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HAKEMUS  Neova Oy on 23.11.2021 aluehallintovirastoon saapuneella ja sittemmin 

täydentämällään hakemuksella pyytänyt Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallin-

toviraston 20.12.2012 antaman ja Vaasan hallinto-oikeuden 18.3.2014 an-

tamalla päätöksellä nro 14/0103/2 lainvoimaiseksi tulleen Keuruun ja Mänt-

tä-Vilppulan kaupungeissa sijaitsevan Permisuon turvetuotantoaluetta kos-

kevan päätöksen nro 209/2012/1 lupamääräyksen 2 muuttamista. 

 

  

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA 

 

Ympäristönsuojelulain 89 §:n mukaan toiminnanharjoittaja voi hakea ym-

päristöluvan muuttamista. 

 

Ympäristönsuojelulain liitteen 1 taulukon 2 kohdan 7 d) mukaan luvanva-

raista toimintaa on turvetuotanto ja siihen liittyvä ojitus. Ympäristönsuojelu-

asetuksen 1 §:n 2 momentin 7 c) kohdan nojalla aluehallintovirasto on toi-

mivaltainen viranomainen turvetuotantoa koskevassa asiassa.  

 

 

HAKEMUKSEN SISÄLTÖ 

 

Toimintaa koskevat luvat, lausunnot ja alueen kaavoitustilanne   

 

Itä-Suomen ympäristölupavirasto on myöntänyt Permisuon turvetuotannol-

le ympäristöluvan päätöksellä nro 65/04/1 (annettu 2.7.2004). Mainitun lu-

van lupamääräykset on tarkistettu Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviras-

ton 20.12.2012 antamalla päätöksellä (päätös nro 209/2012/1).  Päätös on 

tullut lainvoimaiseksi Vaasan hallinto-oikeuden 18.3.2014 antamalla pää-

töksellä (nro 14/0103/2).  
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Voimassa olevassa luvassa on annettu seuraavat vesienkäsittelyä koske-

vat lupamääräykset:  

 

2. Tuotantoalueelta johdettavat vedet on käsiteltävä hakemuksen liitteenä 

3 olevan piirustuksen ”tuotantoalueet ja vesienkäsittelyn tehostaminen” 

mukaisesti sarkaojarakenteiden, laskeutusaltaiden ja ympärivuotisesti pin-

tavalutuskentän avulla sekä muutoin hakemussuunnitelmasta ilmenevällä 

tavalla. Pintavalutuskentällä olevat ojat on tukittava vähintään kolmen met-

rin pituisilla ojatukoksilla riittävän lyhyin välein kentän kaltevuuden perus-

teella. 

 

Sarkaojien päissä on oltava lietesyvennys, lietteenpidätin ja päisteputket. 

Kokoojaojiin on rakennettava virtausta säätelevät padot. Laskeutusaltaissa 

on oltava pintapuomit ja purkupään virtaamaa padottava rakenne. Laskeu-

tusaltaiden ja pintavalutuskentän on oltava mitoitusohjeiden mukaisia. 

 

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 lietesyven-

nykset. 

 

Pintavalutuskentän puhdistustehon vuosikeskiarvona mahdollisten toimin-

tahäiriöiden aikaiset päästöt mukaan lukien on oltava 1.1.2014 alkaen: 

Kiintoaine   50 % 

Kokonaisfosfori  50 % 

Kokonaistyppi  20 % 

 

3. Pintavalutuskentän laajennus on tehtävä 31.8.2013 mennessä. Laajen-

nus voidaan liittää nykyiseen pintavalutuskenttään vasta, kun se on riittä-

västi kasvittunut. Kasvittuminen on varmistettava kylvöin. Pintavalutusken-

tän laajennuksen valmistumisesta on ilmoitettava Keski-Suomen elinkeino-

, liikenne- ja ympäristökeskukselle sekä Keuruun ja Mänttä-Vilppulan ym-

päristönsuojeluviranomaiselle. Lohkon 1 lisäalueen kuntoonpano voidaan 

aloittaa vasta, kun laajennettu pintavalutuskenttä on otettu käyttöön. 

 

Vesienkäsittelyrakenteisiin saa elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen 

hyväksymällä tavalla tehdä sellaisia muutoksia, jotka eivät vähennä niiden 

tehoa. 

   

Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on 16.9.2013 hy-

väksynyt Vapo Oy:n muutosesityksen ympäristölupamääräyksessä 3 mää-

rätyn ajankohdan muuttamiseksi: Pintavalutuskenttä on saatettava ympä-

ristöluvassa edellytettyyn toimintakuntoon 31.8.2014 mennessä. 

 

Keski-Suomen ja Pirkanmaan liittojen verkkosivujen mukaan hankealueella 

on voimassa 28.1.2020 korkeimman hallinto-oikeuden päätöksellä (Diaa-

rin:o 1075/1/19) lainvoimaiseksi tullut Keski-Suomen maakuntakaava sekä 
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Pirkanmaan maakuntakaava 2040, joka on tullut lainvoimaiseksi 24.4.2019 

korkeimman hallinto-oikeuden päätöksellä (Diaarin:o 2913/1/18 ja 

2953/1/18). Maakuntakaavoissa hankealueella ei ole merkintöjä, mutta 

Keski-Suomen maakuntakaavakartassa hankealue sijoittuu biotalouteen 

tukeutuvalle alueelle ja Pirkanmaan maakuntakaavassa maaseutualueelle.  

 

Keski-Suomen maakuntakaavassa on koko maakuntaa koskeva biotalou-

den suunnittelumääräys, jonka mukaan maa- ja metsätalous sekä turve-

tuotanto tulee suunnitella ja toteuttaa niin, että kulloinkin voimassa olevas-

sa Keski-Suomen pintavesien toimenpideohjelmassa esitetyt vesienhoidon 

tavoitteet saavutetaan. Keuruun reittiä 35.6 koskee lisäksi turvetuotannon 

suunnittelumääräys, jonka mukaan turvetuotanto on voimakkaasti vaiheis-

tettava ja vesiensuojelumenetelmien tehokkuuteen on kiinnitettävä erityistä 

huomiota. Kokonaistuotanto on suunniteltava ja mitoitettava siten, että se 

ei vaikuta vesien tilaan heikentävästi. 

 

Ympäristökarttapalvelu Karpalon mukaan hankealueella ei ole voimassa 

olevaa yleis- tai asemakaavaa. 

 

Hakijan muutosesitys 

 

Hakija esittää, että lupamääräyksen 2 5. kappale muutetaan kuulumaan 

seuraavasti: 

 

2. Pintavalutuskentän on saavutettava vähintään seuraavat puhdistustehot 

tai vaihtoehtoisesti enintään seuraavat lähtevän veden pitoisuudet: 

 

 Puhdistusteho Lähtevän veden pitoisuus 

Kiintoaine 50 %        8 mg/l 
Kokonaisfosfori 10 %       50 µg/l 
Kokonaistyppi         10 %  1 700 µg/l 

 
1.1.2024 alkaen kiintoaineen enimmäispitoisuusraja on 6 mg/l. 
 

