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ASIA Pikku-Kerusnevan turvetuotantoalueen päästötarkkailua koskeva suunni-

telma, Ilmajoki 

 

HAKIJA  EPV Bioturve Oy 

   

HAKEMUS  EPV Bioturve Oy on 31.3.2020 aluehallintovirastoon saapuneella ja sit-

temmin täydentämällään hakemuksella hakenut turvetuotantoalueen pääs-

tötarkkailusuunnitelman hyväksymistä Pikku-Kerusnevan noin 67 ha:n suu-

ruisen tuotannossa olevan alueen tarkkailuun Ilmajoen kunnassa. 

 

HAKEMUKSEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA 

 

Ympäristönsuojelulain 65 §:n mukaan lupaviranomainen voi tarvittaessa 

muuttaa antamiaan tarkkailumääräyksiä luvan tai suunnitelman voimassa-

olosta huolimatta. Ympäristönsuojeluasetuksen 1 §:n 2 momentin 7 c) 

kohdan nojalla aluehallintovirasto on toimivaltainen viranomainen turvetuo-

tantoa koskevassa asiassa. 

 
HAKEMUKSEN SISÄLTÖ 

 

Toimintaa koskeva ympäristölupa 

 

 Pikku-Kerusnevan turvetuotantoalueella on Länsi-Suomen ympäristölupa-

viraston 18.11.2008 antama, toistaiseksi voimassa oleva ympäristölupa 

(nro 119/2008/4) 67 ha:n hankealueelle. Ympäristöluvassa on muun mu-

assa seuraava tarkkailua koskeva lupamääräys: 

 

” 10) Käyttö- ja päästötarkkailu on toteutettava tämän päätöksen liitteenä 3 

olevan suunnitelman mukaisesti. Tarkkailusuunnitelmaa voidaan tarkentaa 

Länsi-Suomen ympäristökeskuksen hyväksymällä tavalla edellyttäen, että 

muutokset eivät heikennä tulosten luotettavuutta tai tarkkailun kattavuutta.” 

 

Päätöksen liitteen 3 mukaan päästötarkkailu on toteutettava seuraavasti: 

 

”Kuntoonpanovaihe 

 

Virtaama mitataan kuntoonpanotöiden aikana päivittäin. 
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Vesinäytteet otetaan laskuojasta ennen pintavalutuskenttää ja sen jälkeen 

seuraavasti: 

 

kuntoonpanotöiden aikana ja kesä-lokakuussa  1 kerta /2 vk  

kevättulvan aikana (yleensä 15.4.–15.5.)  1 kerta/vk  

marras-huhtikuussa (kun töitä ei tehdä)   1 kerta/kk. 

 

Näytteistä määritetään kiintoaine, kokonaisfosfori, kokonais- ja ammonium-

typpi, kemiallinen hapenkulutus ja pH. 

 

Tuotantovaihe 

 

Vesinäytteet otetaan laskuojaan johdettavista vesistä. Vesienkäsittelyme-

netelmän tehoa tarkkaillaan ottamalla näytteet ennen pintavalutuskenttää 

ja sen jälkeen. Vesinäytteet otetaan neljä kertaa vuodessa (maalis-

toukokuu, kesä-heinäkuu, syys-lokakuu ja joulu-helmikuu) kahden vuoden 

ajan tuotannon aloittamisen jälkeen ja kahden vuoden ajan ennen tarkis-

tushakemuksen jättämistä sekä jälkihoidon aikana. Näytteenoton yhtey-

dessä mitataan virtaama. Näytteistä analysoidaan kiintoaine, CODMn, kok 

P,kok N ja pH. 

 

Päästöt lasketaan käyttäen tuotantoalueen omia mittaustuloksia ja lähellä 

sijaitsevan, jatkuvassa tarkkailussa ja mahdollisimman samassa tuotanto-

vaiheessa olevan tuotantoalueen virtaamatietoja. Pitoisuuksina käytetään 

tuotantoalueen omia mittaustietoja. Niinä vuosina, kun pitoisuusmittauksia 

ei tehdä, päästöjen laskennassa käytetään tukena lähialueen jatkuvassa 

tarkkailussa olevien tuotantoalueiden pitoisuuksia ennen tehostettua ve-

sienkäsittelyä. Vesienkäsittelymenetelmän tehona käytetään tuotantoalu-

eelta aiemmin mitattua tehoa. 

 

Päästöt lasketaan sekä brutto- että nettoarvoina. Nettopäästöt lasketaan 

käyttäen taustapitoisuuksina luonnontilaisen suon pitoisuuksia: kokonais-

fosfori 20 µg/l, kokonaistyppi 500 µg/l ja kiintoaine 2 mg/l. 

 

Raportointi 

 

Päästötarkkailun mittausten tulokset toimitetaan niiden valmistuttua kun-

nan ympäristönsuojeluviranomaiselle ja alueelliselle ympäristökeskukselle. 

Käyttö- ja päästötarkkailun yhteenvetoraportti toimitetaan alueelliselle ym-

päristökeskukselle ja kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle tarkkailu-

vuotta seuraavan helmikuun loppuun mennessä.” 

