
kaksi turvekerroksen alaosasta ja kaksi pohjamaasta kohdennetuilta sy-
vyyksiltä. Yleisesti ottaen näytteet olisi suositeltava ottaa jatkuvana näy-
tesarjana noudattaen kerrosyksikkörajapintoja, mutta koska näytteet on 
otettu kaivinkoneella kaivetusta kuopasta, on näytekohdat pystytty toden-
näköisesti valitsemaan edustavilta syvyyksiltä. GTK:n arvion mukaan sul-
fidisedimenttien esiintyminen on arvoitu tehdyssä tutkimuksessa kartoi-
tuksen sallimalla tarkkuudella. 

Hakijan mukaan mitään alueella suoritettuja kaivauksia ei ole ulotettu ki-
vennäismaahan asti. Näin toimittaessa potentiaalisesti hapan maa-aines 
jää ojien ja altaiden pohjilla veden kyllästämäksi. Hakija on esittänyt 
myös, että tuotantosaroille jätetään tuotannon loputtua riittävä turveker-
ros (50 cm). Hakija on esittänyt päästö- ja vaikutustarkkailuun liittyen pin-
tavalutuskentältä lähtevän veden laatuseurantaa ja kuormitustarkkailua 
tuotannon loputtua jatkettavaksi yhden vuoden ajan. Vesistönäytteet ote-
taan 4 kertaa vuoden aikana, kerran keväällä ja kolme kertaa kesäaikana. 
Tähän sisältyy muun muassa pH-seuranta. Veden kattavasta pH-seuran-
nasta tulee huolehtia ja lähtevän veden seuranta olisi suositeltavaa ulot-
taa kevät–kesäkauden lisäksi myös syksylle/myöhäissyksylle, jolloin 
mahdolliset päästöpiikit esimerkiksi syyssateiden aikaan saataisiin seu-
rantaan. Myös laskeutus- ja pumppausaltaat pidetään toiminnassa tuo-
tannon päätyttyä kahden vuoden ajan. GTK on katsonut, että edellä ole-
vista toimenpiteistä huolehtiminen on asianmukaista ja tärkeää. 

Hakemuksen mukaan alueen jo käytöstä poistetuilla tuotantolohkoilla on 
jälkikäyttömuotona luontainen kasvillisuus/metsittyminen. Lohkoille on 
myöskin jätetty riittävän paksu (50 cm) turvekerros. Myöskään näillä  
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alueilla kaivaukset eivät ulotu kivennäismaahan. Nykyisten käytössä ole-
vien tuotantolohkojen jälkikäyttömuotona on toiminnan loputtua luontai-
nen metsittyminen ja lohkojen 1–2 osalta kosteikko. Lohkoilla 1 ja 2 poh-
jamaissa havaittujen korkeampien rikkipitoisuuksien vuoksi kosteikko so-
veltuu jälkikäyttömuodoksi hyvin. 

GTK on arvioinut, että happamoitumisriski on Kapustavuomalla huomi-
oitu varovaisuusperiaatetta noudattaen ja tarvittavat toimenpiteet sen mi-
nimoimiseksi esitetty. 

Muistutus  

5) Matti Häggman (Ahvenniva 976-406-76-8) 

Hakija on esittänyt vesien johtamista? pintavalutuskentän kautta Kapus-
takanavaan mistä Ahvenjokeen, Kuijasjokeen ja edelleen Lohijärveen. 
Pintavalutuskenttä on ojitettu, joten turvetuotannon vesistölle aiheutetut 
haitat lisääntyvät. Alueella ei ole matalia ojia, eikä ojien tukkiminen tur-
veaineksella tule riittämään. Muistuttaja on vaatinut, että pintavalutusken-
tän kaikki ojat on tukittava ja vesien virtaamat on estettävä muulla tavoin 
kuin turpeella. Muistuttaja on huomauttanut, että Ahvenjoki ja Kuijasjoki 
ovat pahasti ylikuormitettuja jo nyt vesialueen runsaalla metsäojituksella. 
Joissa on ollut melko hyvä harrikanta (harjus), mikä on hävinnyt koko-
naan. Vesialueen metsäojituksen aiheuttamista päästöistä on tehty Ro-
vaniemen kaupunki ympäristötarkastajalle lukuisia ilmoituksia ja myös 
tehty vesistön tarkastuksia alueen veden likaisuuden aiheuttajista. Hä-
neltä kyllä löytyy aineistoa asiasta. Muistuttajan mukaan nyt selvitellään 
Lohijärven kunnostusta ruoppaamalla. Hänen mukaansa kiistatta on 
näyttöä järveen laskevan Kuijasjoen tuomasta runsaasta mutamaasta.  

Muistuttaja asuu Kuijasjoen rantamaalla ja Ahvenjoki yhtyy tässä kohtaa 
Kuijasjokeen, joten muistuttaja näkee ikkunasta vedenlaadun muutokset. 
Näin käy aina runsaitten sateiden jälkeen. Vesistö ei muistuttajan mu-
kaan kestä yhtään lisäkuormitus. Lohijärven kunnostukseen liittyvissä 
katselmuksissa viranomaisten lausunto oli, että ensisijainen toimenpide 
on estää jokiverkostosta tuleva kuormitus järveen. 

Muistuttajan mukaan kuvia siitä, miten Kuijasjoen vesi on likaista kor-
keanveden aikana, löytyy. Lasketusaltaat ovat muistuttajan mukaan te-
hottomia kun ne täyttyvät maa-aineksesta, eikä niitä huolleta. Muistuttaja 
on vaatinut, että valvontaa pitää tehostaa. 

Kapustavuoman maa-aines on sellaista mikä ei näy vesistössä sillä ta-
voin kuin savimaista tuleva virtaus, mutta jokien pohjat täyttyvät mudasta. 

Hakijan vastine ja hakemuksen muutos 

Hakija on 28.11.2016 toimittanut aluehallintovirastoon vastineen lausun-
noista. Lisäksi hakija on muuttanut hakemusta vesienkäsittelyn ja jälki-
käyttösuunnitelman osalta. Täydentävät tiedot on tarpeelliselta osin sisäl-
lytetty tämän päätöksen kertoelmaosaan asianomaisiin kohtiin. 
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Vastineessa hakija on esittänyt muun muassa seuraavaa: 

1. Lapin ELY-keskus ympäristö ja luonnonvarat vastuualue 

ELY-keskuksen lausunnon mukaan pintavalutuskentän muoto ja kor-
keussuhteet eivät ole optimaalisia tarkoitukseen. Tasaisen valunnan var-
mistamiseksi ELY-keskus on lausunnossaan esittänyt ratkaisuvaihtoeh-
tona vesien pumppaamisen usealle eri purkupisteelle. Hakija on päivittä-
nyt pintavalutuskentän asemapiirroksen, joka on vastineen liitteenä. Ve-
det puretaan pintavalutuskentälle kahdesta kohdasta, jolloin pintava-
lutuskentän alue saadaan hyödynnettyä paremmin. 

ELY-keskuksen lausunnon mukaan laskeutusaltaiden mitoitukset eivät 
ole turvetuotannon ympäristönsuojeluohjeen mukaisia. Hakija on esittä-
nyt 29.12.2014 päivätyn Kapustavuoman turvetuotantoalueen ympäristö-
luvan lupamääräysten tarkistamishakemuksen liitteenä 5 tuotantoalue-
kartan, jossa on esitetty uudet suunnitellut vesienkäsittelyrakenteet ja ve-
sienjohtamisjärjestelyt. Tuotantoaluekartta on liitetty vastineeseen. Tuo-
tantoalueen luoteiskulmaan tulee kaksi uutta laskeutusallasta (12x42m), 
joihin johdetaan kaikki tuotantoalueelta tulevat kuivatusvedet. Altaat teh-
dään nykyisen laskeutusaltaan 3 kohdalle. Laskeutusaltaista vedet joh-
detaan pumppausaltaaseen, ja pumpataan pintavalutuskentälle. Suunni-
tellut laskeutusaltaat täyttävät turvetuotannon ympäristönsuojeluoh-
jeessa (2015) esitetyt vaatimukset. Laskeutusaltaiden mitoituslaskelma 
on liitetty vastineeseen. Muut nykyiset laskeutusaltaat (1–2 ja 4–6) jäävät 
paloaltaiksi tai lietesyvennyksiksi tuotantoalueen ulkopuolisten vesien 
johtamisreiteille. 

2. Lapin ELY-keskus, Pohjois-Suomen kalatalouspalvelut 

Hakijalla ei ole ollut huomautettavaa lausuntoon. 

3. Rovaniemen kaupungin ympäristölautakunta 

Hakijalla ei ole ollut huomautettavaa lausuntoon. 

4. Geologian tutkimuskeskus (GTK) 

Hakijalla ei ole ollut huomautettavaa lausuntoon. 

5. Matti Häggman (Ahvenniva 976-406-76-8) 

Hakijan käsityksen mukaan uusien vesienkäsittelyrakenteiden (laskeu-
tusaltaat ja pintavalutuskenttä) käyttöönottamisen jälkeen tuotantoalu-
eelta vesistöön lähtevä kuormitus vähenee, kun vesienkäsittely tehostuu 
eikä tuotantoon tule uusia alueita. Lisäksi vanhoja tuotantolohkoja alkaa 
poistua tuotannosta, jolloin vesistöön lähtevä kuormitus pienenee enti-
sestään. Pintavalutuskentällä olevat ojat tukitaan pintaturpeella. Vastaa-
van toimenpiteen viranomainen on määrännyt muun muassa Vare-
vuoman turvetuotantoalueen ympäristöluvassa, joka sijaitsee noin 10 
km:n etäisyydellä Kapustavuoman turvetuotantoalueelta. Pintavalutus-
kentän ympärille rakennetaan valli, joka estää ulkopuolisten vesien valu-
misen pintavalutuskentälle. Laskeutusaltaat puhdistetaan säännöllisesti 
vähintään kerran vuodessa. 
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Hakemuksen täydennyksen/muutoksen johdosta pyydetyt lausuntojen täydennykset 

Aluehallintovirasto on varannut mahdollisuuden täydentää lausuntoa La-
pin ELY-keskuksen ympäristö ja luonnonvarat vastuualueelle, Lapin 
ELY-keskuksen Pohjois-Suomen kalatalouspalveluille, Ylitornion kun-
nalle, Ylitornion kunnan ympäristön- ja terveydensuojeluviranomaisille 
sekä Geologian tutkimuskeskukselle (GTK) ja mahdollisuuden täydentää 
muistutusta muistutuksen tehneille. 