Hakijan perustelut muutosesitykselle 

 

Hakijan mukaan päästömääräysten muutostarve johtuu sekä kiintoaineelle 

että ravinteille asetetun puhdistustehovaatimuksen täyttymättä jäämisestä, 

osin vaatimuksen tiukkuudesta ja tuotantoalueen olosuhteista ja osin pin-

tavalutuskentän alueen puhdistuskykyä alentaneista ominaisuuksista. 

Osaltaan puhdistuskykyyn alentavasti ja lähtevän veden pitoisuuksia ko-

hottavasti ovat vaikuttaneet kentällä sen käyttöaikana suoritetut ojien tuk-

kimistoimenpiteet ja alueen aiempi käyttö peltoviljelyyn. Vuonna 2018 ken-

tällä on suoritettu koneellisesti eroosiota yms. aiheuttavia tehostamistoi-

mia.  

 

Vuosina 2017–2020 kiintoaineen ja kokonaistypen puhdistustehovaatimus 

on täyttynyt vain vuonna 2017. Fosforin osalta tehovaatimus ei ole täytty-

nyt yhtenäkään vuonna ja pintavalutuskenttä on pidättänyt sitä ainoastaan 

vuonna 2017. Tästä huolimatta ravinnetasot lähtevässä vedessä ovat ol-

leet alhaisia kaikkina vuosina, toisin kuin kiintoaineen kohdalla. 
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Puhdistusteholle vaihtoehtoisena esitetään lähtevän veden enimmäispitoi-

suusrajoja. 

 

Muutosesityksensä puhdistustehovaatimusta ja raja-arvoja hakija peruste-

lee seuraavasti:  

 

Jos puhdistukseen tulevan veden kiintoainepitoisuus vakiintuu n. 5 mg/l ta-

solle, ei ole oletettavissa, että tavanomaisesti asetettu 50 % puhdistuste-

hovaatimus täyttyisi. 50 % teho täyttynee, jos tulevan veden kiintoainepi-

toisuus on erityisen kohollaan. Muunlaisissa tilanteissa teho tullee jäämään 

marginaaliseksi, jolloin raja-arvon asettaminen korostuu. Raja-arvoon on 

sen vuoksi asetettava riittävästi varmuusmarginaalia, jotta ei jouduttaisi 

toistuvasti kohdistamaan eroosiota aiheuttavia toimenpiteitä kenttään ja 

hakemaan uudelleen lupaan muutosta. Raja-arvo voisi olla aluksi 8 mg/l, 

mihin pitoisuuteen ei tietenkään ”tähdätä”, vaan jatkuvasti alittamaan se 

mahdollisimman paljon. Vuodesta 2024 alkaen raja-arvo voisi olla 6 mg/l. 

 

Koska puhdistukseen tulevan veden kokonaisfosforipitoisuus on vakiintu-

nut 30–40 µg/l tasolle, ei ole oletettavissa, että tavanomaisesti asetettu 

50 % puhdistustehovaatimus täyttyisi. Teho tullee jäämään marginaalisek-

si, jolloin raja-arvon asettaminen korostuu. Tulevan veden pitoisuuksiin 

nähden 10 % reduktio on tiukka vaatimus. Raja-arvoon on sen vuoksi ase-

tettava riittävästi varmuusmarginaalia, jotta ei jouduta toistuvasti kohdista-

maan kuormitusta aiheuttavia toimenpiteitä kenttään ja hakemaan uudel-

leen lupaan muutosta. Raja-arvo voisi olla 50 µg/l, mihin pitoisuuteen ei tie-

tenkään ”tähdätä”, vaan jatkuvasti alittamaan se mahdollisimman paljon. 

 

Kokonaistypen osalta tilanne ei tulle muuttumaan kentän mahdollisen ke-

hittymisen myötä, ainakaan oleellisesti. Saavuttamattomasta 20 % tehosta 

voidaan luopua ja se alentaa 10 %:iin. Raja-arvo voisi olla nykytasoa vas-

taava lisättynä kohtuullisella varmuusmarginaalilla, esimerkiksi 1 700 µg/l. 

 

Toiminta 

 

 Yleiskuvaus toiminnasta 

  

Permisuo on tuotannossa oleva turvetuotantoalue, joka sijaitsee Keuruun 

ja Mänttä-Vilppulan kaupungeissa. Permisuon valmistelutyöt aloitettiin 

vuonna 2005 ja tuotanto vuonna 2007. 

 

Permisuolla on kaksi tuotantolohkoa, joiden pinta-ala (59,1 ha) auma-

alueineen (3,5 ha) on yhteensä 62,6 ha. Tuotannosta poistunutta alaa on 

0,4 ha ja tukialuetta 8,6 ha.  

 

Tuotannon hakemusta koskevilla alueilla arvioidaan päättyvän vuoteen 

2045 mennessä. 
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 Vesien käsittely 

 

Permisuon turvetuotantoalueen kuivatusvedet käsitellään lainvoimaisen 

ympäristölupapäätöksen mukaan sarkaojarakenteiden, laskeutusaltaiden 

ja ympärivuotisesti pintavalutuskentän avulla.  

 

Laskeutusaltaiden 1 ja 2 mitoitusvaluma on 300 l/s/km2, virtausnopeus 1 

cm/s, viipymä 1 h, pintakuorma 0,84 m/h ja lietetila 83,6 m3. Laskeutusal-

taan 3 mitoitusvaluma on 300 l/s/km2, virtausnopeus 1 cm/s, viipymä 1,25 

h, pintakuorma 0,83 m/h ja lietetila 107,6 m3. Laskeutusaltaan 4 mitoitus-

valuma on 300 l/s/km2, virtausnopeus 1 cm/s, viipymä 1,08 h, pintakuorma 

0,87 m/h ja lietetila 93,2 m3. 

 

Permisuon turvetuotantoalueen pintavalutuskenttä on määrätty Itä-

Suomen ympäristölupaviraston antamassa lupapäätöksessä kattamaan 

vähintään 3,8 % 66,7 ha:n tuotantoalasta, ja pituuden suhteen leveyteen 

tuli olla noin 0,5:1. Voimassa olevassa ympäristöluvan tarkistamispäätök-

sessään Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto velvoitti luvan saajan 

laajentamaan pintavalutuskenttää 2,8 ha suuruiseksi (3,9 % valuma-

alueesta) sekä tukkimaan kentällä olevat ojat vähintään kolmen metrin pi-

tuisilla ojakatkoksilla ja varmistamaan laajennusosan kasvittuminen kyl-

vöin. Hakemuksessa esitettyjen ilmakuvien perusteella hankealue on ollut 

ainakin 1950-luvulla peltona. 1990-luvulla peltokäyttö on loppunut ja alue 

metsittynyt.  

 

Pintavalutuskentän laajennus on valmistunut 08/2014. Pintavalutuskentän 

tehollinen pinta-ala on 4,5 ha, mikä on 6,3 % sen 71,2 ha valuma-alueesta. 

Valmistumisen jälkeen laajennusosan ruokohelpikasvustoa on vielä paran-

nettu. Vesien jakautumista kentällä on parannettu 2016–2017. Talvella 

2017/2018 kentän alkuperäiseltä osalta on poistettu isompi puusto, ja tehty 

uudet ojakatkokset. Hakemuksen täydennyksen mukaan kentän kasvilli-

suus koostuu tiheästä saraikosta ja muista kosteiden alueiden kasveista, 

esim. osmankäämistä. Avoveden peittämiä alueita ei ole.  