 

Ympäristöluvassa luvan saaja on määrätty jättämään hakemus lupamää-

räysten tarkistamiseksi viimeistään 30.9.2018. Velvoite lupamääräysten 

tarkistamisesta (YSL 71 §) on rauennut ympäristönsuojelulain muutoksen 

(423/2015) tultua voimaan 1.5.2015. Valvontaviranomainen on säännölli-

sessä valvonnassa arvioitava tällaisen luvan 89 §:n mukainen muuttami-

sen tarve.  
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Lausunto luvan muuttamistarpeesta 

   

Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on arvioinut 

3.1.2020 lausunnossaan (EPOELY/2879/2015), että voimassa olevan lu-

van muuttamisen tarvetta ympäristönsuojelulain 89 §:n mukaan ei tällä 

hetkellä ole. Lausunnon mukaan nykyinen ympäristöluvan mukainen pääs-

tötarkkailu on kuitenkin suppea, eikä se täytä nykykäytäntöjen vaatimuksia. 

Ympäristöluvassa ei ole esitetty pintavalutuskentälle reduktio- tai vedenlaa-

tuvaatimuksia. 

 

Lausunnon mukaan luvan haltijan on tullut esittää Pikku-Kerusnevan pääs-

tötarkkailua koskeva suunnitelma hyväksyttäväksi Länsi- ja Sisä-Suomen 

aluehallintovirastolle 31.3.2020 mennessä ympäristönsuojelulain 65 §:n 

mukaisesti. 

   

Toiminta 

 

 Yleiskuvaus toiminnasta 

  

Pikku-Kerusneva sijaitsee noin 15 km Ilmajoen keskustaajamasta kaak-

koon ja noin 15 km Seinäjoen keskustasta etelään. Pikku-Kerusnevan kun-

toonpano on tehty vuosina 2012–2013 ja tuotanto alkoi vuonna 2014. 

Vuoden 2018 vuosiraportoinnin mukaan tuotannossa on ollut 67 ha. Tuo-

tannon arvioidaan kestävän hankealueen reunaosailla noin 10 vuotta ja 

keskiosilla noin 15 vuotta. Tuotannon kesto riippuu tuotantokausien sää-

olosuhteista ja turpeen tarpeesta käyttökohteissa.  

 

 Alapuolisen vesistön tila 

 

Pikku-Kerusneva kuuluu Kyrönjoen vesistöalueeseen (42) ja siellä Tuomi-

luoman valuma-alueeseen (42.034). Valuma-alueen pinta-ala on noin 90 

km2, josta Pikku-Kerusnevan osuus on noin 0,7 %. Tuomiluoma on eräs 

Kyrönjoen pienistä sivu-uomista. Tuomiluoma saa alkunsa Iso-Kerusnevan 

alueelta ja se laskee Kyrönjokeen Ilmanjoen Alajoella. Tuomiluoman pituus 

on noin 20 km. 

 

Pikku-Kerusnevan kuivatusvedet johdetaan laskuojan kautta noin 1,9 km:n 

matkan Tuomiluomaan, joka laskee Kyrönjokeen.  

 

Pikku-Kerusnevan vesistötarkkailupiste (Kärmesnevankytö) sijaitsee Tuo-

miluomassa noin 2,2 km etäisyydellä pintavalutuskentästä ja se on yhtei-

nen viereisen Iso-Kerusnevan kanssa.  

 

Kokemäenjoen-Saaristomeren-Selkämeren vesienhoitoalueen vesienhoi-

tosuunnitelma ja Kyrönjoen vesienhoidon toimenpideohjelma ulottuvat vuo-

teen 2021 asti. Tuomiluoman vesi on tummaa, ravinteikasta ja ajoittain hy-

vin hapanta. Tuomiluomasta on saatavilla hyvin heikosti tietoa. Ala- ja kes-

kijuoksun erikokoiset joet, joihin Tuomiluomakin kuuluu, ovat tyypillisesti 

voimakkaasti maatalouden ja monesti pistekuormituksen kuormittamia. 

Luomat virtaavat tehokkaasti viljeltyjen ja osittain alunamailla sijaitsevien 
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peltomaiden halki ja niiden uomia ja rantavyöhykettä on muokattu. Tämän 

hajanaisen vedenlaatuaineiston perusteella myös luomat on luokiteltu tilal-

taan tyydyttäviksi-välttäviksi. Näissä joissa hyvän tilan saavuttaminen edel-

lyttäisi selkeää ravinnekuormituksen vähentämistä. 

 

Kyrönjoen toimenpideohjelma-alueella esitettyjä turvetuotannon vesienhoi-

don toimenpiteitä ovat mm. vuoteen 2021 mennessä kaikille toiminnassa 

oleville turvetuotantoalueille suositellaan kuivatusvesien käsittelymenetel-

mäksi ympärivuotisesti toimivaa pintavalutuskenttä ja/tai kemiallista käsitte-

lyä. Virtaaman säätöä suositellaan virtaamien tasaamiseksi kaikille turve-

tuotantoalueille.  

 

Vesien käsittely ja päästöt vesistöön 

 

Pikku-Kerusnevan vedet käsitellään sarkaojarakenteilla, virtaamansäätö-

padoilla, laskeutusaltailla ja ympärivuotisella pintavalutuskentällä. Ympäris-

töluvan mukaan vedet olisi tullut johtaa Iso-Kerusnevan pintavalutuskentäl-

le. ELY-keskus on 2.2.2012 hyväksynyt lausunnollaan oman pintavalutus-

kentän rakentamisen Pikku-Kerusnevalle. Pintavalutuskentän pinta-ala on 

2,9 ha, mikä on noin 4,5 % sen valuma-alueesta.  