6) Lapin ELY-keskus ympäristö ja luonnonvarat vastuualue 

Hakijan esittämät vesienkäsittelyrakenteiden muutokset ovat oikean 
suuntaisia. Suunnitelmista puuttuu yhä laskeutusaltaiden mitoitussuunni-
telma, mistä näkyisivät tarkat mitat ja poikkileikkauspiirustukset pinta-
aloineen.  

Esitetyssä tuotantoaluekartassa ja pintavalutuskentän suunnitelmassa 
on ristiriita pintavalutuskentälle vesien johtamisen osalta. Tuotantoalue-
kartta on päivätty vuodelle 2014, vaikka sitä on muokattu alkuperäisestä. 
Lupapäätös tulee perustua yksiselitteiseen kartta ja suunnitelma-aineis-
toon. 

7) Geologian tutkimuskeskus (GTK) 

Geologian tutkimuskeskus on todennut, ettei sillä ole täydennettävää jo 
annettuun lausuntoon. 

Hakemuksen täydennys ja hakijan vastine hakemuksen täydennyksen/muutoksen johdosta 
esitettyyn lausuntoon 

Hakija on 13.4.2018 täydentänyt hakemusta muun muassa tuotanto-
suunnitelmakartalla, laskeutusaltaiden mitoitustiedoilla ja laskeutusaltai-
den rakennekuvilla. 

Hakija on 1.6.2018 täydentänyt hakemusta päivitetyllä tuotantosuunnitel-
makartalla ja tiedoilla lohkokohtaisista pinta-aloista. 

Täydentävät tiedot on tarpeelliselta osin sisällytetty tämän päätöksen ker-
toelmaosaan asianomaisiin kohtiin. 

Hakemuksen täydennyksen/muutoksen johdosta pyydetyt lausuntojen täydennykset 

Aluehallintovirasto on varannut mahdollisuuden täydentää lausuntoa La-
pin ELY-keskuksen ympäristö ja luonnonvarat vastuualueelle ja Ylitor-
nion kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle.  

8) Lapin ELY-keskus ympäristö ja luonnonvarat vastuualue 

Hakijan esittämiä täydennyksiä laskutusaltaiden rakenteesta ja mitoituk-
sesta voidaan pitää riittävinä. Mitoitukset ovat turvetuotannon ympäris-
tönsuojeluohjeen mukaisia. Pintavalutuskentän osalta ELY-keskus on 
katsonut, että muutetusta suunnitelmasta (vastine 28.11.2016) huoli-
matta pintavalutuskentästä ei ehkä tule toimivaa ja kentän hyötyalue jää 
pieneksi. Kenttä on suunniteltu ojitetulle suolle. Kentän pinta-ala on 
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2,6 ha, 4,9 % ilmoitetusta valuma-alueesta. Turvetuotannon ympäristö-
ohjeen mukaan ojitetulle suolle suunnitellun pintavalutuskentän pinta-ala 
tulee olla vähintään 5 % valuma-alueesta. Alueen profiili ja jako-ojien si-
joitus yhdessä vanhojen ojien kanssa voi aiheuttaa veden oikovirtauksen, 
eikä riittävää puhdistustehoa saavuteta. 

Lapin ELY -keskus on esittänyt, että alueelle tehdään maastotarkastus 
ennen asian ratkaisua. 

Lapin ELY -keskus on tehnyt Kapustavuomalle tarkastuksen 21.8.2018. 
Tarkastuksen yhteydessä todettiin, että nykyisin käytössä olevat altaat oli 
kunnostettu ja tyhjennetty. Toiminnanharjoittajaa jouduttiin huomautta-
maan asiakirjapuutteista tarkastuksen yhteydessä. 

Lapin ELY-keskus ympäristö ja luonnonvarat vastuualue on täydentänyt 
lausuntoaan 29.11.2018 28.11.2018 tehdyn maastokäynnin muistiolla. 
Muistiossa todetaan seuraavaa:  

Maastokäynnin tarkoituksena oli tarkastella Kapustavuoman turvetuotan-
toalueen ympäristölupahakemuksen (PSAVI/3970/201) yhteydessä 
suunnitellun pintavalutuskentän soveltuvuutta. 

Lapin ELY -keskus on lausunnossaan 28.9.2018 ympäristölupahakemuk-
sesta todennut, että esitetyllä tavalla pintavalutuskentästä ei ehkä tule 
toimivaa ja ennen asian ratkaisua alueelle tulee tehdä maastotarkastus. 

Jouni Rauhala ja Risto Romakkaniemi Lapin ELY -keskuksesta kävivät 
Kapustavuomalla 28.11.2018. Mukana oli myös toiminnanharjoittaja 
Veijo Palokangas. 

Lupahakemuksessa on esitetty että 2,6 ha:n pintavalutuskentälle johdet-
tava vesi tuodaan pumppaamalla kentän lounaispuolelle ja jaetaan sieltä 
jako-ojan kautta kentälle. Tehdyn maastotarkastuksen perusteella vaih-
toehtoinen ratkaisu vesien johtamisessa pintavalutuskentän kautta: 
Pumppaamolta tuleva vesi jaetaan kentän päässä reikäputkella kentälle. 
Noin kentän puoleen väliin kaivetaan kokoojaoja, josta vesi johdetaan 
jako-ojilla uudestaan kentälle. Näin kentän koko pinta-ala tulisi todennä-
köisesti tehokkaammin käytettyä ja kokoojaojalla vältetään mahdollisten 
ohivirtauksien haitat. Alueella olevat vanhat ojat tulee täyttää. 

Suunniteltu kenttä on mitoitukseltaan pieni ja tuotantoalueen puoleiselta 
osalta huonommin pintavalutuskentäksi soveltuva, mutta huomioiden 
tuotantoalueen odotettavissa oleva käyttöaika (7–8 vuotta) ja alueelta 
kertyvä vesimäärä kenttä todennäköisesti oikein suunniteltuna/käytettynä 
toimii. 

Muistioon on liitetty periaatepiirros vaihtoehtoisesta ratkaisusta koskien 
vesienjohtamista.  

Hakemuksen täydennys ja hakijan vastine hakemuksen täydennyksen/muutoksen johdosta 
esitettyyn lausuntoon 

Hakija on 23.1.2019 täydentänyt hakemusta ilmoittamalla toteuttavansa 
vesienjohtamisen pintavalutuskentälle ELY-keskuksen tarkastusmuisti-
ossa esittämällä tavalla.  



26 
 

A L U E H A L L I N T O V I R A S T O N  R A T K A I S U 

KÄSITTELYRATKAISU 

Aluehallintovirasto käsittelee asian ympäristölupahakemuksena. 

YMPÄRISTÖLUPARATKAISU 

Aluehallintovirasto myöntää Palaturve Veijo Palokangas Oy:lle määräai-
kaisen ympäristöluvan Kapustavuoman turvetuotantoon Ylitornion kun-
nassa Tornionjoen–Muonionjoen vesistöalueella hakemukseen liitetyn 
suunnitelman ja sen täydennysten mukaisesti siten muutettuna kuin lu-
pamääräyksistä ilmenee. Tuotantoalueen pinta-ala auma-alueineen on 
noin 54 ha. Lisäksi aluehallintovirasto vahvistaa Kapustavuoman jälkihoi-
totoimenpiteet.  

Kalastolle ja kalastukselle aiheutuvien vahinkojen ehkäisemiseksi mää-
rätään kalatalousmaksu. Ennalta arvioiden hankkeesta ei aiheudu muuta 
vesistöön tai sen käyttöön kohdistuvaa toimenpitein hyvitettävää tai kor-
vattavaa vahinkoa. Ennakoimattoman vahingon varalta annetaan ohjaus. 

Luvan saajan on noudatettava ympäristönsuojelulain ja vesilain säännök-
siä sekä tässä päätöksessä annettuja lupamääräyksiä. 

Lupamääräykset 

Päästöt vesiin 

1. Turvetuotantoalueen vedet on johdettava tämän päätöksen liitteenä 2 
olevan kartan mukaisesti vesienkäsittelyrakenteiden jälkeen laskuojan 
kautta Kapustaojaan ja siitä edelleen Ahvenjokeen. 

2. Tuotantoalueelta johdettavat vedet on käsiteltävä aluehallintovirastoon 
1.6.2018 saapuneen hakemuksen täydennyksen liitteenä olevan ilmaku-
vakartan ”Tuotantoaluekartta” MK 1:5 000 ja Lapin ELY-keskuksen 
28.11.2018 päivätyssä tarkastusmuistiossa esitetyn vaihtoehtoisen pin-
tavalutuskenttäratkaisun mukaisesti sarkaojarakenteiden, virtausta sää-
tävien patojen, laskeutusaltaiden ja sulan maan ajan, kuitenkin ainakin 
1.5.–30.11. pinta-valutuskentän avulla sekä muutoin hakemussuunnitel-
masta ilmenevällä tavalla.  

Sarkaojien päissä on oltava lietesyvennys, lietteenpidätin ja päisteputket. 
Kokoojaojissa on oltava virtausta säätelevät padot. Laskeutusaltaissa on 
oltava pintapuomit ja purkupään virtaamaa padottava rakenne. Laskeu-
tusaltaiden on oltava mitoitusohjeiden mukaiset.  

Auma-alueiden ja ojien välissä on oltava suojakaista, joka estää turpeen 
joutumisen ojiin.  

Tuotantoalueen ulkopuoliset valumavedet on johdettava tuotantoalueen 
ja vesienkäsittelyrakenteiden ohitse eristysojissa, joissa on oltava lie-
tesyvennykset. 
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3. Tuotantolohkojen pintaa ei saa ulottaa 30 cm lähemmäksi hapanta sul-
faattimaata tai potentiaalista hapanta sulfaattimaata. Niillä alueilla, joilla 
turvetta on happaman sulfaattimaan tai potentiaalisesti happaman sul-
faattimaan päällä nykyisin vähemmän kuin 30 cm, ei saa tuottaa turvetta 
vähemmäksi.  