 

Kuivatusvedet johdetaan pintavalutuskentälle laskeutusaltaiden alapuoli-

selta pumppaamolta paineputkea pitkin. Paineputki purkaa vedet pintava-

lutuskentän korkeimmalla kohdalla sijaitsevalle jakoaltaalle, josta vedet jat-

kavat jako-ojaa pitkin eteenpäin. Vedet poistuvat pintavalutuskentältä itä-

reunassa olevan mittakaivon kautta laskuojaan 1.  

 

Toiminnan vaikutukset vesistöön 

 

Permisuon turvetuotantoalue sijaitsee Kokemäenjoen vesistöalueen (35) 

Keuruun reitin valuma-alueella (35.6) ja tarkemmin 3. jakovaiheen Keurus-

selän lähialueen (35.621) ja Ukonselän lähialueen (35.622) valuma-

alueilla, joista ensiksi mainitulle kuivatusvedet johdetaan.  

 

Kuivatusvedet johdetaan laskuojassa Hyyrynlampeen ja edelleen 

Hyyrynojaa pitkin Keurusselän Hyyrynlahteen järven länsirannalla. Valu-

ma-alueella 35.621 ei ole muita turvetuotantoalueita. Keurusselkään johtuu 
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eri reittejä myöten muiden turvetuotantoalueiden vesiä, mutta sijaintien ja 

järvialtaan koon sekä Permisuon pienen valuma-alueosuuden (alle 0,05 %) 

vuoksi hakijan mukaan vaikutuksia ei aiheudu yhteisvaikutusarviointia 

edellyttävissä määrin.  

 

Puhdistukseen tulleen ja siitä lähteneen veden kiintoaine- ja ravinnepitoi-

suuksien vuosikeskiarvot ja niistä lasketut puhdistustehot ovat päästötark-

kailutulosten perusteella laskien olleet seuraavat: 

 

Vuosi Kiintoaine, mg/l PTOT, µg/l NTOT, µg/l 

 Yp Ap % Yp Ap % Yp Ap % 

2015 8,3 7,2 13 40 47 -17 2 029 2 093 -3 

2016 8,9 9,6 -8 35 41 -16 2 118 2 196 -4 

2017 26,9 7,4 73 42 40 5 1 908 1 631 15 

2018 25,7 13,9 46 35 51 -46 2 053 1 894 8 

2019 5,0 7,2 -44 29 48 -70 1 807 1 713 5 

2020 4,0 9,5 -137 24 38 -58 1 779 1 547 13 

2021 7,1 2,6 63 21 27 -24 1427 1197 16 

 

 

Hakijan mukaan vuosien 2015 ja 2016 tuloksissa näkyy kentän laajen-

nusosan rakentamisen ja käyttöönoton vaikutus lähtevän veden pitoisuuk-

sia kohottavina tekijöinä. Vuosien 2017 ja 2018 tuloksissa – erityisesti 

2018 – kentän tehostamistoimien vastaavanlainen vaikutus. Vuosien 2019 

ja 2020 tulokset kuvannevat hakijan mukaan vakiintuvaa, ei kuitenkaan 

vielä vakiintunutta tilannetta.  

 

Permisuon pintavalutuskentällä tilanne on hakijan näkemyksen mukaan 

hyvin poikkeuksellinen, mikä johtuu siitä, että kenttä on rakennettu osin 

peltoviljelyssä olleelle eli lannoitetulle ja osin turvetuotantoon valmistellulle 

suoalueelle. Alue on ollut tehokkaasti ojitettua ja sillä oleva sinällään riittä-

vän paksuinen turvekerros on hyvin maatunutta (H4–H7). Nämä jo lähtö-

kohtaisesti eivät ennusta hyvää puhdistuskykyä, ainakaan sellaista, jota 

ojitetuiltakin kentiltä odotetaan. Hakija katsoo, että kentälle johdetun veden 

kiintoaine- ja ravinnepitoisuuksien alhaisuus on kentältä tapahtuneesta 

huuhtoutumisesta huolimatta riittänyt pitämään lähtevän veden ravinnepi-

toisuudet hyväksyttävällä tasolla. Permisuolla lähtevän veden kokonaisfos-

foripitoisuus (2015–2020 ka. 44 µg/l ja tulevan ka. 34 µg/l) on ollut alle 

edustavien ojittamattomien kenttien 46 µg/l vuosien 2011–2015 keskimää-

räistä keskiarvoa ja kokonaistyppipitoisuus viimevuosina vakiintumassa 

hyväksyttävälle tasolle n. 1 600–1 700 µg/l. Puhdistukseen tulevan veden 

kiintoainepitoisuus on ollut jokseenkin alhaisella tasolla, mutta em. syyt 

ovat nostaneet lähtevän veden pitoisuutta.  

 

Hakijan mukaan on odotettavaa, että kentän toimintakyky paranee tulevina 

2–3 vuotena, koska kenttä on nykyisellään vielä vakiintumisvaiheessa.  

 

Permisuon pintavalutuskentällä 1 on tehty kuormitustarkkailua ja näytteitä 

on otettu kentältä lähtevistä vesistä 17–27 kpl vuosittain. Pintavalutusken-

tän alapuolisella tarkkailupisteellä on jatkuvatoiminen virtaamamittaus. Pin-
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tavalutuskentän kuormitus on arvioitu alapuoliselta tarkkailuasemalta mitat-

tujen pitoisuuksien sekä pintavalutuskentän alapuoliselta tarkkailupisteeltä 

mitattujen virtaamien perusteella.  

 

Permisuon keskimääräiset bruttopäästöt vuosina 2015–2021 laskettuna 

vuosien 2015–2021 ominaiskuormitusluvuilla ovat hakemuksen, sen täy-

dennyksen ja päästötarkkailuraporttien mukaan olleet seuraavat:  

Vuosi Pinta-ala, 

ha 

CODMn, 

kg/a 

PTOT, kg/a NTOT, kg/a Kiintoaine, 

kg/a 

2015 62,7 10 972 9,4 518 1 185 

2016 62,7 12 741 10 566 1 951 

2017 62,7 9 655 8,3 390 1 969 

2018 62,7 11 110 14 440 7 821 

2019 62,6 15 282 9,8 523 1 034 

2020 62,6 15 162 7,6 467 602 

2021 62,6 10 081 7,0 374 797 

 

Vuonna 2012 jätetyssä lupahakemuksessa Permisuon arvioidut päästöt 

suhteutettuna lupapäätöksessä myönnettyyn pinta-alaan ovat muutosha-

kemuksen mukaan seuraavat: kokonaisfosfori 15 kg/a, kokonaistyppi 549 

kg/a ja kiintoaine 1 348 kg/a. Permisuon toteutuneet vuosipäästöt ovat ol-

leet kokonaisravinteiden osalta arvioituja päästöjä alhaisemmat ja kiintoai-

neen osalta suuremmat.  