 

Ympäristöluvan mukaan päästötarkkailun vesinäytteet otetaan neljä kertaa 

vuodessa kahden vuoden ajan päätöksen antamisen jälkeen ja kahden 

vuoden ajan ennen tarkistushakemuksen jättämistä. Pikku-Kerusnevan 

näytteenotto aloitettiin loppuvuonna 2012. Näytteenottoa on tehty vuosit-

tain vuosina 2012–2019. Näytteitä on otettu tuotantovuosina vuosittain 3–9 

kappaletta. Kentällä saavutetut pitoisuusreduktiot ovat olleet kiintoaineen 

ja typen osalta kohtuullisia, mutta fosforin osalta reduktioita ei juuri ole ol-

lut. Fosforin ja kiintoaineen osalta lähtevän veden pitoisuudet ovat olleet 

pieniä.  

 

Pikku-Kerusnevan päästöt vesistöön (kokonaiskuormitus, brutto kg/a) ovat 

olleet vuosina 2013–2019 seuraavat: 

 

Vuosi Kiintoaine 

kg/a 

Kok.P kg/a Kok.N kg/a CODMn kg/a 

O2 

2013 (n=27) 649 10 236 11 573 

2014 (n=9) 185 4 146 6 213 

2015 (n=5) 783 5 156 5 604 

2016 (n=3) 2974 27 497 12 935 

2017 (n=5) 478 5 140 4 748 

2018 (n=4) 361 5 208 3 760 

2019 (n=3) 1039 11 543 29 323 

 

 

Pintavalutuskentältä saavutetut keskimääräiset puhdistustehot vuosina 

2014–2019 ovat olleet seuraavat: 

 

Puhdistustehot Kiintoaine Kok.P Kok.N CODMn 
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2014 (n=9) 9 % -10 % 9 % 3 % 

2015 (n=6) 5 % - 49 % 18 % -23 % 

2016 (n=2) Ei laskettu, koska näytteitä oli niin vähän 

2017 (n=6) 35 % 4 % 34 % -3 % 

2018 (n=5) 32 % -15 % 26 % -2 % 

2019 (n=3) -4 % 18 % 33 % -14 % 

 

Vuonna 2013 kokonaisreduktiota ei ole ollut mahdollista laskea, koska 

kentän yläpuoliselta näyteasemalta ei ollut saatavissa virtaamatietoja. 

 

 Hakijan esitys muutetuksi päästötarkkailuksi 

 

Hakija esittää, että jatkossa Pikku-Kerusnevan päästötarkkailussa virtaa-

ma ja kuormitus lasketaan lähellä sijaitsevan Iso-Kerusnevan tarkkailutu-

losten mukaan. Iso-Kerusnevan turvetuotantoalueella on käytössä jatkuva-

toiminen virtaamanmittaus sekä jatkuvatoiminen CODMn, pH ja kiintoaineen 

mittaus. Pikku-Kerusnevan tarkkailussa käytettäisiin näitä Iso-Kerusnevalta 

saatavia tietoja sekä vesinäytteiden tietoja. Pikku-Kerusnevan pintava-

lutuskentän toimintaa seurataan ottamalla näytteet kentän ylä- ja alapuolel-

ta neljä kertaa vuodessa joka toinen vuosi maaliskuussa, heinäkuussa, lo-

kakuussa ja joulukuussa samoina ajankohtina kuin Iso-Kerusnevalla. Vesi-

näytteistä määritetään laboratorioanalyysein CODMn, pH, kiintoaine, koko-

naisfosfori, kokonaistyppi, sameus ja rauta. Vesinäytteet otetaan laskeu-

tusaltaiden jälkeen ennen pintavalutuskenttää ja pintavalutuskentän jäl-

keen laskuojasta. Todettaessa Pikku-Kerusnevan päästötason vakiintu-

neen, on Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksella mahdollisuus päätöksellään 

harventaa näytteenottoa.  

 

HAKEMUKSEN KÄSITTELY 

 

Hakemuksen täydennykset 

 

Hakija on täydentänyt hakemustaan 11.5.2020 pintavalutuskenttää, tuo-

tannon kestoa, vuoden 2019 tarkkailutuloksia ja vesistötarkkailuraporttia 

sekä vesistötarkkailupistettä koskevilla tiedoilla. Tiedot on kuvattu tarkem-

min Hakemuksen sisältö -osassa. 

 

Hakemuksesta tiedottaminen 

 

 Asiasta on tiedotettu julkaisemalla kuulutus ja hakemusasiakirjat aluehallin-

tovirastojen verkkosivuilla (www.avi.fi/lupa-tietopalvelu) 15.5.–22.6.2020. 

Tieto kuulutuksesta on julkaistu myös Ilmajoen kunnan verkkosivuilla. 

 

Hakemuksesta on lisäksi erikseen annettu tieto niille asianosaisille, joita 

asia erityisesti koskee. 

 

Aluehallintovirasto on pyytänyt hakemuksen johdosta lausunnot Etelä-

Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ympäristö ja luon-

nonvarat -vastuualueelta, Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympä-

http://www.avi.fi/lupa-tietopalvelu
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ristökeskuksen kalatalousviranomaiselta, Ilmajoen kunnalta sekä Ilmajoen 

kunnan ympäristönsuojelu- ja terveydensuojeluviranomaiselta. 

 

Lausunnot 

  

1) Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ym-

päristö ja luonnonvarat -vastuualue on lausunnossaan todennut, että 

ympäristöluvan mukaan kuormitustarkkailun vesinäytteet otetaan neljä ker-

taa vuodessa kahden vuoden ajan päätöksen antamisen jälkeen ja kahden 

vuoden ajan ennen tarkistushakemuksen jättämistä.  