Tuotantoalueen ojia ei saa kaivaa syvemmäksi kuin on tuotannon kan-
nalta välttämätöntä. Niissä kohdissa, joissa kaivettujen ojien pohjat ulot-
tuvat 30 cm lähemmäksi hapanta sulfaattimaata tai potentiaalista ha-
panta sulfaattimaata, kyseiset sulfaattimaat on viipymättä saatettava pel-
kistettyyn tilaan. 

Tuotannon loppuvaiheessa ja tuotannosta poistuneilla lohkoilla ojat, joi-
den pohjat ulottuvat lähelle hapanta sulfaattimaata tai potentiaalista ha-
panta sulfaattimaata on padottava riittävän useista kohdin niin, että hap-
pamat sulfaattimaat ja potentiaaliset happamat sulfaattimaat eivät pit-
kienkään kuivien jaksojen yhteydessä pääse hapettumaan. Vaihtoehtoi-
sesti alueet, joilla esiintyy hapanta tai potentiaalisesti hapanta sulfaatti-
maata tulee saattaa kokonaisuudessaan pysyvästi riittävän paksun vesi-
kerroksen peittämiksi niin, että happamat sulfaattimaat tai potentiaaliset 
happamat sulfaattimaat eivät pääse kuivamaan ja sulfidit hapettumaan 
edes pitkien kuivien jaksojen yhteydessä. 

Toiminta on muutoinkin järjestettävä niin, että alueella esiintyvät happa-
mat sulfaattimaat ja potentiaaliset happamat sulfaattimaat eivät tule ha-
pettumiselle alttiiksi. 

Turve määritellään tässä päätöksessä edellä mainituksi sulfaattimaaksi, 
mikäli sen maasto pH on alle 3, inkuboitu pH alle 3 tai inkuboitu pH on 
alle 3,5 ja pH on inkubaation yhteydessä laskenut yli yhden pH-yksikön. 
Liejut ja mineraalimaat määritellään tässä päätöksessä happamaksi sul-
faattimaaksi tai potentiaaliseksi happamaksi sulfaattimaaksi, mikäli nii-
den maasto-pH on alle 4 tai inkuboitu pH alle 4 ja pH on laskenut inku-
baation yhteydessä vähintään 0,5 pH-yksikköä. 

4. Happamaan sulfaattimaahan tai potentiaaliseen happamaan sulfaatti-
maahan ulottuvien laskeutusaltaiden happoa tuottavat maa-ainekset on 
poistettava altaan ympäriltä vähintään kolmen metrin leveydeltä ja niiltä 
syvyyksiltä kuin niitä esiintyy altaan seinämässä ja korvattava tiiviillä ja 
sulfidivapaalla turpeella tai muulla rakenteeseen teknisesti soveltuvalla 
pilaantumattomalla maa-aineksella, mikäli on vaara tai on jo ilmennyt, 
että altaan vesipinta laskee tällaisen turvekerroksen alapuoliselle tasolle. 
Vaihtoehtoisesti happoa tuottavat maa-ainekset voidaan neutraloida kal-
killa tai muulla neutraloivalla käyttökohteeseen soveltuvalla materiaalilla 
sekoittaen se maa-aineksiin altaan ympäriltä vähintään viiden metrin le-
veydeltä ja niiltä syvyyksiltä kuin happoa tuottavia maa-aineksia ilmenee 
altaan seinämässä. Kalkin tai muun neutraloivan materiaalin neutraloin-
tikyky on oltava vähintään kaksinkertainen kyseisten maa-ainesten ha-
ponmuodostuskykyyn nähden. Happamat maa-ainekset on poistettava 
tai kalkittava altaan pohjasyvyydelle asti. Mainituissa vaihtoehdoissa 
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myös altaan pohjan maa-aines on poistettava, mikäli se on sulfidista hap-
poa tuottavaa. 

Sulfidipitoiset kaivumaat on haudattava niin, että ne jäävät pysyvästi ve-
sipeiton alle. Vaihtoehtoisesti maat on kalkittava tai käsiteltävä muulla 
neutraloivalla materiaalilla niin, että sen määrä riittää neutraloimaan koko 
kaivumassaan sisältyvän haponmuodostuspotentiaalin. Lisäksi maat on 
peitettävä turpeella taikka muulla sopivalla puhtaalla aineksella, joka ei 
kemiallisesti muuta peitettäviä neutraloituja maita siten, että niiden hap-
pamuus, raskasmetallien liukoisuus tai muut ominaisuudet eivät muutu 
niin, että niistä voisi muodostua ympäristön pilaantumista aiheuttavia 
päästöjä. 

5. Luvan saajan on tuotantoalueen tai sen osa-alueiden luovutusten yh-
teydessä ilmoitettava kirjallisesti vastaanottajalle tällä päätöksellä anne-
tut happamien sulfaattimaiden ja potentiaalisten happamien sulfaattimai-
den kuivatusta koskevat velvoitteet. 

6. Pintavalutuskentällä on saavutettava käytön aikaisena keskiarvona il-
maistuna vähintään seuraavat puhdistustehot tai enintään seuraavat läh-
tevän veden pitoisuudet: 

 Puhdistusteho Lähtevän veden pitoisuus 
Kiintoaine 50 %         6 mg/l 
Kokonaisfosfori 50 %       60 µg/l 
Kokonaistyppi 20 % 1 300 µg/l 

 

Puhdistusteho lasketaan keskiarvona sulan maan aikana, kuitenkin aina-
kin 1.5.–30.11, ennen pintavalutuskenttä ja sen jälkeen mitatuista pitoi-
suuksista mahdolliset häiriötilanteet mukaan lukien. 
 
Pintavalutuskenttien puhdistustehoa tai siltä lähtevän veden pitoisuuksia 
koskevat vaatimukset ovat kahtena ensimmäisenä pintavalutuskentän 
toimintavuotena tavoitearvoja ja sen jälkeen raja-arvoja. 

Jos tavoitearvoja ei saavuteta, luvan saajan on ilmoitettava Lapin ELY-
keskukselle sekä viipymättä laadittava toimenpidesuunnitelma ja ryhdyt-
tävä suunnitelman mukaisiin toimenpiteisiin vesienkäsittelyn tehosta-
miseksi sekä kentän toimivuuden parantamiseksi. Toimenpidesuunni-
telma toteutusaikatauluineen on toimitettava Lapin ELY-keskukselle 
ELY-keskuksen määräämänä ajankohtana. 

Mikäli päästötarkkailun perusteella raja-arvoja ei kolmannesta pintava-
lutuskentän toimintavuodesta lähtien saavuteta, luvan saajan on toimitet-
tava seuraavan vuoden helmikuun loppuun mennessä aluehallintoviras-
tolle vesienkäsittelyn tehostamista koskeva suunnitelma, jonka perus-
teella aluehallintovirasto voi muuttaa tai täsmentää lupamääräyksiä tai 
täydentää lupaa. 

7. Uudet vesienkäsittelyrakenteet on toteutettava vuoden 2020 loppuun 
mennessä ja rakenteiden valmistumisesta on ilmoitettava Lapin ELY-kes-
kukselle ja Ylitornion kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle.  
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Vesienkäsittelyrakenteisiin saa Lapin ELY-keskuksen hyväksymällä ta-
valla tehdä sellaisia muutoksia, jotka eivät vähennä niiden tehoa. 

8. Pintavalutuskenttä on rakennettava siten, että töiden haitalliset vaiku-
tukset jäävät mahdollisimman vähäisiksi. Pintavalutuskenttää rakennet-
taessa ei saa tarpeettomasti vahingoittaa alueen kasvillisuutta. Oikovir-
taukset pintavalutuskentällä on estettävä tukkimalla ojat kokonaan sovel-
tuvalla pintavalutuskentän ulkopuolelta tuodulla materiaalilla. Veden ja-
kautumisesta tasaisesti koko pintavalutuskentälle on huolehdittava jako-
ojilla tai -putkilla. Tarvittaessa niiden sijoitusta on muutettava ja tehtävä 
virtausohjaimia. 

9. Luvan saajan on pidettävä vesienkäsittelyrakenteet ja ojastot jatkuvasti 
toimintakunnossa ja tarkastettava niiden toimivuus säännöllisesti.  

Laskeutusaltaat, sarkaojat ja lietesyvennykset on puhdistettava ainakin 
kerran vuodessa tuotantokauden päätyttyä ja aina muulloinkin tarpeen 
vaatiessa. Kivennäismaahan kaivetut ojat on tarkastettava ainakin kerran 
vuodessa ja puhdistettava tarvittaessa.  

Laskeutusaltaista, lietesyvennyksistä ja kivennäismaahan kaivetuista 
ojista poistettava liete on sijoitettava siten, ettei se pääse vesistöön.  

Päästöt ilmaan ja melu 

10. Tuotanto ja turpeen varastointi on tehtävä ja ajoitettava siten, että 
tuotantoalueelta leviää mahdollisimman vähän turvepölyä ympäristöön. 
Koneiden ja laitteiden on oltava mahdollisimman vähän turvepölyä ai-
heuttavia. Pölyävät työvaiheet on keskeytettävä tuulen nopeuden ylittä-
essä 10 m/s. 

Kun tuuli käy tuotantolohkoilta lähteiden suuntaan, tuotantotoimet on kes-
keytettävä niillä alueilla, jotka sijaitsevat 500 metrin etäisyydellä lähteistä.  

Alueella on oltava asianmukainen tuulen suunnan ja nopeuden osoittava 
kiinteästi asennettu ja rekisteröivä mittari. 

Kuljetuksiin käytettävät ajoneuvot on kuormattava siten, ettei kuorma pö-
lyä häiritsevästi. 

11. Alueen turvetuotanto ja varastointi on järjestettävä siten, että niistä 
aiheutuu mahdollisimman vähän melua. Melutaso ei saa ylittää asuinra-
kennusten pihapiirissä 55 dB (LAeq) klo 7–22 eikä 50 dB (LAeq) klo 22–
7. Loma-asuntojen pihapiirissä melutaso ei saa ylittää 45 dB (LAeq) klo 
7–22 eikä 40 dB (LAeq) klo 22–7.  

Varastointi ja jätteet 

12. Kaikessa toiminnassa on huolehdittava siitä, että jätettä syntyy mah-
dollisimman vähän ja ettei siitä aiheudu vaaraa tai haittaa terveydelle tai 
ympäristölle. 