 

Vuosipäästöihin vaikuttavat vuosien hydrologiset vaihtelut. Hakija arvioi, et-

tä todennäköisesti tulevina vuosina Permisuon vuosipäästöt ovat vuosien 

2015–2020 tasoa tai lähellä niitä. Hakemuksen täydennyksen mukaan alu-

een kuormitus tulee jatkumaan jokseenkin saman tasoisena kuin vuosina 

2019–2021. 

 

Hakemuksen mukaan virtaamat Hyyrynlammen luusuassa (F~3,5 km2) ja 

Hyyrynojan suulla (F~10 km2) on laskettu Keurusselän lähialueen 

(1 647 km2) virtaamista valuma-alueiden suhteella. Keurusselän lähialueen 

virtaamat on saatu Suomen ympäristökeskuksen vesistömallijärjestelmästä 

vuosien 1990–2015 valumakeskiarvoista. Koko vuoden keskivirtaama Keu-

russelän lähialueella on 17,5 m3/s (MNQ 1,22 m3/s ja MHQ 119,2 m3/s). 

Hyyrynlammen luusuan keskivirtaama on 0,04 m3/s (MNQ 0,00 m3/s ja 

MHQ 0,25 m3/s) ja Hyyrynojan suun 0,11 m3/s (MNQ 0,01 m3/s ja MHQ 

0,72 m3/s). 

 

Permisuon turvetuotantoalueen päästöjen vaikutuksia vesistössä on ha-

kemuksen mukaan arvioitu teoreettisesti tuotantovaiheessa laimentumis-

suhteen avulla päästöjen sekä virtaamatietojen perusteella. Permisuolta 

tulevat päästöt voivat arvion mukaan lisätä ja ylläpitää rehevyyttä paikalli-

sesti Hyyrynlammessa ja Hyyrynojassa. Permisuon turvetuotannosta ai-

heutuvat bruttopäästöt Hyyrynlammen luusuassa nykyisellä tuotantoalalla 

kohottavat arvion mukaan veden CODMn-pitoisuutta 10,7 mg/l ja kiintoai-

nepitoisuutta 2,2 mg/l, kokonaisfosforipitoisuutta 9,2 µg/l, kokonaistyppipi-

toisuutta 357 µg/l. Permisuon turvetuotannosta aiheutuvat bruttopäästöt 

Hyyrynojan suulla nykyisellä tuotantoalalla kohottavat veden CODMn-
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pitoisuutta 3,7 mg/l ja kiintoainepitoisuutta 0,77 mg/l, kokonaisfosforipitoi-

suutta 3,2 µg/l, kokonaistyppipitoisuutta 125 µg/l. Keurusselän lähialueen 

alaosalla pitoisuuslisäykset jäävät selvästi alhaisemmiksi: Permisuon tur-

vetuotannosta aiheutuvat bruttopäästöt nykyisellä tuotantoalalla kohottavat 

veden CODMn-pitoisuutta 0,02 mg/l, kiintoainepitoisuutta 0,005 mg/l, koko-

naisfosforipitoisuutta 0,02 µg/l ja kokonaistyppipitoisuutta 0,76 µg/l. Vesis-

tön nykyisessä vedenlaadussa on jo mukana Permisuon vaikutus eli tilan-

ne ei tule jatkossa juuri muuttumaan. Muutoshakemuksella ei hakijan mu-

kaan haeta oikeutusta aiheuttaa hakemuksessa arvioitua ja nykyistä kuor-

mitusta, joka on tasoltaan paitsi alhainen myös vakiintunut, suurempaa 

päästöä. Kysymys on päästömääräysten muuttamisesta vastaamaan em. 

tilannetta.  

 

Hakijalla on käsitys, että Permisuolta lähtevän veden ainespitoisuudet ja 

kuormitus tulevat vastaisuudessakin pysymään samalla tasolla kuin viime 

vuosina eli purkuvesistön vedenlaadussa ei tule tapahtumaan Permisuosta 

johtuvia pitoisuusmuutoksia ja vaikutuksia vesienhoitosuunnitelman ja toi-

menpideohjelman tavoitteisiin. 

 

Permisuon kuivatusvesien vaikutusalueelle ei sijoitu muuta turvetuotantoa. 

 

Hakemuksen liitteenä toimitettujen vesistötarkkailutulosten perusteella 

Hyyrynlammen vesi on ollut vuosina 2015–2021 metrin syvyydellä keski-

määrin hapanta ja väriltään hyvin tummaa (283 mg/l Pt). Ravinnepitoisuus 

on fosforin osalta ollut keskimäärin 25 µg/l ja typen osalta 928 µg/l. Happi-

pitoisuus on ollut keskimäärin 7,9 mg/l ja happikyllästysaste 67 %. Pohjan-

läheisyydessä 4,0–4,5 m syvyydessä happitilanne on ollut vastaavasti 3,4 

mg/l ja happikyllästysaste 26 %. Lammessa on esiintynyt ajoittain hapet-

tomuutta.  Kiintoainetta lammessa on ollut keskimäärin vähän (2,0 mg/l) ja 

sameus on ollut keskimäärin 2,3 FNU. Orgaanista ainesta (CODMn) on ollut 

keskimäärin 34 mg/l. Rautaa on esiintynyt keskimäärin enemmän pohjan-

läheisyydessä (Fe1 m 1 593 mg/l ja Fe4,0–4,5 m 2 519 mg/l).  

 

Hyyrynojan vedenlaatu on ollut keskimäärin lähes samaa tasoa kuin 

Hyyrynlammessa. Kiintoainetta on esiintynyt keskimäärin hieman enem-

män (3,7 mg/l), mutta pitoisuus on ollut kuitenkin melko alhainen. Koko-

naisravinne- ja rautapitoisuudet ovat olleet Hyyrynojassa keskimäärin seu-

raavat: PTOT 25 µg/l, NTOT 764 µg/l ja Fe 1 495 µg/l.   

 
Kalasto ja kalastus  

 

Permisuolla on toteutettu kalataloudellista tarkkailua vuosina 2005–2010 ja 

vuodesta 2015 alkaen kolmen vuoden välein toistettavilla kalastustieduste-

luilla. Vuoden 2018 jälkeen muu kalataloudellinen tarkkailu on riippuvainen 

saalislajeista (sähkökoekalastukset ja koeravustukset) sekä elohopean 

ympäristönlaatunormista (elohopea-analyysi ahvenista). Viimeisimmät käy-

tettävissä olevat tulokset ovat vuoden 2018 tarkkailusta.  

 

Hyyrynojalla toteutetuissa sähkökalastuksissa kalansaaliin määrä on ollut 

vähäinen. Saalis on koostunut lähinnä ahvenesta, hauesta tai mateesta. 
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Vuonna 2018 saalista ei saatu lainkaan vähäisestä vesimäärästä johtuen.  

Kalatiheys on arvioitu pieneksi myös normaalilla vesimäärällä.  

 

Koeravustuksia on toteutettu Hyyrynlahdella sekä Kaukasenluodolla Keu-

russelällä. Koeravustuksia on aiemmin toteutettu myös Hyyrynojassa. Ra-

pukanta on todettu heikoksi, sillä tarkkailun aikana saaliiksi on saatu aino-

astaan yksi rapu vuonna 2015.   