 

Pikku-Kerusnevan kuormitusnäytteenotto aloitettiin loppuvuonna 2012. 

Näytteenottoa on tehty vuosittain vuosina 2012–2019. Näytteitä on otettu 

tuotantovuosina vuosittain 2–9. Fosforin ja kiintoaineen pitoisuudet ovat tu-

losten perusteella olleet melko alhaisia, typen ja CODMn:n melko korkeita. 

Kenttä on laskenut kuivatusvesien pH:ta. Kentälle ei ole ympäristöluvassa 

määrätty reduktio- tai pitoisuusrajoja.  

 

Alla olevassa taulukossa on kentällä vuosina 2016-2019 tarkkailun perus-

teella laskettu reduktiot sekä lähtevän veden pitoisuuden keskiarvot. 

 
 Reduktio 

kiintoaine % 

CODMn 

% 

P % N % Lähtevän 

veden pit. 

keskiarvo 

kiintoaine 

mg/l 

CODMn 

mg/l 

P µ/l N µ/l pH 

2019 -4 % -14 % 18 % 33 % 2,5 94 31 1800 4,51 

2018 32 % -2 % -15 % 26 % 2,6 108 46 2363 4,71 

2017 35 % -3 % 4 % 34 % 1,7 81 38 1598 4,69 

2016 ei laskettu, koska näytteitä niin vähän 3,7 111 42 2200 4,56 

 

Fosfori ja kiintoainepitoisuudet ovat olleet Iso-Kerusnevan ja Pikku-

Kerusnevan osalta melko samalla tasolla. Sen sijaan typpi ja CODMn-

pitoisuudet ovat olleet Iso-Kerusnevalla selkeästi matalammalla tasolla. 

Koska Pikku-Kerusnevan kenttää on tähän asti tarkkailtu melko vähän, tu-

lisi kenttää tarkkailla kaksi vuotta tiheämmällä näytteenottorytmillä (kesällä 

1 näyte/kk, talvella 1 näyte/2 kk + ylivirtaamatilanteet). Tämän jälkeen on 

mahdollista käyttää kuormituksen laskennassa ravinteiden osalta Pikku-

Kerusnevan omia ravinnepitoisuuksia ja laskea näiden pitoisuuksien avulla 

kuormitukset hyödyntäen Iso-Kerusnevan virtaamatietoja. 

 

Iso-Kerusnevalla jatkuvatoimisesti mitattujen kiintoaineen ja CODMn:n osal-

ta Pikku-Kerusnevan vuosikuormitukset ovat mahdollista laskea Iso-

Kerusnevan jatkuvatoimisen mittauksen tulosten avulla. Pikku-Kerusnevan 

kentän toimintaa tulisi kahden tiheämmän tarkkailuvuoden jälkeen tarkkail-

la erityisesti joka toinen vuosi neljä kertaa vuodessa. Päästöjen lasken-

nassa voidaan vuosittain hyödyntää Iso-Kerusnevan jatkuvatoimista vir-

taamamittausta.  

 

2) Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ka-

latalousviranomainen katsoo, ettei hakijan esitys Pikku-Kerusnevan 

päästötarkkailuohjelmaksi vastaa turvetuotannon tarkkailuohjeen (ympäris-

töhallinnon ohjeita 4/2017) suosituksia, eikä sen avulla siten pystytä luotet-
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tavasti arvioimaan alapuolisen vesistön kalataloutta. Esityksen mukaan 

Pikku-Kerusnevan päästötarkkailu tehdään siten, että päästötarkkailussa 

virtaama ja kuormitus lasketaan Iso-Kerusnevan tarkkailutulosten mukaan, 

minkä lisäksi Pikku-Kerusnevan pintavalutuskentän toimintaa seurataan ot-

tamalla Pikku-Kerusnevan pintavalutuskentän ylä- ja alapuolelta näytteet 

neljä kertaa vuodessa. Kalatalousviranomainen katsoo, että Pikku-

Kerusnevan päästötarkkailun tulee perustua tuotantoalueen omista vesi-

näytteenotoista ja virtaaman mittauksista saatuihin tuloksiin. Mikäli päästö-

tarkkailu perustuu Iso-Kerusnevan päästötarkkailuun, ei Pikku-Kerusnevan 

vesienkäsittelyrakenteiden toimivuutta ja päästöjä ole mahdollista luotetta-

vasti arvioida. Niiden saamiseksi tulee myös näytteenottotiheyden vastata 

tarkkailuohjeen suosituksia. Pikku-Kerusnevalla tehty päästötarkkailu ei ole 

näytteenottotiheyden osalta vastannut nykysuosituksia, joten tuotantoalu-

een päästöistä tehtyihin arvioihin sisältyy huomattavaa epävarmuutta.  

 

Pikku-Kerusnevan päästötarkkailussa tulee noudattaa tarkkailuohjeen 

suosituksia varsinkin, koska kuivatusvesien purkureitillä sijaitsevan Tuomi-

luoman kalataloudellisen tilan parantamistarve on huomattava. Vuosina 

2015 ja 2019 puron yläosalla tehdyissä sähkökoekalastuksissa saatiin saa-

liiksi ainoastaan yksi hauki vuonna 2015, ja vesienhoidossa Tuomiluoman 

ekologinen tila on luokiteltu välttäväksi. Maankäytöstä, kuten turvetuotan-

nosta, tuleva kuormitus on todennäköisesti merkittävin kalaston elinolosuh-

teita Tuomiluomassa heikentävä tekijä, ja tehokas päästötarkkailu Pikku-

Kerusnevalla on tarpeen puron kalakantojen elinolosuhteiden ja kalastus-

mahdollisuuksien kehittämisen sekä vesienhoidon tavoitteiden saavuttami-

sen kannalta. Osaltaan Tuomiluomalta tuleva vesi vaikuttaa myös Kyrönjo-

en tilaan ja kalaston elinolosuhteisiin.  