Jätteet on lajiteltava ja ne on säilytettävä tarkoitukseen soveltuvissa mer-
kityissä jäteastioissaan. Jätteet on toimitettava hyödynnettäväksi tai kä-
siteltäväksi toimijalle, jolla on oikeus vastaanottaa kyseistä jätettä. Vaa-
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rallisia jätteitä toimitettaessa on laadittava siirtoasiakirja ja ne on pakat-
tava tiiviiseen ja jätteen vaaraominaisuuksilla merkittyyn pakkaukseen. 
Luvan saajan on muutoinkin järjestettävä jätehuolto ja jätteen kuljetus 
asianmukaisesti.  

Luvan saajan on noudatettava hakemukseen liitettyä kaivannaisjätteen 
jätehuoltosuunnitelmaa. Jätehuoltosuunnitelmaa on arvioitava ja tarvitta-
essa tarkistettava viiden vuoden välein. Arviointi on tehtävä ensimmäisen 
kerran viiden vuoden kuluttua tämän päätöksen lainvoimaiseksi tulosta. 
Arvioinnista on ilmoitettava Lapin ELY-keskukselle. Jos kaivannaisjät-
teen määrä tai laatu taikka jätteen käsittelyn tai hyödyntämisen järjestelyt 
muuttuvat merkittävästi, kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelmaa on 
muutettava ja haettava tältä osin ympäristöluvan muuttamista. 

13. Voiteluaineet ja jäteöljy on säilytettävä katetussa tilassa, jossa on tii-
visalustainen reunallinen suojarakenne. Polttoainesäiliöiden on oltava tii-
viillä ja kantavalla alustalla siten, ettei polttoainetta säilytyksen tai tank-
kauksen aikana pääse maaperään tai ojiin. Pysyvästi paikalleen sijoitet-
tujen polttoainesäiliöiden on oltava kaksivaippaisia tai valuma-altaallisia. 
Polttoainesäiliöissä on oltava ylitäytön- ja laponestin. 

Häiriö- ja poikkeustilanteet 

14. Luvan saajalla tulee olla valmiudet tuotantoalueella tapahtuvien kone-
vaurioiden tai onnettomuuksien aiheuttamien ympäristövahinkojen tor-
juntaan. 

15. Toiminnan häiriötilanteista ja niiden aikaisista poikkeuksellisista ve-
sien johtamisjärjestelyistä ja ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa ai-
heuttavista onnettomuuksista ja vahingoista on viipymättä Lapin ELY-
keskukselle ja Ylitornion kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle sekä 
järjestettävä niiden edellyttämä tarkkailu. Häiriö- ja poikkeustilanteiden 
syyt on välittömästi selvitettävä. Havaitut viat on korjattava ja häiriötekijät 
poistettava viipymättä. 

Tarkkailut 

16. Käyttö- ja päästötarkkailu on toteutettava tämän päätöksen liitteenä 
3 olevan suunnitelman mukaisesti.  

Käyttö- ja päästötarkkailusuunnitelmaa voidaan tarkentaa Lapin ELY-
keskuksen hyväksymällä tavalla edellyttäen, että muutokset eivät hei-
kennä tulosten luotettavuutta tai tarkkailun kattavuutta.  

17. Luvan saajan on tarkkailtava toiminnan vaikutuksia vesistön tilaan 
Lapin ELY-keskuksen hyväksymällä tavalla sekä vaikutuksia kalastoon 
ja kalastukseen Lapin ELY-keskuksen Pohjois-Suomen kalatalouspalve-
luiden hyväksymällä tavalla. 

Ehdotukset vaikutustarkkailusuunnitelmiksi on toimitettava Lapin ELY-
keskukselle sekä kalaston ja kalastuksen tarkkailun osalta Lapin ELY-
keskuksen Pohjois-Suomen kalatalouspalveluille kolmen kuukauden ku-
luessa lupapäätöksen tultua lainvoimaiseksi. Suunnitelmissa tulee ottaa 
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huomioon, mitä vesienhoidon järjestämisestä annetussa laissa tarkoite-
tussa vesien tilaa koskevassa seurantaohjelmassa pidetään tarpeelli-
sena seurannan järjestämiseksi. 

Vesistö- ja kalataloustarkkailun vuosiraportit on toimitettava Lapin ELY-
keskukselle, Lapin ELY-keskuksen Pohjois-Suomen kalatalouspalve-
luille, Ylitornion kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle sekä Tornion–
Muonionjoen kalastusalueelle. Tarkkailujen tulokset on vaadittaessa an-
nettava niiden nähtäväksi, joiden oikeuteen tai etuun tiedot saattavat vai-
kuttaa. Tarkkailutulosten yhteenvedoissa on esitettävä tarkkailussa esiin-
tyneet epävarmuustekijät sekä analyyseissä ja tulosten laskennassa käy-
tetyt menetelmät. 

Kunnossapitovelvoitteet 

18. Luvan saajan on osallistuttava laskuojien kunnossapitoon siltä osin 
kuin kunnostustarve johtuu turvetuotantoalueen vesien johtamisesta. 

Kalatalousmaksu 

19. Luvan saajan on maksettava 1 650 euroa kalatalousmaksua luvan 
voimassaoloajalta Lapin ELY-keskukselle käytettäväksi vesistöön johdet-
tavien päästöjen vaikutusalueen kalastolle ja kalastukselle aiheutuvan 
vahingon ehkäisemiseen.  

Maksu on suoritettava kertamaksuna kolmen kuukauden kuluessa tämän 
päätöksen lainvoimaiseksi tulosta. 

Porotaloudelle aiheutuvien vahinkojen ehkäiseminen 

20. Kokoojaojien ja sarkaojien yläpäät on luiskattava pituussuunnassa 
vähintään kaltevuuteen 1:1,5 ojiin joutuvien porojen ylös pääsyn helpot-
tamiseksi. Vastaavanlaiset luiskat on tehtävä 300−400 metrin välein eris-
tys- ja kokoojaojien sivuluiskiin sekä sammutusvesialtaiden ja muiden 
kaivantojen yhdelle sivulle siltä osin kuin niiden luiskat ovat kaltevuutta 
1:1,5 jyrkempiä. Toimenpiteitä ei kuitenkaan tarvitse tehdä, mikäli luvan 
saaja sopii asian muutoin asianomaisen paliskunnan kanssa. 

Toiminnan lopettaminen ja jälkihoito 

21. Tuotantotoiminta on saatettava päätökseen 31.12.2030 mennessä. 
Tuotannon lopettamisen jälkeen hankealue on siistittävä ja tarpeettomat 
rakenteet poistettava. Alueelle voidaan jättää jälkikäyttöä ja vesienkäsit-
telyä tukevia rakenteita, kuten esimerkiksi päisteputkia. Poltto- ja voitelu-
aineiden sekä jäteöljyjen varastointi- ja käsittelypaikoilla maaperän tila 
tulee selvittää. Selvityksen tulokset tulee toimittaa Lapin ELY-keskuk-
selle. Toimenpiteet on tehtävä 31.12.2032 mennessä. 

Lapin ELY-keskus voi tarvittaessa antaa toiminnan lopettamiseen ja jäl-
kihoitoon liittyviä tarkentavia määräyksiä. 

22. Tuotannosta poistettavat alueet on vuosittain ilmoitettava Lapin ELY-
keskukselle ja Ylitornion kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Tuo-
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tannosta poistettujen alueiden vedet on johdettava vesienkäsittelyraken-
teiden kautta siihen asti, kunnes alueet ovat kasvipeitteisiä, kuitenkin vä-
hintään kahden vuoden ajan, tai ne on siirretty pysyvästi muuhun käyt-
töön. Luvan saajan on esitettävä ELY-keskukselle selvitys tuotannosta 
poistettujen alueiden tilasta ja jälkihoitovaiheen tarkkailun tuloksista en-
nen vesien käsittelyn lopettamista. Tämän jälkeen tuotannosta poistettu-
jen alueiden vedet voidaan ohjata vesien käsittelyn ohi ELY-keskuksen 
hyväksymällä tavalla. 

Tuotannosta poistettujen alueiden vesienjohtamisessa voidaan tehdä 
muutoksia ELY-keskuksen hyväksymällä tavalla, mikäli se on ympäristön 
kannalta parhaan käytännön mukaista. 

Luvan voimassaolo 

Lupa on voimassa vuoden 2032 loppuun asti.  

Tarvittaessa aluehallintovirasto voi ympäristönsuojelulain (527/2014) 
89 §:ssä säädettyjen edellytysten täyttyessä muuttaa lupaa tai valvonta-
viranomaisen aloitteesta peruuttaa luvan. 

OHJAUS ENNAKOIMATTOMAN VAHINGON VARALTA 

Vesistön pilaantumisesta aiheutuvista korvattavista vahingoista, joita ei 
ole tässä päätöksessä tarkoitetuista toimista ennakoitu aiheutuvan, on 
vahingon kärsijällä oikeus vaatia korvausta Pohjois-Suomen aluehallin-
tovirastolle tehtävällä hakemuksella. Ennakoimattoman vahingon korvaa-
mista koskevan hakemuksen yhteydessä voidaan esittää myös luvasta 
poiketen aiheutetun vahingon korvaamista koskeva vaatimus. 

RATKAISUN PERUSTELUT 

KÄSITTELYRATKAISUN PERUSTELUT 

Suomalais-ruotsalainen rajajokikomissio on 18.11.2004 myöntänyt vuo-
den 2014 loppuun asti voimassa olevan määräaikaisen ympäristöluvan 
nro M33/03, joka koski Kapustavuoman turvetuotantoalueen vesien joh-
tamista. Lupapäätöksessä on määrätty, että lupamääräysten tarkistamis-
hakemus oli tehtävä vuoden 2013 loppuun mennessä, jos toimintaa jat-
ketaan vuoden 2014 jälkeen. Lupamääräysten tarkistamista ei ole haettu 
määräaikaan mennessä. Toisaalta lupapäätöksessä ei ole myöskään 
määrätty luvan voimassaoloajan jatkumisesta siinä tapauksessa, että lu-
pamääräysten tarkistamista olisi haettu päätöksessä määrättyyn aikaan 
mennessä. Määräaikaisen luvan voimassaolo on näin ollen päättynyt ja 
lupa rauennut.  