 

Kalastustiedustelujen perusteella Hyyrynlammessa tai Hyyrynojassa ei juu-

rikaan harjoiteta kalastusta. Keurusselän Hyyrynlahdella kalastusta harjoi-

tetaan noin 8–10 ruokakunnan voimin. Hyyrynlahden kalastus on pääasi-

assa vapavälineillä tapahtuvaa ja saaliiksi saadaan enimmäkseen kuhaa ja 

haukea. Tiedusteluun vastanneet kokivat vähintäänkin kohtalaista haittaa 

turvetuotannosta sekä pohjien liettymisestä. Lohikala- ja rapukantoja pidet-

tiin yleisesti ottaen heikkoina.  

 

Tarkkailualueen kalojen käyttökelpoisuutta on arvioitu ahvenen eloho-

peapitoisuuden perusteella. Hyyrynlahden ahventen elohopeapitoisuudet 

jäivät vuonna 2018 alle EU-komission asetuksen 466/2001 mukaisen elin-

tarvikkeena käytettävän ahvenen elohopeapitoisuuden raja-arvon (0,5 

mg/kg), mutta Hyyrynlammen ahvenissa raja-arvo ylittyi pääosalla kaloista. 

Asetuksen 1022/2006 (Valtioneuvoston asetus vesiympäristölle vaarallisis-

ta ja haitallisista aineista) mukainen ympäristönlaatunormi 0,25 mg/kg ylit-

tyi Hyyrynlammessa niin 15–20 cm pitkillä ahvenilla (kemiallisen tilaluokit-

telun kokovaihtelu) kuin tätä suuremmilla, kun taas Keurusselällä pitoisuus 

oli kaikki kalat huomioiden suurimmillaan raja-arvon verran.  

 

Kalataloustarkkailun tulosten perusteella Hyyrynlammen ja Hyyrynojan ka-

lastossa tai rapukannassa ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia viime 

vuosina. Hyyrynlahdella on viitteitä pohjien liettymistä ja umpeenkasvusta. 

Hakijan arvion mukaan Permisuon tuotannon päättyessä alapuolisten ve-

sistöjen kalataloudelliseen tilaan ei tule tapahtumaan muutosta nykytilan-

teeseen verrattuna.  

 

Vesienhoito 

 

Vesienhoidon tavoitteena on saavuttaa vesien vähintään hyvä tila. Samalla 
vesien tila ei saa myöskään heiketä.   

 
Permisuon valumavedet johdetaan laskuojassa Hyyrynlampeen, josta ve-

det laskevat Hyyrynojan kautta Keurusselän Hyyrynlahteen. Hyyrynlam-

men tai Hyyrynojan pintavesityyppiä tai ekologista tilaa ei ole vesienhoi-

dossa määritetty. Keurusselkä on pintavesityypiltään suuri humusjärvi (Sh). 

Järven ekologinen tila on hyvä. Ympäristötiedon hallintajärjestelmä Hertan 

mukaan hyvä ekologinen tila on kuitenkin riskissä huonontua. Kemiallinen 

tila on hyvää huonompi.  

 

Permisuon purkuvesistö kuuluu Kokemäenjoen-Saaristomeren-

Selkämeren vesienhoitoalueeseen.  Keski-Suomen vesienhoidon toimen-

pideohjelmassa vuosille 2022–2027 Keuruun reitin fosforikuormitus on 
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noin 26 t/a ja typpikuormitus on noin 596 t/a. Alueen fosfori- ja typpikuormi-

tus on pinta-alayksikköä kohden tarkasteltuna muihin Keski-Suomen reit-

teihin verrattuna keskimääräistä tasoa. Hajakuormituksen osuus alueen 

fosforikuormituksesta on noin 44 % ja typpikuormituksesta vajaat 41 %. 

Maatalous on Keuruun reitin suurin kuormittaja sekä fosforin että typen 

osalta. Alueen fosforikuormituksesta sen osuus on lähes viidennes ja typ-

pikuormituksesta runsaat 13 %. Pistekuormituksen osuus alueen koko-

naiskuormituksesta on sekä fosforin että typen osalta noin 9 %. Turvetuo-

tannon osuus alueen fosfori- ja typpikuormituksesta jää alle prosentin.  

 

Keuruun reitillä ihmistoiminnasta aiheutuvan fosforikuormituksen vähentä-

mistarve on noin prosentin luokkaa eli alle 200 kg/a vesienhoidon toimen-

pideohjelman mukaan. Ihmistoiminnasta aiheutuvan typpikuormituksen vä-

hentämistarve on liki 30 % eli noin 70 000 kg/a. 

 

Vesienhoidon toimenpideohjelman tavoitteena kaudelle 2022–2027 on, et-

tä kaikilla turvetuotantoalueilla on ympäristölupa ja käytössä ympärivuoti-

sesti BAT-vaatimukset täyttävä vesiensuojelumenetelmä. Erityistä huomio-

ta tulee kiinnittää humus- ja kiintoainekuormituksen vähentämiseen sekä 

turvetuotannon vesiensuojelurakenteiden toimivuuteen kaikissa virtaama-

olosuhteissa. Huomiota tulee kiinnittää myös tuotannon loppuvaiheeseen 

sekä jälkihoitoon. Erityistä huomiota on kiinnitettävä myös turvetuotannon 

jälkeiseen maankäyttömuodon valintaan. Ilmaston, vesistön ja monimuo-

toisuuden kannalta kestävämpiä jälkikäyttömuotoja ovat esim. kosteikot, 

soistuminen ja metsittäminen.   

 

Hakijan arvion mukaan Permisuolla toimitaan vesienhoitosuunnitelman 

mukaan, kun turvetuotantoalan valumavedet käsitellään ympärivuotisesti 

pintavalutuskentällä. Hakija katsoo, että näin ollen Permisuon turvetuotan-

non toiminnan jatkaminen ei ole ristiriidassa vesienhoidon tavoitteiden ja 

esitettyjen toimenpiteiden kanssa. Permisuon tuotantoalueen päästöjen tai 

tehon muutoksien ei hakemuksessa arvioida vaikuttavan heikentävästi 

Keurusselän hyvään ekologiseen tilaan.   

 

 

HAKEMUKSEN KÄSITTELY 

 

Hakemuksen täydennykset 

 

 Hakija on täydentänyt hakemustaan 7.12.2021 toimittamalla hakemuksen 

liitteet. Hakija täydensi hakemustaan myös 20.1.2022 laskeutusaltaiden 

mitoituksia sekä turvetuotantoalueen päästötarkkailutuloksia ja päästöjä 

koskevilla tiedoilla. Tiedot on kuvattu tarkemmin Hakemuksen sisältö -

osassa.  

 

Hakemuksesta tiedottaminen 

 

Hakemuksesta on tiedotettu julkaisemalla kuulutus ja hakemusasiakirjat 

aluehallintovirastojen verkkosivuilla (https://ylupa.avi.fi) 31.1.–9.3.2022. 

 

https://ylupa.avi.fi/
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Tieto kuulutuksesta on julkaistu myös Keuruun ja Mänttä-Vilppulan kau-

punkien verkkosivuilla. 