 

Muistutukset ja mielipiteet 

 

Asiasta ei tehty muistutuksia tai esitetty mielipiteitä. 

 

Hakijan vastine  

Hakija on 24.8.2020 saapuneessa vastineessaan todennut seuraavaa: 

 

1) Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen lausunto: 

 

Kuten lausunnossa todetaan, hakija on esittänyt Pikku-Kerusnevan pääs-

tötarkkailun tehtäväksi siten, että päästötarkkailussa virtaama ja kuormitus 

lasketaan Iso-Kerusnevan tarkkailutulosten mukaan. Tällöin Iso-

Kerusnevan tarkkailutuloksista käytetään Pikku-Kerusnevan tarkkailussa 

jatkuvatoimisen virtaamamittauksen tiedot, jatkuvatoimisen CODMn:n, pH:n 

ja kiintoaineen mittauksen tiedot sekä vesinäytteiden tiedot. Lisäksi Pikku-

Kerusnevan pintavalutuskentän toimintaa seurataan ottamalla Pikku-

Kerusnevan pintavalutuskentän ylä- ja alapuolelta näytteet neljä kertaa 

vuodessa joka toinen vuosi maaliskuussa, heinäkuussa, lokakuussa ja jou-

lukuussa samoina ajankohtina kuin Iso-Kerusnevalla. Pikku-Kerusnevan 

vesinäytteistä määritetään laboratorioanalyysein CODMn, pH, kiintoaine, 

kokonaisfosfori, kokonaistyppi, sameus ja rauta.  
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Lausunnossa esitetään Pikku-Kerusnevan tarkkailua tiheämmällä näyt-

teenottorytmillä 2 vuoden ajan. Näytteitä otettaisiin kesällä 1 näyte/kk ja 

talvella 1 näyte/2 kk. Lisäksi otettaisiin ylivirtaamanäytteitä. Lausunnon 

mukaan tämän jälkeen on mahdollista käyttää kuormituksen laskennassa 

ravinteiden osalta Pikku-Kerusnevan omia ravinnepitoisuuksia ja laskea 

näiden pitoisuuksien avulla kuormitukset hyödyntäen Iso-Kerusnevan vir-

taamatietoja. Kiintoaineen ja CODMn osalta Pikku-Kerusnevan vuosikuormi-

tukset on lausunnon mukaan mahdollista laskea Iso-Kerusnevan jatkuva-

toimisen mittauksen tulosten avulla. Pikku-Kerusnevan kentän toimintaa tu-

lisi lausunnon mukaan kahden tiheämmän tarkkailuvuoden jälkeen tarkkail-

la esitetysti joka toinen vuosi neljä kertaa vuodessa.  

 

Pikku-Kerusnevan fosforin ja kiintoaineen pitoisuudet ovat tulosten perus-

teella olleet melko alhaisia, typen ja CODMn:n melko korkeita.  

 

Fosforin ja kiintoaineen pitoisuudet ovat olleet Iso-Kerusnevalla ja Pikku-

Kerusnevalla melko samalla tasolla. Sen sijaan typpipitoisuus ja CODMn-

arvot ovat olleet Iso-Kerusnevalla selkeästi matalammalla tasolla kuin Pik-

ku-Kerusnevalla.  

 

Hakijalla on ollut tavoitteena Iso-Kerusnevan jatkuvatoimisen mittauksen 

kehitystyössä saada tuotettua turvetuotantoalueiden tarkkailuun laajaa 

tarkkailuaineistoa, jota voitaisiin hyödyntää muiden tuotantoalueiden tark-

kailussa. Hakijasta ELY-keskuksen lausunnossa on lähdetty oikeansuun-

taisesti arvioimaan Pikku-Kerusnevalta ja Iso-Kerusnevalta lähtevän veden 

ravinne-, kiintoaine- ja CODMn-tasoja ja esitetty Iso-Kerusnevan jatkuva-

toimisen mittausaineiston käyttöä virtaaman, kiintoaineen ja CODMn:n osal-

ta Pikku-Kerusnevan kuormituksen laskennassa. Hakija toteaa, että jos 

lausunnossa esitetty kahden vuoden tiheämmällä näytteenottorytmillä teh-

tävä tarkkailu toteutetaan, on Pikku-Kerusnevalta laaja aineisto ja tieto 

Pikku-Kerusnevan pintavalutuskentältä lähtevän veden pitoisuustasosta 

myös ravinteiden osalta. Hakijasta kahden vuoden tiheämmän tarkkailu-

jakson jälkeen Pikku-Kerusnevan ravinnekuormitus voidaan laskea Iso-

Kerusnevan tarkkailutulosten perusteella. Kertyneestä tarkkailuaineistosta 

on havaittavissa pintavalutuskentältä lähtevän veden ravinteiden pitoi-

suuserot Pikku-Kerusnevan ja Iso-Kerusnevan välillä ja pitoisuuseroja voi-

daan käyttää Pikku-Kerusnevan kuormituksen laskennassa. Pitoisuuseroa 

voidaan seurata tarkkailemassa Pikku-Kerusnevan pintavalutuskentältä 

lähtevän veden laatua 3–4 vuoden välein neljä kertaa vuodessa. 