Pohjois-Suomen ympäristölupaviraston 7.6.2006 myöntämässä ympäris-
tölupapäätöksessä nro 56/06/1, joka koski muuta kuin vesistön pilaantu-
mista aiheuttavaa toimintaa, on määrätty lupamääräysten tarkistamisha-
kemuksen tekemisestä vuoden 2013 loppuun mennessä, mikäli turvetuo-
tantoa aiotaan jatkaa vuoden 2014 jälkeen. Määräys on annettu uhalla, 
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että ympäristölupavirasto voi määrätä luvan raukeamaan. Lupamääräys-
ten tarkistamista ei ole haettu sanottuun määräaikaan mennessä. Lupaa 
ei ole kuitenkaan lupaviranomaisen päätöksellä määrätty raukeamaan, 
joten se on edelleen voimassa.   

Koska Kapustavuoman ympäristölupa on vesienjohtamisen osalta rauen-
nut ja luvan voimassaoloaika päättynyt, ei hakemusta voida tältä osin kä-
sitellä lupamääräysten tarkistamishakemuksena. Tämän vuoksi aluehal-
lintovirasto käsittelee hakemuksen kokonaisuudessaan ympäristölupa-
hakemuksena.  

LUPARATKAISUN PERUSTELUT 

Luvan myöntämisen edellytykset 

Kapustavuoman turvetuotantoalue on tuotannossa oleva alue, jolla on 
aiemmin olut Suomalais-ruotsalaisen rajajokikomission myöntämä mää-
räaikainen lupa (M 33/03) turvetuotantoon ja turvetuotannon vesien joh-
tamiseen Kapustaojan kautta Ahvenjokeen. Luvan voimassaolo on päät-
tynyt vuoden 2014 lopussa. Lisäksi Kapustavuomalla on ollut Pohjois-
Suomen ympäristölupaviraston myöntämä ympäristölupa (nro 56/06/1) 
turvetuotantoon. Lupa on koskenut muuta kuin vesistön pilaantumista ai-
heuttavaa toimintaa.  

Kapustavuoman tuotantoalueella eikä sen päästöjen vaikutusalueella ole 
erityisiä luonnonarvoja eikä luonnonsuojelulain perusteella erityistä suo-
jelustatusta omaavia lajeja ja luontotyyppejä. Lohkojen 1 ja 7 läheisyy-
dessä sijaitsee 2 lähdettä. Kapustavuoman turvetuotanto on aloitettu jo 
vuonna 1985 eikä tuotannolla ole ollut havaittavaa vaikutusta lähteisiin. 
Aluehallintoviraston arvion mukaan tuotannon jatkaminen tämän päätök-
sen mukaisesti ei vaaranna lähteiden säilymistä. 

Kapustavuoman tuotannossa oleva pinta-ala oli vuonna 2018 noin 54 ha. 
Tuotanto pinta-ala vähenee vuosittain ja tuotannon on arvioitu päätyvän 
kokonaan vuonna 2030. Kapustavuoman vesienkäsittely on perustunut 
sarkaojien lietesyvennyksiin ja lietteenpidättimiin sekä laskeutusaltaisiin. 
Vesienkäsittelyä tehostetaan sulanmaan aikaisella pintavalutuskentällä 
sekä muuttamalla laskeutusallasjärjestelyjä. Pintavalutuskentän pinta-
ala on 2,6 ha, mikä on noin 4,9 % pintavalutuskentän kokonaisvaluma-
alueesta. Turvetuotannon ympäristöohjeen mukaan ojitetulle suolle 
suunnitellun pintavalutuskentän pinta-ala tulee olla vähintään 5 % va-
luma-alueesta. Pintavalutuskenttä sijoittuu ojitetulle suoalueelle, mikä 
osaltaan voi edesauttaa oikovirtausten syntymistä. Pintavalutuskentän 
toimintaa voidaan kuitenkin tehostaa johtamalla vedet pintavalutusken-
tälle Lapin ELY-keskuksen 29.11.2018 lausunnossa esittämällä tavalla.  

Uusilla turvetuotantoalueilla parasta käyttökelpoista tekniikkaa ovat rat-
kaisukäytännössä olleet ympärivuotinen pintavalutus tai ympärivuotinen 
kemikalointi. Hakijalta saadun selvityksen mukaan Kapustavuomalla ei 
ole mahdollista toteuttaa ympärivuotista pintavalutusta. 

Kapustavuoman turvetuotannon vaikutukset ovat nähtävissä Kapusta-
ojassa ja Ahvenjoessa erityisesti humuksen, raudan ja ravinteiden pitoi-
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suuksien kasvuna. Arvion mukaan Kapustavuoman kuivatusvedet nosta-
vat Kapustaojan fosforipitoisuutta 4–22 μg/l ja typpipitoisuutta 105–538 
μg/l. 

Rajalliset mahdollisuudet Kapustavuoman kuivatusvesien käsittelyn te-
hostamiseen, erityisesti ympärivuotisen pintavalutuksen järjestämisen 
osalta puoltavat tuotannon mahdollisimman pikaista loppuun saatta-
mista. Hakija on esittänyt, että turvetuotannon arvioidaan päättyvän Ka-
pustavuomalla vuonna 2030 ja ELY-keskuksen tarkastuksella 
28.11.2018 tuotantoalueen odotettavissa olevan käyttöajan on todettu 
olevan 7–8 vuotta. Koska ympäristönsuojelulain muutoksen (527/2014) 
myötä lupamääräysten tarkistamisesta on luovuttu, ainoa keino varmis-
taa tuotannon loppuun saattaminen aikataulun mukaisesti on myöntää 
ympäristölupa määräaikaisena. Kun otetaan vielä huomioon se, että epä-
varmuudet pintavalutuskentän toiminnassa vaikeuttavat Kapustavuo-
malta alapuoliseen vesistöön johdettavien päästöjen ennustettavuutta 
myöntää aluehallintovirasto ympäristönsuojelulain 20 § 1 momentin 2) 
kohdan mukainen varovaisuus- ja huolellisuusperiaate huomioon ottaen 
tällä päätöksellä Kapustavuomalle määräaikaisen ympäristöluvan. Voi-
massaoloaika on riittävän pitkä, jotta tuotanto saadaan vietyä loppuun 
vaarantamatta alapuolisen vesistön tilaa. Kun otetaan huomioon se, että 
Kapustavuoman päästöt tulevat vähenemään pienenevän tuotantoalan 
myötä, sekä se, että ympäristölupa on myönnetty määräaikaisena, ve-
sien käsittelyn voidaan katsoa täyttävän parhaan käyttökelpoisen teknii-
kan vaatimukset Kapustavuoman olosuhteissa. 

Kapustavuoman tuotantoalue sijaitsee muinaisen Litorinameren rantavii-
van alapuolella. Litorina-rajan alapuolella sijaitsevilla sedimentaatioalu-
eilla on melko yleisesti todettu esiintyvän sulfidipitoisia maakerroksia, 
jotka hapettumiselle altistuttuaan voivat aiheuttaa maaperän ja vesistöjen 
happamoitumisriskiä. Kapustavuoman tuotantoalueella tehtyjen potenti-
aalisia happamia sulfaattimaita koskevien tutkimusten mukaan alueella 
on todettu esiintyvän potentiaalisesti hapanta sulfaattimaata. Asiassa 
saadun selvityksen mukaan erittäin korkeita turpeen rikkipitoisuuksia ha-
vaittiin lohkoilla 4 sekä 7 ja korkeita pitoisuuksia lohkolla 2. Muilla lohkoilla 
mitatut pitoisuudet olivat keskinkertaisia tai matalia. Kivennäismaassa to-
detut rikkipitoisuudet olivat keskinkertaisia tai matalia. Kapustavuoman 
alueen sulfidi sedimentit ovat kuitenkin säilyneet pelkistyneinä eivätkä tä-
ten ole vielä päässeet hapettumaan. 

Aluehallintovirasto toteaa, että suoksi kehittyneet alueet ovat maanko-
hoamisen seurauksena tapahtuneen merestä nousun yhteydessä olleet 
alavia ja orgaaninen aines on peittänyt ne nopeasti. Näin ollen hapon-
muodostuspotentiaali on turvetuotantoalueen pohjilla korkea. Soita ym-
päröivien korkeampien ja mineraaliaineksen peittämien alueiden sulfidi-
pitoisten sedimenttien sulfidit ovat jo hapettuneet sulfaateiksi ja happa-
mat yhdisteet kulkeutuneet pois alueelta. Alavien suoalueiden happamat 
sedimentit eivät ole olleet samalla tavalla hapettumiselle alttiina. Turve-
tuotantoalueen pohjalla olevat sedimentit voivatkin omata poikkeavan ke-
hityshistoriansa seurauksena merkittävästi suuremman haponmuodos-
tuspotentiaalin kuin vastaavat, pitkiä aikoja hapettumiselle ja huuhtoutu-
miselle altistuneet, ei turvepeitteiset alueet. Näin ollen ojituksilla kuivatta-
vien turvetuotantoalueiden pohjamaat saattavat tuottaa happamuutta 
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huomattavasti enemmän kuin vastaavat ojitetut vähäturpeisemmat mine-
raalimaa-alueet, mikäli joutuvat hapettumiselle alttiiksi. 

Aluehallintovirasto arvioi, että Kapustavuoman pelkistyneessä tilassa säi-
lyneet sulfidi sedimentit ovat ilman tehokkaita maaperän hapettumista ja 
happamoitumista ehkäiseviä toimia vaarassa hapettua tuotannon ede-
tessä kohti potentiaalisesti hapanta pohjamaata ja pohjaturvetta. Hapet-
tumisen seurauksena on mahdollista syntyä merkittävää pilaantumista tai 
sen vaaraa alapuolisessa vesistössä aiheuttavia happamia päästöjä. 
Riski poikkeuksellisten happamien ja metallipitoisten päästöjen syntymi-
seen on erityisen suuri pitkien kuivien jaksojen jälkeisillä sateilla. Vielä 
kuitenkaan happamoitumista ei ole tarkkailutuloksissa havaittu.  