 

Hakemuksesta on lisäksi erikseen annettu tieto niille asianosaisille, joita 

asia erityisesti koskee. 

 

Hakemusta koskeva ilmoitus on julkaistu Suur-Keuruu ja KMV-lehti -

nimisissä lehdissä 4.2.2022. 

  

Aluehallintovirasto on pyytänyt hakemuksen johdosta lausunnon Keski-

Suomen ja Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ympä-

ristö ja luonnonvarat -vastuualueilta, Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja 

ympäristökeskuksen kalatalousviranomaiselta, Keuruun ja Mänttä-

Vilppulan kaupungeilta sekä Keuruun ja Mänttä-Vilppulan kaupunkien ym-

päristönsuojelu- ja terveydensuojeluviranomaisilta. 

 

Lausunnot 

 

 1) Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ympä-

ristö ja luonnonvarat -vastuualue toteaa lausunnossaan, että Permisuon 

pintavalutuskenttä 1 laajennuksineen on valmistunut 2014. Hakemuksen 

mukaan pintavalutuskentän toimintaa on yritetty parantaa mm. varmista-

malla veden mahdollisimman tasainen jakautuminen kentälle (uudet oja-

katkot) ja edistämällä kasvillisuuden kehittymistä sekä poistamalla kentältä 

isompi puusto. 

  

Permisuon pintavalutuskentän vuosittaiset keskimääräiset puhdistustehot 

jäävät kaikkien parametrien osalta alle luvassa esitettyjen vaateiden vuosi-

na 2015, 2016, 2018, 2019 ja 2020. Kokonaisfosforin osalta kenttä ei vuo-

sikeskiarvojen perusteella ole pidättänyt fosforia lainkaan, vaan pikemmin-

kin huuhtoo. Kiintoaineen osalta keskimääräinen puhdistusteho jää myös 

varsin vaatimattomaksi. Parhaiten kenttä toimii typen suhteen, mutta sen-

kään osalta ei saavuteta luvan mukaista puhdistustehoa. 

  

Pintavalutuskentän puhdistustehot ja lähtevän veden pitoisuudet ovat ol-

leet tehdyn päästötarkkailun mukaan vuosina 2015–2020 seuraavat: 

 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Kiintoaine       

-reduktio % 14 -19 73 46 -45 -14 

-pitoisuus mg/l 7,2 9,2 7,4 13,9 7,2 4,3 

Kokonaisfosfori       

-reduktio % -17 -19 5 -46 -70 -39 

-pitoisuus mg/l 47 40 40 51 48 38 

Kokonaistyppi       

-reduktio % -2 -1 15 8 5 18 

-pitoisuus mg/l 2 108 2 264 1 631 1 864 1 713 1 479 

 

Permisuon tuotantoalueen vuosittaiset päästöt (brutto) ovat vuosien 2015–

2020 mitattujen tulosten keskiarvoina olleet seuraavat: 
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 Kuormitus päästötarkkailun mukaan kg/a Ympäristö-

lupahakemus  2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Kiintoaine 1 185 1 951 1 969 7 821 1 934 602 1 348 

PTOT 9,4 10 8,3 14 9,8 7,6 15 

NTOT 518 566 390 440 523 467 549 

CODMn 10 972 12 741 9 655 11 110 15 828 15 162  

 

Ympäristölupahakemuksessa arvioituun Permisuon bruttokuormitukseen 

(pintavalutuskentän rakentamisen jälkeen) verrattuna Permisuon päästö-

tarkkailusta saadut bruttokuormitukset ovat olleet kokonaisfosforin ja 

-typen osalta pienempiä kuin ympäristölupahakemuksessa on arvioitu ja 

joiden perusteella myös turvetuotantoalueen vaikutukset ja myöntä-

misedellytykset on arvioitu. Kiintoaineen suhteen keskimääräinen brutto-

kuormitus on ollut lupahakemuksessa arvioitua suurempi, mutta vuosina 

2015 ja 2020 on kiintoainekuormitus ollut alle lupahakemuksessa arvioi-

dun. 

 

Hakijan hakemien puhdistustehorajojen sekä lähtevän veden pitoi-

suusrajojen mahdollistamat päästöt 

 

Hakemuksen mukaan (täydennys) enimmäispitoisuusrajaesityksen perus-

teella ei ole mahdollista määrittää tai arvioida tulevan ajan kuormitusta 

säännönmukaisena tms., koska se johtaisi huomattavaan yliarvioon. Puh-

distustehoesityksen käyttö taas saattaisi johtaa aliarvioon. Muutoshake-

muksessa tehty arvio perustuu Permisuon tarkkailun tuloksiin, jolloin se on 

ainut oikea tai mahdollisimman lähellä sitä.  

 

ELY-keskuksen näkemyksen mukaan toiminnanharjoittajan tulee esittää 

laskennalliset arviot ravinteiden ja kiintoaineen vuosipäästöistä hakemuk-

sessa ehdotetuilla enimmäispitoisuuksilla. 

 

Permisuon ainepitoisuuksista ja puhdistustehoista 

 

Pöyryn 2016 ominaiskuormitusselvityksen mukaan ojitettujen Länsi-

Suomen pintavalutuskenttien keskimääräinen lähtevän veden fosforipitoi-

suus on ollut 66 µg/l ja typpipitoisuus 1 607 µg/l. Selvityksen mukaan ky-

seisellä ajanjaksolla ojitettujen pintavalutuskentällisten kohteiden reduktiot 

ovat olleet keskimäärin 50 % fosforin osalta ja 28 % typen osalta. Kiintoai-

neen osalta ojitettujen pintavalutuskenttien lähtevän veden kiintoainepitoi-

suus on Pöyryn 2016 ominaiskuormitusselvityksen mukaan ollut 5,4 mg/l ja 

kiintoaineen reduktiot ovat olleet keskimäärin 77 %.  

 

Permisuon pintavalutuskentälle päästötarkkailun perusteella (keskiarvo 

pintavalutuskentän ylä- ja alapuolisista näytteistä) kentälle tulevan veden 

fosforipitoisuus on ollut vuosina 2017–2020 keskimäärin 32,5 µg/l, typpipi-

toisuus 1 894 µg/l ja kiintoainepitoisuus 5,2 mg/l sekä vastaavasti kentältä 

lähtevän veden fosforipitoisuus on ollut 41 µg/l, typpipitoisuus 1 679 µg/l ja 

kiintoainepitoisuus 8,2 mg/l. Permisuon kentältä lähtevän veden pitoisuus 

on ollut hieman matalampi fosforin sekä hiukan korkeampi typen ja kiinto-
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aineen suhteen kuin ominaiskuormitusselvityksen soilla keskimäärin (ojite-

tut pintavalutuskentät). 

 

ELY-keskuksen näkemyksen mukaan ojitetulle pintavalutuskentälle tulevan 

hyvän veden laadun perusteella ei ole oletettavaa, että vaadittuihin puhdis-

tustehoihin fosforin ja kiintoaineen osalta päästäisiin jatkossakaan, sillä lu-

vassa asetetut reduktiovaateet ovat jo lähtökohtaisesti olleet liian korkeat, 

erityisesti fosforin suhteen. 