 

2) Varsinais-Suomen ELY-keskus, kalatalousviranomaisen lausunto: 

 

Lausunnossa ei puolleta hakijan tarkkailuesitystä. Lausunnossa edellyte-

tään, että päästötarkkailun tulee perustua tuotantoalueen omista näytteen-

otoista ja virtaaman mittauksista saatuihin tuloksiin. Lausunnon mukaan 

näytteenottotiheyden tulee vastata tarkkailuohjeen suosituksia. Lausunnon 

kannanottoa perustellaan tuotantoalueen purkureitillä sijaitsevan Tuomi-

luoman kalataloudellisen tilan suurella parantamistarpeella. Lausunnossa 

arvioidaan, että maankäytöstä, kuten turvetuotannosta, tuleva kuormitus 

on todennäköisesti merkittävin kalaston elinolosuhteita Tuomiluomassa 
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heikentävä tekijä, ja tehokas päästötarkkailu Pikku-Kerusnevalla on tar-

peen puron kalakantojen elinolosuhteiden ja kalastusmahdollisuuksien ke-

hittämisen sekä vesienhoidon tavoitteiden saavuttamisen kannalta.  

 

Hakija toteaa, että Tuoresluoman pituus on noin 20 km ja valuma-alueen 

ala on 89,7 km2. Pikku-Kerusnevan 67 ha ala on 0,7 % Tuoresluoman 

alasta. Tuoresluoman valuma-alueen maankäytöstä viljelymaiden osuus 

on 19,2 %, sulkeutuneita metsiä on 54,6 % ja harvapuustoisia metsiä 15,2 

%. Suo- ja soistuneet alueet on Tuoresluoman valuma-alueella pääsään-

töisesti ojitettu. Hakijasta lausunnon arvio maankäytön kuormituksen to-

dennäköisesti merkittävästä osuudesta Tuoresluoman kokonaiskuormituk-

sesta pitänee paikkansa. Sinänsä hakijan maankäytön osuus Tuores-

luoman valuma-alueella on pieni ja hakijan maankäytön kuormitusta tark-

kaillaan tehokkaasti. Hakija viittaa vastineen kohdassa 1 esittämäänsä to-

teutusmalliin Pikku-Kerusnevan tarkkailusta ja toteaa mallin mukaisella 

tarkkailulla saatavan selville hakijan toiminnan kuormitus Tuoresluomaan.   

 

ALUEHALLINTOVIRASTON RATKAISU  

 

Ympäristöluparatkaisu 

 

Aluehallintovirasto muuttaa Länsi-Suomen ympäristölupaviraston 

18.11.2008 antaman Pikku-Kerusnevan turvetuotantoalueen ympäristölu-

papäätöksen nro 119/2008/4 liitteenä 3 olevaa käyttö- ja päästötarkkailu-

suunnitelmaa.  

 

Tarkkailusuunnitelmaa voidaan tarkentaa Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, lii-

kenne ja ympäristökeskuksen hyväksymällä tavalla edellyttäen, että muu-

tokset eivät heikennä tulosten luotettavuutta tai tarkkailun kattavuutta. 

 

Muilta osin on edelleen voimassa Länsi-Suomen ympäristölupaviraston 

18.11.2008 myöntämä ympäristölupa nro 119/2009/4. 

    

Liite 3 kuuluu kokonaisuudessaan muutoksen jälkeen seuraavasti: 

 

PIKKU-KERUSNEVAN KÄYTTÖ- JA PÄÄSTÖTARKKAILUSUUNNITELMA 

 

Käyttötarkkailu 

 

Käyttötarkkailua varten nimetään vastuuhenkilö, joka ilmoitetaan vuosittain 

Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle ja Ilmajoen 

kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Käyttötarkkailusta pidetään päi-

väkirjaa ja se säilytetään koko tuotannon ja jälkihoitovaiheen ajan. Tarvit-

taessa päiväkirja esitetään valvoville viranomaisille. Päiväkirjamerkinnöistä 

tehdään vuosittain yhteenveto, joka toimitetaan tarkkailuvuoden loppuun 

mennessä päästö- ja vaikutustarkkailujen suorittajille ja tarvittaessa viran-

omaisille. 

 

Käyttöpäiväkirjaan merkitään seuraavat tiedot: 

 



10 

- tuotannon aloittaminen ja lopettaminen sekä tuotantopäivät  

- tuotantomenetelmä  

- ojitusten ja perkausten tarkat kaivuajat ja -paikat  

- vuosittaiset kunnostukset ja tuotannon eteneminen  

- vesiensuojelurakenteiden valmistuminen, kunnon seuranta ja havainnot         

toimivuudesta  

- poikkeamat vesiensuojelusuunnitelmista  

- laskeutusaltaiden ja lietesyvennysten tyhjentäminen  

- ojastojen puhdistukset  

- mittapatojen ja -laitteistojen asennukset, huolto ja korjaukset  

- pumppaamojen asennukset, käyttöaika ja mahdolliset häiriöt  

- sadanta ja tuulitiedot  

- muut huomiot, esim. rankkasateiden kesto ja seuraukset  

- jätteiden (mukaan lukien kaivannaisjätteet) lajit, määrät, varastointi ja siir-

rot 

- ylimääräisten vesinäytteiden ottoajankohdat häiriö-, ylivirtaama- ja muissa 

poikkeuksellisissa tilanteissa 

- aumojen paikkojen muutokset 

- pölyn ja melun seuranta sekä tuulitauot 

- muut mahdolliset tapahtumat, joilla voi olla vaikutusta maaperään, vesis-

töön tai pöly- ja melupäästöihin 

- toimintaan kohdistuneet valitukset ja niiden käsittely 

- tiedot omavalvontatarkastuksista 

- alueen seuraavaan maankäyttöön siirtymisen ajankohta 

- alueen luovuttaminen takaisin maanomistajalle 

 