Kapustavuoma sijaitsee Tornionjoen–Muonionjoen vesistöalueella Ah-
venjoen osavaluma-alueella (67.999). Kapustavuoman vedet johdetaan 
alapuoliseen vesistöön reittiä Kapustaoja−Ahvenjoki–Kuijasjoki–Lohi-
järvi. Kuijasjoen ja Lohijärven ekologinen tila on toisella suunnittelukau-
della luokiteltu hyväksi. Kapustaojan ja Ahvenjoen ekologista tilaa ei ole 
luokiteltu (Ympäristöhallinon karttapalvelu Karpalo). Vesienhoidon tavoit-
teena on kuitenkin hyvä ekologinen tila kaikissa vesissä. Suurin Kapus-
tavuoman turvetuotantoalueen kuormitus kohdistuu Kapustaojaan sekä 
Ahvenjokeen. Ennakolta arvioiden tuotannon jatkaminen ei merkittävästi 
tule heikentämään alapuolisen vesistön tilaa eikä vaarantamaan Kuijas-
joen hyvän ekologisen tilan säilymistä, kun toiminta järjestetään tämän 
lupapäätöksen mukaisesti. Lupamääräyksillä on ehkäisty happamia 
päästöjä muun muassa rajoittamalla tuotantosyvyyttä riittävän ylös hap-
pamista ja potentiaalisesti happamista sulfaattimaista ja antamalla hap-
pamien päästöjen tarkkailua koskevia määräyksiä. 

Tuotantoalue sijaitsee lähellä asutusta. Lähin asuinrakennus sijoittuu 
noin 670 metrin etäisyydellä lohkosta 5 pohjoiseen. Ennakolta arvioiden 
pöly- ja meluhaitat ehkäistään päätöksessä annetuilla lupamääräyksillä.  

Toiminta ei sijoitu kaavamääräysten vastaisesti.  

Kalataloudelle aiheutuvia haittoja ehkäistään kalatalousmaksulla tehtä-
villä toimenpiteillä.  

Kun otetaan huomioon Kapustavuoman ja sen ympäristön tila ja käyttö, 
turvetuotannosta tämän lupapäätöksen mukaisesti toteutettuna ei ai-
heudu luvan myöntämisen esteenä olevaa terveyshaittaa, merkittävää 
muuta ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa, kiellettyä maan tai poh-
javeden pilaantumista, erityisten luonnonolosuhteiden huonontumista tai 
yleiseltä kannalta tärkeän virkistys- tai muun käyttömahdollisuuden vaa-
rantumista eikä toiminnan vaikutusalueella eräistä naapuruussuhteista 
annetun lain 17 §:n mukaista kohtuutonta rasitusta. 

Lupamääräysten perustelut 

Lupamääräykset 1–9 on annettu vesistöön joutuvien päästöjen rajoitta-
miseksi. 
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Kapustavuoman turvetuotantoalue sijaitsee ainakin osaksi potentiaali-
sesti happamalla sulfaattimaalla. Sulfidisedimentit esiintyvät paikoin heti 
turvekerroksen alapuolella. Hakemuksen täydennyksenä toimitettu selvi-
tys huomioon ottaen potentiaalisesti happamat sulfaattimaat muodosta-
vat hapettuessaan vesistön happamoitumisriskin, jolloin kyseessä on ym-
päristönsuojelulain 49 § 1 momentin 2) kohdan mukainen seuraus tai sen 
vaara. Huomioitaessa lisäksi ympäristönsuojelulain 20 § 1 momentin 2) 
kohdan mukainen varovaisuus- ja huolellisuusperiaate sekä ympäristön-
suojelulain 6 §:n selvilläolovelvollisuus aluehallintovirasto näkemyksen 
mukaan lupamääräyksen 3 mahdolliset tuotantorajoitukset ovat tarpeen. 
Aluehallintoviraston käsityksen mukaan vähintään 30 cm:n kerros hyvin 
maatunutta turvetta on tämän hetkisen tiedon mukaan riittävä torjumaan 
alapuolisen happaman sulfaattimaan hapettumista, kun samalla huoleh-
ditaan, että ojitusten kuivatusvaikutus ei ulotu lähelle happamia sulfaatti-
maita. Ojaston osalta pelkistävä tila voidaan saada aikaan muun muassa 
jättämällä ojiin turvekerros, säätämällä vedenkorkeutta virtaamansäätö-
padoilla, käyttämällä ojissa pelkistävän tilan ylläpitämiseen esimerkiksi 
geomembraaneja tai korvaamalla ojia putkilla. Ojien ulottamista happa-
maan tai potentiaalisesti happamaan sulfaattimaahan voidaan välttää 
myös tuottamalla turvetta massansiirrolla vähemmän riskialttiilla alueella. 

Lupamääräyksellä 4 varmistetaan, että syvyydeltään happoa tuottavaan 
happamaan sulfaattimaahan tai potentiaaliseen happamaan sulfaatti-
maahan ulottuvien laskeutusaltaiden happoa tuottavat maa-ainekset 
saatetaan pelkistävään tilaan tai mahdollisesti syntyvä happo tulee neut-
raloitua maaperässä ja ettei esille kaivetuista happamista tai potentiaali-
sesti happamista maista aiheudu happamuushaittoja vesistöön.  

Happamien tai potentiaalisesti happamien sulfaattimaiden sijainnin takia 
on annettu lupamääräyksen 5 mukainen kirjallinen tiedonantovelvoite. 

Aluehallintovirasto on asettanut hakijan esittämille puhdistustehovaati-
muksille vaihtoehtoiset lähtevän veden pitoisuudet. Koska Kapusta-
vuoman pintavalutuskentän toimivuuteen sisältyy pientä epävarmuutta ja 
alapuolisen vesistön kannalta suurin merkitys on pintavalutuskentältä 
lähtevän veden pitoisuuksilla, vaihtoehtoiset lähtevän veden pitoisuudet 
voivat Kapustavuoman tapauksessa olla prosentuaalisia puhdistusteho-
vaatimuksia järkevämmät. Puhdistustehoprosentteja ja niille vaihtoehtoi-
sia pintavalutuskentältä lähtevän veden pitoisuuksia annettaessa on huo-
mioitu vallitseva ratkaisukäytäntö ja paikalliset olosuhteet kuten vastaan-
ottavan vesistön ekologinen tila sekä tilatavoitteet.  

Kahtena ensimmäisenä pintavalutuskentän toimintavuotena lupamää-
räyksen mukaiset pintavalutuskentän puhdistustehovaatimukset ovat ta-
voitearvoja, joiden saavuttamatta jääminen ei johda luvan vastaiseen ti-
lanteeseen. Luvan haltijan on tällöin kuitenkin ryhdyttävä toimenpiteisiin 
pintavalutuskentän puhdistustehon parantamiseksi sekä tavoitearvojen 
saavuttamiseksi. Kolmannesta toimintavuodesta lähtien joko pintava-
lutuskentän puhdistustehovaatimukset tai kentältä lähtevän veden enim-
mäispitoisuusarvot on saavutettava. Jos kumpaakaan raja-arvoa ei saa-
vuteta, kyse on luvan vastaisesta tilanteesta ja luvan saajan toimitettava 
aluehallintovirastolle vesienkäsittelyn tehostamista koskeva suunnitelma. 
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Suunnitelman perusteella aluehallintovirasto voi muuttaa tai täsmentää 
lupamääräyksiä tai täydentää lupaa.  

Kapustavuoman vesienkäsittelyä tehostetaan rakentamalla alueelle 
kaksi uutta laskeutusallasta ja uusi pintavalutuskenttä. Uusien vesienkä-
sittelyrakenteiden rakentamiselle on annettu aikaa vuoden 2020 loppuun 
saakka. Pintavalutuskentän tehokkaan toiminnan varmistamiseksi ja lu-
pamääräyksen 6 mukaisten päästömääräysten saavuttamiseksi on tar-
peen määrätä kentän ojat tukittavaksi.  

Pölypäästöjen ja niistä aiheutuvien haittojen vähentämiseksi on toimen-
pidevelvoite lupamääräyksessä 10 ja melun osalta lupamääräys 11. Lä-
hin asuinkäytössä oleva asuinrakennus sijaitsee 670 metrin etäisyydellä 
tuotantoalueesta.  

Toiminnasta voi aiheutua asutukselle melu- ja pölyhaittaa. Asumiseen ja 
loma-asumiseen käytettyjen alueiden melutasolle annetaan enimmäisar-
vot, jotka vastaavat valtioneuvoston päätöksen (993/1992) melutason oh-
jearvoja. 

Määräykset 12 ja 13 on annettu jätteiden vähentämiseksi ja roskaantu-
misen ja maaperän pilaantumisen estämiseksi, ja ettei jätteestä aiheudu 
vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle. Jätteen haltija on jätelain 
8 §:n mukaan velvollinen järjestämään jätehuollon ja jätteen haltijan on 
oltava selvillä jätteen määrästä ja laadusta sekä terveys- ja ympäristövai-
kutuksista. Haitallisten aineiden maaperään ja vesiin pääsyn estämiseksi 
sekä maaperän pilaantumisen ehkäisemiseksi on tarpeen antaa määräys 
mm. polttoaineiden varastoinnista. Kaivannaisjätteen jätehuoltosuunni-
telma on tarpeen kaivannaisjätteen synnyn ehkäisemiseksi ja sen haital-
lisuuden vähentämiseksi. 

Häiriötilanteisiin varautumista varten annetaan lupamääräykset 14 ja 15.  

Luvan saajan on oltava selvillä toimintansa päästöistä ja niiden vaikutuk-
sesta ympäristöön. Lupamääräyksissä 16 ja 17 annetut tarkkailu- ja ra-
portointimääräykset ovat tarpeen valvontaa varten, ennakoimattomien 
vahinkojen varalta. Pintavalutuskentän puhdistustehoa on tarkkailtava 
niin, että tarkkailun perusteella voidaan valvoa, toteutuuko kentälle ase-
tettu puhdistustehovaatimus. Tarkkailun perusteella valvontaviranomai-
nen voi tarvittaessa edellyttää toimenpiteitä pintavalutuksen ja muun ve-
sien käsittelyn puhdistustehon parantamiseksi. Tarkkailumääräyksiä an-
nettaessa on huomioitu vallitseva ratkaisukäytäntö ja paikalliset olosuh-
teet kuten vastaanottavan vesistön ekologinen tila sekä tilatavoitteet.  

Lupamääräyksen 18 kunnossapitovelvoite on tarpeen toiminnasta mah-
dollisesti aiheutuvien liettymien poistamisessa. 

Lupamääräys 19 on tarpeen kalastolle ja kalastukselle aiheutuvien hait-
tojen estämiseksi. Kalatalousmaksu on määrätty Pohjois-Suomen kala-
talouspalveluiden esityksen mukaisesti (150 euroa jokaiselta tuotanto-
vuodelta). Hakija on vastineessaan todennut, ettei sillä ole huomautta-
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mista asiaan. Kalatalousmaksun suuruutta määrättäessä on otettu huo-
mioon turvetuotannosta aiheutuvien päästöjen suuruus ja vesistössä il-
menevien vaikutusten laajuus.  