 

Permisuon alapuolisten vesistöjen tila ja vedenlaadun trendit 

 

Permisuon kuivatusvedet johdetaan metsäojaa pitkin Hyyrynlampeen ja 

sieltä edelleen Hyyrynojaa pitkin Keurusselän Hyyrynlahteen. Keurusselkä 

on ensimmäinen Permisuon alapuolinen vesistö, joka on luokiteltu vesien-

hoitosuunnitelmassa.  

 

Hyyrynlammen vuosien 2007–2021 vesistötarkkailun perusteella lampi on 

runsashumuksinen (väriluku ka. 280 mg/Pt l) ja rautapitoinen (ka. 1 200 

µg/l). Fosforin ja klorofyllin osalta pitoisuudet ovat olleet kohtuullisia (ka. 

kok-P 30 µg/l ja Chl-a 12 µg/l), mutta typen osalta korkeahkoja (kok-N 

1 000 µg/l). Veden kiintoainepitoisuus on ollut varsin matala (2,4 mg/l). Pin-

tavedessä hapen kyllästysaste on ollut keskimäärin 64 % ja pohjan lähei-

syydessä 32 %. ELY-keskuksen koostamia Hyyrynlammen seurantatulok-

sia on esitetty aikasarjoina liitteessä 1. Seurannan perusteella lammen 

pohjassa on ollut ajoittaista hapettomuutta, ja pohjan läheisyydessä on 

esiintynyt varsin samanaikaisesti kohonneita kokonaisfosfori- ja rautapitoi-

suuksia, mitkä viittaavat hapettomuuden aiheuttamaan ravinteiden vapau-

tumiseen sedimentistä. Hyyrynlammen veden väri ja klorofyllipitoisuus ovat 

jonkin verran nousujohteisia, mutta kiintoaine- ja ravinnepitoisuuksissa se-

kä sähkönjohtavuudessa on sen sijaan pientä laskevaa trendiä. Muiden 

parametrien osalta pitoisuuksissa ei ole havaittavissa merkittäviä muutok-

sia. Ympäristöhallinnon VALUE-työkalulla määritetty Hyyrynlammen valu-

ma-alue on 3,73 km², ja Permisuon tuotantoalan (62,7 ha) osuus sen va-

luma-alueesta on noin 17 %. Sulkeutuneita metsiä on 73,4 % valuma-

alueesta, joten lammen kuormitus on todennäköisesti turvetuotannon li-

säksi peräisin myös metsätaloudesta.  

 

Hyyrynoja on tummavetinen oja. Sen veden laadusta on seurantatuloksia 

vain kuudelta vuodelta (2015–2021; Liite 2). Veden väri on ollut yhtä tum-

maa (ka. 280 mg/Pt l) kuin Hyyrynlammen vesi, mutta kiintoaine- (ka. 3,6 

mg/l) sekä rautapitoisuudet (ka. 1 500 µg/l) ovat olleet keskimäärin lam-

men pitkän ajan pitoisuutta korkeampia. Ojan vesi on puolestaan ollut vä-

hempiravinteista (ka. Kok-P 24 µg/l ja Kok-N 760 µg/l) kuin Hyyrynlammen 

vesi. Kiintoainepitoisuuden ja sameuden osalta Hyyrynojan veden laadun 

trendi on jonkin verran nousujohteinen, mutta typen, CODMn:n ja värin osal-

ta taas laskeva. Muiden parametrien osalta veden laatu on ollut varsin va-

kaata. Hyyrynojan seurantapisteen karkeasti arvioitu valuma-alue on noin  

4,5 km2 (Valuma-alueen määritystyökalu, Suomen metsäkeskus). 
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Permisuon osuus siitä on noin 14 %, ja Hyyrynlammen tapaan valuma-alue 

on suurelta osin metsämaata. Keurusselkä on sijoitettu Keski-Suomen ve-

sienhoitosuunnitelmassa 2022–2027 luokkaan suuret humusjärvet ja se on 

osa Keuruun reittiä. Keurusselän tila on kolmannen vesienhoitokauden 

alussa luokassa hyvä; sekä fysikaalis-kemiallinen että biologinen tila ovat 

hyviä. Kuitenkin liukoisen hapen sekä hapen kyllästysasteen kanssa on 

ongelmia, ja pohjaeläinten tila on vain tyydyttävä. Vesimuodostumaan 

kohdistuu silmälläpidettävää maatalouden kuormitusta sekä yhdyskuntien 

kuormitusta hule- ja asumisjätevesien muodossa, ja nämä kuormitukset 

ovat yhdessä merkittäviä. Koko Keuruun reitillä turvetuotannon osuus fos-

forin ja typen kuormituksesta on prosentin luokkaa. 

 

Arvio Permisuon vaikutuksista alapuoliseen vesistöön 

 

Liitteessä 1 on esitetty toiminnanharjoittajan esittämien lähtevien pitoi-

suuksien raja-arvot ja lisäksi Länsi-Suomen ojitettujen pintavalutuskenttien 

keskiarvoiset lähtevät pitoisuudet lammen seurantatulosten (Kok-P, Kok-N 

ja SS) kuvaajissa. Toiminnanharjoittajan esittämät Permisuon lähtevän pi-

toisuuden raja-arvot ovat ravinteiden ja kiintoaineen osalta selkeästi kor-

keampia kuin Hyyrynlammen tyypilliset pitoisuudet ja ne myös ylittävät kiin-

toaineen ja kokonaistypen osalta Länsi-Suomen keskiarvoiset lähtevät pi-

toisuudet. Tosiasiassa kuivatusvedet sekoittuvat kuitenkin metsäojan ve-

teen ennen päätymistään Hyyrynlampeen, joten näin tehty tarkastelu ei 

vastaa todellista lampeen päätyvää pitoisuutta. Edelleen alapuolisen vesis-

tön keskiarvoiset seurantatulokset osoittavat, että Permisuolta lähteneet 

Kok-N-pitoisuudet laimentuvat nopeasti jo Hyyrynlammen ja Hyyrynojan 

välillä (Taulukko). Sama kehitys näkyy useissa muissakin parametreissa 

(Fe, CODMn, väri). Sen sijaan kiintoainepitoisuus Hyyrynojassa on suurem-

pi kuin Hyyrynlammessa, mutta tämä todennäköisesti johtuu virtaavan ve-

den aiheuttamasta eroosiosta tai muista Hyyrynojan valuma-alueen toi-

minnoista. Tarkastelun perusteella Permisuon vaikutus yhdistettynä valu-

ma-alueen metsätalouteen näkyy todennäköisesti Hyyrynlammen tummu-

miskehityksessä, mutta muilta osin selviä veden laadun huononemistren-

dejä ei tähänastisen tuotannon perusteella ole havaittavissa alapuolisessa 

vesistössä. 

 

Taulukko. Permisuon keskiarvoinen lähtevän veden laatu verrattuna 

Hyyrynlammen, Hyyrynojan ja Keurusselän (näytteenottopiste 113) kes-

kiarvoiseen vedenlaatuun vuosina 2015–2021. 