Vesiin johdettavien päästöjen tarkkailu 

 

Virtaama mitataan näytteenoton yhteydessä.  

 

Vesinäytteet otetaan vuosina 2021 ja 2022. Tämän jälkeen näytteet ote-

taan joka toinen vuosi neljä kertaa vuodessa. Näytteet otetaan laskeutusal-

taiden jälkeen ennen pintavalutuskenttää ja pintavalutuskentältä lähtevästä 

vedestä seuraavasti: 

 

huhti-syyskuussa    1 kerta/kk 

loka-maaliskuussa   1 kerta/2 kk   

kevättulvan aikana (yleensä 15.4.–15.5.) 1 kerta/vk 

 

Näytteistä määritetään kiintoaine, kemiallinen hapenkulutus (CODMn), ko-

konaisfosfori, kokonaistyppi, rauta, pH ja sameus.  

 

Poikkeustilanteissa, rankkasateiden aikana ja esimerkiksi vähäistä merkit-

tävämpien kaivutöiden jälkeen otetaan ylimääräiset näytteet, joista määri-

tetään kiintoaine, kemiallinen hapenkulutus (CODMn), kokonaisfosfori, ko-

konaistyppi ja pH. 

 

Jälkihoitovaiheen päästöjä tarkkaillaan suunnitelman mukaisesti kahden 

vuoden ajan tai kunnes tuotantoalue on siirretty muuhun käyttöön. 
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Tehon ja päästöjen laskenta 

 

Vesienkäsittelyn teho lasketaan vuoden keskiarvona ennen tehostettua 

käsittelyä ja sen jälkeen otettujen näytteiden pitoisuuksien perusteella. 

Päästöt lasketaan bruttoarvoina käyttäen Iso-Kerusnevan virtaamatietoja. 

 

Tehon ja päästöjen laskennassa ovat mukana kaikki näytteet sekä 

ohijuoksutukset ja muut häiriötilanteet. 

 

Raportointi 

 

Päästötarkkailun mittausten tulokset toimitetaan niiden valmistuttua Etelä-

Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle ja Ilmajoen kun-

nan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Käyttö- ja päästötarkkailun yhteen-

vetoraportti toimitetaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle sekä 

kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle tarkkailuvuotta seuraavan helmi-

kuun loppuun mennessä. 

 

Laadunvarmistus 

 

Tarkkailussa käytetään vahvistettuja standardeja. Tarkkailuraporteissa esi-

tetään myös tarkkailua koskevat epävarmuustekijät sekä käytetyt lasken-

tamenetelmät. Raporteissa esitetään tarpeelliset tarkentamis- ja muutos-

suositukset. 

 

RATKAISUN PERUSTELUT 

   

Pikku-Kerusnevan turvetuotannolle myönnetyn ympäristöluvan mukaan 

päästötarkkailua on tullut tehdä neljä kertaa vuodessa kahden vuoden ajan 

pintavalutuskentän valmistumisen jälkeen sekä kahden vuoden ajan ennen 

tarkistushakemuksen jättämistä ja myös jälkihoidon aikana.  

 

Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on toiminnan 

määräaikaisvalvonnan yhteydessä arvioinut, että Pikku-Kerusnevan ympä-

ristölupaa ei ole tarpeen muuttaa ympäristönsuojelulain 89 §:n nojalla. 

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen arvion mukaan Pikku-

Kerusnevan vesienkäsittely on parhaan käyttökelpoisen tekniikan mukais-

ta. Luvassa määrätty tarkkailu on kuitenkin suppea, eikä se täytä nykykäy-

täntöjen vaatimuksia.  

 

Käyttötarkkailumääräykset on tarkennettu vastaamaan turvetuotannon ym-

päristölupien nykykäytäntöä. Muutoksesta ei aiheudu luvan haltijalle lisä-

velvoitteita. Nyt määrätty päästötarkkailu on pääosin hakijan hakemukses-

saan esittämän mukainen.  

 

Päästötarkkailun muuttaminen on ollut tarpeen, jotta Pikku-Kerusnevan 

turvetuotantoalueen päästöjen määrästä ja laadusta saadaan riittävät tie-

dot. Tehon tarkkailu on tarpeen, jotta tarkkailun perusteella voidaan todeta, 

onko vesienkäsittely toimivaa ja parhaan käyttökelpoisen tekniikan mukais-

ta.  
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Päästötarkkailua on mahdollista vähentää valvontaviranomaisen hyväksy-

mällä tavalla myöhemmin, esimerkiksi kun tarkkailun perusteella on todettu 

päästöjen vakiintuneen.  

 

VASTAUS LAUSUNTOIHIN 

 

Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ympä-

ristö ja luonnonvarat -vastuualueen lausunto on otettu huomioon ratkai-

susta ja sen perusteluista ilmenevästi. 