Turvetuotantoalue sijaitsee poronhoitoalueella. Toiminnasta porojen liik-
kumiselle aiheutuvien haittojen estämiseksi on annettu lupamääräys 20. 

Luvanvaraisen toiminnan päätyttyä toimintaa harjoittanut vastaa edelleen 
lupamääräysten tai valtioneuvoston asetuksen mukaisesti tarvittavista 
toimista pilaantumisen ehkäisemiseksi, toiminnan vaikutusten selvittämi-
sestä ja tarkkailusta. Turvetuotantoalueelta tulee päästöjä vielä tuotan-
non päätyttyä ja lupamääräykset 21 ja 22 ovat tarpeen tuotantoalueen 
jälkihoidon järjestämiseksi, roskaantumisen estämiseksi ja päästöjen ra-
joittamiseksi. Määräyksillä varmistetaan, että jälkihoito on suunnitelmal-
lista ja valvottua ja että se toteutetaan nopeasti ja vesienkäsittelyä jatke-
taan riittävän kauan tuotantotoiminnan loppumisen jälkeen. 

VASTAUS LAUSUNTOIHIN JA MUISTUTUKSIIN 

1., 6. ja 8. Lapin ELY-keskusympäristö ja luonnonvarat vastuualue, 2. La-
pin ELY-keskus Pohjois-Suomen kalatalouspalvelut ja 4. Geologian tut-
kimuskeskus (GTK) 

Vaatimukset on otettu huomioon luparatkaisusta ja sen perusteluista 
sekä lupamääräyksistä ja niiden perusteluista ilmenevästi. ELY-keskus 
on esittänyt vaatimuksen maastotarkastuksesta ennen asian ratkaisua. 
ELY-keskus on kuitenkin tehnyt Kapustavuomalle maastotarkastuksen 
vaatimuksen esittämisen jälkeen. Aluehallintovirasto on katsonut, että 
asia on ratkennut ELY-keskuksen tarkastuksella ja hakija on yhtynyt ELY-
keskuksen esitykseen pintavalutuskentän parantamistoimista. Näin ollen 
aluehallintoviraston suorittamalle maastotarkastukselle ei ole ollut tar-
vetta.  

5. Matti Häggman (Ahvenniva 976-406-76-8) 

Muistuttajan vaatimus pintavalutuskentän ojien tukkimisesta on otettu 
huomioon lupamääräyksestä 8 ja sen perusteluista ilmenevästi.  

Muistuttajan vaatimukseen valvonnan lisäämisestä aluehallintovirasto to-
teaa, että toiminnan tarkkailusta on annettu lupamääräykset 16 ja 17. Li-
säksi aluehallintovirasto toteaa, että toimintaa valvoo Lapin ELY-keskus. 

PÄÄTÖKSEN TÄYTÄNTÖÖNPANO 

Päätös on täytäntöönpanokelpoinen sen saatua lainvoiman.  

KORVATTAVAT PÄÄTÖKSET 

Tämä päätös korvaa Suomalais-ruotsalaisen rajajokikomission 
18.11.2004 antaman päätöksen nro M 33/03 ja Pohjois-Suomen ympä-
ristölupaviraston 7.6.2006 antaman päätöksen nro 56/06/1. 
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LUPAA ANKARAMMAN ASETUKSEN NOUDATTAMINEN 

Jos asetuksella annetaan tämän luvan määräyksiä ankarampia tai lu-
vasta poikkeavia säännöksiä luvan voimassaolosta tai tarkistamisesta, 
ympäristönsuojelulain (527/2014) 70 §:n 2 momentin mukaisesti on nou-
datettava asetusta. 

SOVELLETUT OIKEUSOHJEET 

Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 11–13 §, 48 § 1–3 momentit, 49 §, 51 
§ 1 momentti, 52 § 1 ja 3 momentti, 53 §, 57 §, 58 § 1 momentti, 62 §, 64 
§ 1 momentti, 83 § 1 momentti, 87 § 1 momentti, 94 §, 113 § ja 114 §  

Vesilaki 3 luku 14 § 1–2 momentit  

Jätelaki 8 §, 12 §, 15–17 §, 28 §, 29 § ja 118–122 § 

KÄSITTELYMAKSU JA SEN MÄÄRÄYTYMINEN 

Ratkaisu 

Asian käsittelymaksu on 13 060 euroa. 

Lasku lähetetään Teille erikseen Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon 
palvelukeskuksesta Joensuusta. 

Perustelut 

Käsittelymaksun määräämiseen sovelletaan asian vireilletuloajankoh-
tana voimassa olleita säännöksiä.  

Alla mainitun ympäristöministeriön asetuksen (1092/2013) liitteenä ole-
van maksutaulukon mukaan yli 50 hehtaarin laajuista turvetuotantoalu-
etta koskevan hakemusasian käsittelymaksu on 13 060 euroa.  

Oikeusohjeet 

Valtioneuvoston asetus aluehallintovirastojen maksuista vuosina 2014 ja 
2015 (1092/2013) 

Valtioneuvoston asetus aluehallintovirastojen maksuista vuonna 2016 
(1524/2015) 8 § 2 momentti 

Valtioneuvoston asetus aluehallintovirastojen maksuista vuonna 2017 
(1353/2016) 8 § 2 momentti 

Valtioneuvoston asetus aluehallintovirastojen maksuista vuonna 2018 
(997/2017) 8 § 2 momentti 

Valtioneuvoston asetus aluehallintovirastojen maksuista vuosina 2019 ja 
2020 (1244/2018) 8 § 2 momentti 
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PÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN 

Päätös 
Hakija 

Päätös tiedoksi sähköpostitse 
Ylitornion kunta  
Ylitornion kunnan ympäristönsuojeluviranomainen  
Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, ympäristö ja luonnonva-
rat -vastuualue  
Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Pohjois-Suomen kalata-
louspalvelut  
Suomen ympäristökeskus   

Ilmoitus päätöksestä 
Asianosaiset 

Ilmoittaminen ilmoitustauluilla ja Lounais-Lappi lehdessä 
Tieto päätöksen antamisesta julkaistaan Pohjois-Suomen aluehallintovi-
raston ilmoitustaululla ja päätöksestä kuulutetaan Ylitornion kunnan il-
moitustaululla. 

Päätös julkaistaan internetissä aluehallintoviraston Lupa-Tietopalve-
lussa. 

Kuulutuksesta ilmoitetaan Lounais-Lappi -nimisessä sanomalehdessä. 
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MUUTOKSENHAKU 

Päätökseen saa hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta valittamalla. 

 

 

 

Anna-Maria Juntunen Taija Haurinen 

 

 

 

Päätöksen on tehnyt ympäristöneuvos Anna-Maria Juntunen. Asian on 
esitellyt ympäristöylitarkastaja Taija Haurinen. 

Tiedustelut: asian esittelijä, puh. 0295 017 691 tai 0295 017 500. 

Asiakirja on hyväksytty sähköisesti. Merkintä sähköisestä hyväksymi-
sestä on asiakirjan viimeisellä sivulla. 

 

Liitteet Liite 1. Valitusosoitus 
Liite 2. Kartta 
Liite 3. Tarkkailuohjelma 

 



Liite 

VALITUSOSOITUS 

Valitusviranomainen Aluehallintoviraston päätökseen saa hakea valittamalla muutosta Vaasan hal-
linto-oikeudelta. Asian käsittelystä perittävästä maksusta valitetaan samassa jär-
jestyksessä kuin pääasiasta.  

Valitusaika Määräaika valituksen tekemiseen on 30 päivää tämän päätöksen antopäivästä 
sitä määräaikaan lukematta. Valitusaika päättyy 4.12.2019. 

Valitusoikeus Päätöksestä voivat valittaa asianosaiset, rekisteröity yhdistys tai säätiö, jonka 
tarkoituksena on ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun taikka asuinympä-
ristön viihtyisyyden edistäminen ja jonka toiminta-alueella kysymyksessä olevat 
ympäristövaikutukset ilmenevät, toiminnan sijaintikunta ja muu kunta, jonka alu-
eella toiminnan ympäristövaikutukset ilmenevät, valtion valvontaviranomainen 
sekä toiminnan sijaintikunnan ja vaikutusalueen kunnan ympäristönsuojeluviran-
omainen ja asiassa yleistä etua valvova viranomainen. Valitusoikeus on myös 
saamelaiskäräjillä ja kolttien kyläkokouksella ympäristönsuojelulaissa ja vesi-
laissa säädetyn mukaisesti. 

Valituksen sisältö  Valituskirjelmässä, joka osoitetaan Vaasan hallinto-oikeudelle, on ilmoitettava 

- päätös, johon haetaan muutosta 
- valittajan nimi ja kotikunta 
- postiosoite ja puhelinnumero ja mahdollinen sähköpostiosoite, joihin asiaa 

koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa (mikäli yhteystiedot muuttu-
vat, on niistä ilmoitettava Vaasan hallinto-oikeudelle, PL 204, 65101 Vaasa, 
sähköposti vaasa.hao@oikeus.fi) 

- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta  
- mitä muutoksia päätökseen vaaditaan tehtäväksi 
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan 
- valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitus, ellei valituskirjelmää 

toimiteta sähköisesti (faksilla tai sähköpostilla) 

Valituksen liitteet Valituskirjelmään on liitettävä 

- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikai-
semmin toimitettu viranomaiselle 

- mahdollisen asiamiehen valtakirja tai toimitettaessa valitus sähköisesti selvi-
tys asiamiehen toimivallasta 

Valituksen toimittaminen Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Vaasan hallinto-oikeuteen. Valituskirjel-
män on oltava perillä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päätty-
mistä. Valituskirjelmä liitteineen voidaan lähettää myös faksina tai sähköpostilla, 
jolloin valituskirjelmän on oltava toimitettu niin, että se on käytettävissä vastaan-
ottolaitteessa tai tietojärjestelmässä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-
ajan päättymistä.  