 

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kalata-

lousviranomaisen lausunnon osalta aluehallintovirasto viittaa ratkaisuun 

ja sen perusteluihin. 

 

PÄÄTÖKSEN VOIMASSAOLO 

  

Tämä päätös on voimassa toistaiseksi. 

 

PÄÄTÖKSEN TÄYTÄNTÖÖNPANO JA SEN PERUSTELU 

 

Päätöstä on noudatettava mahdollisesti muutoksenhausta huolimatta. 

 

Ympäristönsuojelulain 200 §:n mukaan päätöksen tehnyt viranomainen voi 

määrätä, että muun muassa 65 §:ssä tarkoitettua määräystä tai päätöstä 

on noudatettava muutoksenhausta huolimatta. 

 

SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET 

  

Ympäristönsuojelulaki 62 §, 65 §, 96 §, 200 § 

 

KÄSITTELYMAKSU JA SEN MÄÄRÄYTYMINEN 

 

Käsittelymaksu on 1 800 euroa. Lasku lähetetään erikseen Valtion talous- 

ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksesta. 

 

Aluehallintoviraston maksuista annetun valtioneuvoston asetuksen 

(1244/2018) liitteen maksutaulukon mukaisesti asia on käsitelty muuna 

ympäristölupa-asiana ja siitä on peritty maksu, jonka suuruus on 60 eu-

roa/h. Asian käsittelyyn on kulunut 30 h. 

 

PÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN 

  

Päätös 

EPV Bioturve Oy 

Ilmajoen kunta 

Ilmajoen kunnan terveydensuojeluviranomainen   

Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus/ ympäristö ja 

luonnonvarat -vastuualue 
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Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus / kalatalousvi-

ranomainen 

Suomen ympäristökeskus 

 

Ilmoittaminen ilmoitustauluilla ja internetissä  

 

Aluehallintovirasto tiedottaa päätöksen antamisesta julkaisemalla kuulu-

tuksen ja päätöksen internetissä aluehallintoviraston Lupa-Tietopalvelussa 

(www.avi.fi/lupatietopalvelu). Tieto päätöksen antamisesta julkaistaan 

myös Ilmajoen kunnan verkkosivuilla. 

 

MUUTOKSENHAKU 

 

Päätöksestä saa hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta valittamalla 

 

Liite  Valitusoikeus 

 

 

 

 

Asian on ratkaissut ympäristöylitarkastaja Leena Erving. Asian on esitellyt 

ympäristöylitarkastaja Niina Rantala. 

 

 

 

  Asiakirja on hyväksytty sähköisesti. Merkintä sähköisestä hyväksymisestä  

  on asiakirjan viimeisellä sivulla.

http://www.avi.fi/lupatietopalvelu


LIITE 

LÄNSI- JA SISÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTO 
puh. 0295 018 450 
fax 06 317 4817 
kirjaamo.lansi@avi.fi 

Vaasan päätoimipaikka 
Wolffintie 35 
PL 200, 65101 Vaasa 

  

 

VALITUSOSOITUS 
 

Valitusviranomainen Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston päätökseen saa hakea valittamalla muutosta 
Vaasan hallinto-oikeudelta. Asian käsittelystä perittävästä maksusta valitetaan samassa 
järjestyksessä kuin pääasiasta.  

 
Valitusaika Määräaika valituksen tekemiseen on kolmekymmentä (30) päivää tämän päätöksen tie-

doksisaannista sitä määräaikaan lukematta. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seit-
semäntenä (7.) päivänä päätöksen julkaisemisajankohdasta. Valitusaika päättyy 
30.10.2020.  

 
Valitusoikeus Päätöksestä voivat valittaa asianosaiset, sekä vaikutusalueella ympäristön-, terveyden- tai 

luonnonsuojelun tai asuinympäristön viihtyisyyden edistämiseksi toimivat rekisteröidyt yh-
distykset tai säätiöt, sijaintikunta ja vaikutusalueen kunnat ja niiden ympäristönsuojeluvi-
ranomaiset, sekä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset ja muut asiassa yleistä etua 
valvovat viranomaiset. 

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

-  päätös, johon haetaan muutosta 
-  valittajan nimi, kotikunta ja mihin valitusoikeus perustuu 
-  postiosoite ja puhelinnumero ja mahdollinen sähköpostiosoite, joihin asiaa koskevat il-

moitukset valittajalle voidaan toimittaa (mikäli yhteystiedot muuttuvat, on niistä ilmoitet-
tava Vaasan hallinto-oikeudelle) 

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

sähköisesti (faxilla tai sähköpostilla) 
 
Valituksen liitteet Valituskirjelmään on liitettävä 

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

-  mahdollisen asiamiehen valtakirja tai toimitettaessa valitus sähköisesti selvitys asia-
miehen toimivallasta 

 
Valituksen toimittaminen  

 
Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Vaasan hallinto-oikeudelle. Valituksen voi 
tehdä hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa 
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet. Valituskirjelmä liitteineen voidaan 
myös lähettää postitse, faxina tai sähköpostilla. 

 
Valituskirjelmän on oltava perillä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan 
päättymistä. Sähköisesti (faxina tai sähköpostilla) toimitetun valituskirjelmän on oltava 
toimitettu niin, että se on käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä mää-
räajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä. 

 
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 oikeudenkäyntimaksu on 260 

euroa.  Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, 
oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä 
myöskään, mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen 
on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen. 

 

https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
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