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa 
osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet  

Vaasan hallinto-oikeuden kirjaamon yhteystiedot 
käyntiosoite:  Korsholmanpuistikko 43, 4. krs 
postiosoite:  PL 204, 65101 Vaasa 
puhelin:   029 56 42780 
faksi:   029 56 42760 
sähköposti:  vaasa.hao@oikeus.fi  
aukioloaika:   klo 8–16.15 

Oikeudenkäyntimaksu Vaasan hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäynti-
maksu on 260 euroa.  Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä 
muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myös-
kään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään mikäli asianosainen on muualla 
laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on vali-
tuskirjelmäkohtainen. 



Liite 

Liite 2 

Kartta, josta käy ilmi tärkeimmät tuotantoalueen rakenteet ja toimintarajoitusalueet, jos toimintaa 
rajoitettu pöly-/meluhaittojen ehkäisemiseksi sekä tuotannosta poistetut alueet 
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Liite 3 

   

KAPUSTAVUOMAN TURVETUOTANTOALUEEN KÄYTTÖ- JA PÄÄSTÖTARKKAILUSUUNNI-
TELMA 

Tarkkailun tarkoitus 

Kapustavuoman turvetuotantoalueen tarkkailu järjestetään siten, että ve-
sienkäsittelyrakenteiden toimivuus ja teho sekä tuotannosta aiheutuvat 
bruttopäästöt voidaan laskea tai arvioida riittävällä tarkkuudella kaikissa 
sää- ja virtausoloissa. 

Käyttötarkkailu 

Käyttötarkkailu liittyy kiinteästi päästötarkkailuun. Käyttötarkkailuun sisäl-
tyvä vesienkäsittelyrakenteiden tehon tarkkailu esitetään omana kohta-
naan päästötarkkailun jälkeen. 

Käyttötarkkailun apuna pidetään käyttöpäiväkirjaa. Siihen merkitään: 

- tiedot tuotantotoiminnan aloittamisesta ja lopettamisesta sekä tuotan-
toaloista ja tuotantomenetelmistä 

- tiedot ojitus- ja tuotantotoiminnan etenemisestä 
- kunnostustyöt 
- massansiirrot 
- ojitusten yhteydessä tarkat kaivuajat ja -paikat 
- vesienkäsittelyrakenteiden valmistuminen, kunnon seuranta tarvitta-

essa mukaan lukien pintavalutuskenttien penkereet, havainnot toimi-
vuudesta sekä poikkeamat vesienkäsittelysuunnitelmista 

- laskeutusaltaiden, sarkaojien lietesyvennysten sekä ojastojen puh-
distukset 

- pumppaamon asennus, käyttöaika ja mahdolliset häiriöt 
– virtaamansäätöpadon virtaamansäätölevyn asentamisen ja poistami-

sen ajankohdat 
– mittapadon ja/tai mittauslaitteen asennukset, huolto ja korjaukset 
– mittapadon ja/tai mittauslaitteen virtaamat tarkkailuvuonna 
– vesinäytteiden ottoajat 
– pH-mittausten tulokset 
– sadanta, lämpötila ja tuuli, jos niitä mitataan 
– huomautukset, mm. rankkasateiden kestot ja seuraukset 
– jätehuoltoon liittyvät toimet 
– kaivannaisjätteen lajit, määrät, varastointi ja siirrot 
– tiedot pölyn ja melun seurannasta (tuulitauot, valitukset) sekä pöly- ja 

meluhavainnot 
– havainnot vesistöön kohdistuvasta muusta kuormituksesta 
– muut mahdolliset tapahtumat, joilla voi olla vaikutusta ympäristöön 
– toimintaan kohdistuneet huomautukset ja niiden käsittely 
– tiedot jälkihoitotoimien toteuttamisesta  
– kasvittumisen eteneminen tuotannosta poistuneilla saroilla 
– alueiden ottaminen jälkikäyttöön 
– alueiden luovuttaminen takaisin maanomistajille. 
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Käyttötarkkailua varten nimetään vastuuhenkilö, joka ilmoitetaan vuosit-
tain Lapin ELY-keskukselle ja Ylitornion kunnan ympäristönsuojeluviran-
omaiselle. Päiväkirja säilytetään tuotantoaikana työmaalla tai vastuulli-
sen henkilön hallinnassa niin kauan kuin toimintaa harjoitetaan. Tarvitta-
essa päiväkirja esitetään valvoville viranomaisille. Päiväkirjamerkinnöistä 
laaditaan vuosittain yhteenveto, joka toimitetaan päästötarkkailuvuotena 
tarkkailua suorittavalle konsultille ja esitetään vaadittaessa viranomai-
sille. 

Päästötarkkailu 

Tuotantovaiheen tarkkailu  

Tuotantovaiheen päästötarkkailua tehdään vuodesta 2021 alkaen vuosit-
tain, kunnes toiminnassa saavutetaan kahtena peräkkäisenä vuonna lu-
pamääräyksen 6 mukaiset päästöraja-arvot ja sen jälkeen neljän vuoden 
välein. 

Virtaama mitataan jatkuvatoimisin laittein aina, kun se on mahdollista ja 
muutoin mittapadolta työpäivittäin ja aina näytteenoton yhteydessä. Mi-
käli virtaaman mittausta ei pystytä toteuttamaan, virtaama arvioidaan 
muiden edustavien tarkkailusoiden perusteella tai ympäristöhallinnon ve-
sistömalli-järjestelmästä (HYDRO) saatavien valuntojen avulla. 

Vesinäytteet otetaan pintavalutuskentän alapuoliselta mittapadolta 1.5.–
30.11. kahden viikon välein. Kevättulvan aikaan näytteet otetaan kerran 
viikossa.  

Näytteistä määritetään alla mainittu laaja analyysivalikoima kerran kuu-
kaudessa. Muulloin määritetään suppea analyysivalikoima. 

Laaja analyysivalikoima Suppea analyysivalikoima 

kiintoaine  kiintoaine 
CODMn  CODMn 
kok.P  kok.P 
kok.N  kok.N 
pH  pH 
PO4-P 
NH4-N 
NO2+3-N 
Fe 
Sähkönjohtavuus 
 

Lisäksi määritetään kiintoaineen hehkutushäviö, kun kiintoainepitoisuus 
on yli 20 mg/l. 

Jälkihoitovaiheen tarkkailu 

Jälkihoitovaiheen päästötarkkailu tehdään yhtenä vuotena Kapusta-
vuoman turvetuotannon päättymisen jälkeen. Tarkkailuvuosi on tuotan-
non päättymistä seuraava vuosi. Jälkihoitovaiheen tarkkailu toteutetaan 
tuotantovaiheen päästötarkkailun mukaisesti. 
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Päästöjen laskenta 

Päästötarkkailun perusteella lasketaan kesäajan keskimääräiset päästöt 
(kg/vrk) sekä vuosipäästöt (kg/v) joko kalenterivuosittain tai Lapin ELY-
keskuksen kanssa sovitun jakson mukaisesti. Päästötarkkailuvuosina ke-
säajan keskimääräisten päästöjen laskennassa käytetään Kapusta-
vuoman turvetuotantoalueelta mitattuja vedenlaatu- ja virtaamatietoja. 
Muina vuosina kesäajan keskimääräiset päästöt lasketaan käyttäen hy-
väksi Lapin ELY-keskuksen alueen muilta turvetuotantoalueilta mitattuja 
tietoja. Vuosipäästöjen laskennassa käytetään aina hyväksi muilta turve-
tuotantoalueilta mitattuja tietoja. Päästöt lasketaan bruttoarvoina.  

Happamien valumavesien lisätarkkailu 

Pintavalutuskentältä lähtevän veden pH:ta tulee mitata sulan maan ai-
kana omavalvontana kannettavilla pH-mittareilla vähintään viikon välein 
ja erityisesti pitkien kuivien jaksojen jälkeisillä sateilla. Mikäli pH laskee 
alle arvon 4,5, mittaustiheyttä tulee lisätä ja asiasta tulee ilmoittaa Lapin 
ELY-keskukselle.  

Lapin ELY-keskus voi perustellusta syystä, esimerkiksi alhaisen pH:n pe-
rusteella, edellyttää edellä mainittuja tiheämpiä mittauksia. 

Poikkeustilanteiden tarkkailu 

Poikkeustilanteissa (esim. kovat sateet, kaivutyöt) päästötarkkailuvuo-
sina tuottaja ottaa ylimääräisiä kuormitusnäytteitä. Näyte toimitetaan vii-
pymättä laboratorioon, missä siitä määritetään kiintoaine, kokonaisfos-
fori, kokonaistyppi, kemiallinen hapenkulutus ja pH. Ympäristökeskus voi 
antaa tarkemmat ohjeet näytteenotosta. 

Vesienkäsittelyrakenteiden tehon tarkkailu  

Päästötarkkailuvuosina pintavalutuskentän toimivuutta ja tehoa tarkkail-
laan päästötarkkailun yhteydessä kerran kuukaudessa ottamalla näytteet 
myös pintavalutuskentälle menevästä vedestä. Näytteet otetaan niinä 
ajankohtina, joina päästötarkkailunäytteistä määritetään laaja analyysiva-
likoima. Samat analyysit tehdään myös pintavalutuskentän yläpuolisista 
näytteistä. 

Raportointi 

Päästötarkkailun mittausten tulokset toimitetaan heti niiden valmistuttua 
Lapin ELY-keskukselle ja Ylitornion kunnan ympäristönsuojeluviran-
omaiselle. Käyttö- ja päästötarkkailun yhteenvetoraportti toimitetaan 
edellä mainituille viranomaisille seuraavan helmikuun loppuun men-
nessä. Raportissa on käytettävä soveltuvin osin hyväksi Lapin ELY-kes-
kuksen Kapustavuoman turvetuotantoalueelta ottamien näytteiden ana-
lyysitulokset. Yhteistarkkailuraportit toimitetaan viranomaisille sovittujen 
aikataulujen mukaisesti. 
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Laadunvarmistus 

Tarkkailussa käytetään vahvistettuja standardeja. Näytteet ottaa julkisen 
valvonnan alainen konsultti ympäristöviranomaisten käyttämillä ja hyväk-
symillä menetelmillä. Näytteenottajalla tulee olla riippumattoman sertifi-
ointielimen varmistama tai valvovan viranomaisen hyväksymä pätevyys 
näytteenottoon. 

Tarkkailuraporteissa esitetään myös tarkkailua koskevat epävarmuuste-
kijät sekä käytetyt laskentamenetelmät. Raporteissa esitetään tarpeelli-
set tarkentamis- ja muutossuositukset. 
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