 

Suure Lähtevä 

vesi Permi-

suo 2015–

2021 

Hyyrynlampi 

pinta 2015–

2021 

Hyyrynoja 

2015–2021 

Keurusselkä 

pinta 2015–

2021 

SS mg/l 7,4 1,9 3,6  

NTOT µg/l 1 751 928 761 489 

PTOT µg/l 41 25 24 14 

CODMn 

mg/l 

52 34 31 17 

Väri mg/l Pt  283 276 99 
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Fe µg/l 3 980* 1 593 1 516 393 

Chl-a µg/l - 17 - 6,6 

Sameus 

FNU 

7,7** 2,3 2,4 1,2 

N 151 15 20 26 

*Fe-määrityksiä ei joka kerta 

**vuodet 2016–2020 

 

Hyyrynlammen sedimenttitutkimukset 2015 ja 2021 

 

Permisuon turvetuotantoalueen ympäristöluvassa edellytettiin toistamaan 

ennakkotarkkailuna tehty Hyyrynlammen sedimenttikartoitus vuosina 2015 

ja 2021. 

 

Hyyrynlammen sedimenttikartoituksen vuonna 2015 toteutti Vapo Oy:n 

toimeksiannosta Nab labs Ambiotica. Tutkimuksesta laaditun raportin joh-

topäätöksenä voitiin todeta, että Hyyrynlammen sedimentaationopeus on 

ollut viimeksi kuluneiden 10 vuoden aikana suuri, keskimäärin noin 2 cm 

vuodessa. Pintasedimentti on muuttunut vesipitoisemmaksi ja orgaanisen 

aineksen osuus on samalla lievästi kasvanut. Tutkimuksessa todettiin, että 

sedimentti on alkuperältään valtaosin valuma-alueperäistä. 

 

Vuonna 2021 Hyyrynlammen sedimenttitutkimuksen toteutti KVVY Tutki-

mus Oy Neova Oy:n (entinen Vapo Oy) toimeksiannosta. Tutkimus osoitti, 

että Hyyrynlammen sedimentaationopeus on ollut viimeisen kuuden vuo-

den aikana hitaampaa, keskimäärin noin 0,2–0,8 cm vuodessa. Pintasedi-

mentti on pääosin kuitenkin epäorgaanista ainetta. 

 

ELY-keskuksen näkemyksen mukaan edellä mainitut tutkimukset osoitta-

vat, että Hyyrynlampeen (sedimentti) on viimeisten 16 vuoden aikana ker-

tynyt epäorgaanista ainesta, joka pääosin on peräisin Permisuon valuma-

alueelta. Valuma-alue on suurelta osin metsäaluetta. 

 

ELY-keskuksen yhteenveto 

 

ELY-keskuksen näkemyksen mukaan nykyisen luvan mukaisia puhdistus-

tehorajoja ei tulla saavuttamaan, koska kentälle tulevan veden laatu on hy-

vää (matalat fosfori- ja kiintoainepitoisuudet). Lisäksi luvassa esitetyt 

reduktiovaateet ovat lähtökohtaisesti olleet korkeat ojitetuille pintavalutus-

kentille, koska ne on ELY-keskuksen näkemyksen mukaan asetettu ojitta-

mattomien pintavalutuskenttien tutkimustulosten perusteella. 

 

Hakemuksen mukaisilla lähtevän veden pitoisuuksilla ravinne- ja kiintoai-

nepäästöjen ominaiskuormitukset kasvaisivat selvästi verrattuna nykyisen 

luvan mukaisten reduktioiden mukaisiin ominaiskuormituksiin. Kiintoaine ja 

ravinnekuormitukset kasvaisivat esitetyillä pitoisuuksilla myös tarkkailusta 

saatuihin ominaiskuormituksiin (Kuvat 1–3).  
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Kuva 1 

 

 
Kuva 2 

 

 
Kuva 3 
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 ELY-keskus katsoo, että edellä tehdyn tarkastelun pohjalta lähtevälle ve-

delle voidaan asettaa vaihtoehtoisesti seuraavat puhdistustehovaatimukset 

ja pitoisuusrajat: 

- kokonaisfosfori 30 % tai 50 µg/l 

- kokonaistyppi 20 % tai 1 600 µg/l 

- kiintoaine 50 % tai 5 mg/l. 

 

ELY-keskus esittää lisäksi, että pintavalutuskentän toimimattomuuden syy 

tulisi selvittää ja ryhtyä sen jälkeen tarvittaviin toimenpiteisiin. Toiminnan-

harjoittajan tulisi myös varmistaa, että kentälle ja alapuoliseen näytteenot-

topisteeseen ei päädy tuotantoalueen ulkopuolisia vesiä. ELY-keskus ha-

luaa tuoda vielä esille, että vaikka pitoisuusrajat ja puhdistustehot ovat 

vaihtoehtoisia, tulisi pintavalutuskentän kuitenkin poistaa ravinteita, eikä 

huuhtoa, kuten se on tehnyt vuonna 2018–2019 kokonaisfosforin osalta. 

Lupamääräystä muutettaessa tulisi huuhtoutumisriski huomioida asetta-

malla lupaan sitä koskeva määräys. 

 

Liite 1. Hyyrynlammen vedenlaatu 2007–2021; pintaveden tulokset ovat 

sinisellä ja pohjan läheisen veden oranssilla, mikäli molemmat tulokset 

ovat käytettävissä. Kiintoaineen, kokonaistypen ja -fosforin aikasarjoissa 

on esitetty toiminnanharjoittajan esittämät lähtevän pitoisuuden raja-arvot 

(pitoisuus on tosiasiassa sekoittunut laskuojan veteen ennen päätymistään 

lampeen) sekä Länsi-Suomen ojitettujen pinta-valutuskenttien ka. lähtevät 

pitoisuudet 2011–2015. 
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Liite 2. Hyyrynojan vedenlaatu 2015–2021. 
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23 
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 2) Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ympäristö 

ja luonnonvarat -vastuualue ilmoitti, että se ei anna asiasta lausuntoa. 

  

3) Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kalata-

lousviranomainen ilmoitti, että se ei lausu asiasta.  

 

 4) Keurusselän ympäristönsuojelujaosto Keuruun ja Mänttä-Vilppulan 

kaupunkien ympäristönsuojeluviranomaisena toteaa, että vuonna 2012 

myönnetyssä ympäristöluvassa puhdistustehovaatimus on asetettu sen 

varmistamiseksi, että kuormitus alapuoliseen vesistöön vähenee. Vaikka 

olennaista on, kuten hakijakin toteaa, alapuoliseen vesistöön johdettavan 

veden laatu ja sen vaikutus alapuolisen vesistön tilaan, tulee tavoitteen 

edelleen olla sama ja koskea myös pitoisuusrajoja. Koska pintavalutusken-

tän toiminta on vasta vakiintumassa ja lähtökohtaisesti siten paranemassa, 

tulisi pitoisuusrajat asettaa hakijan esittämiä alhaisempina. Vesienkäsittely-

rakenteiden kuntoa ja parantamismahdollisuuksia tulee myös edelleen ar-

vioida säännöllisesti.  

 

Perusteluna vaatimukselle on alueen kuntien pyrkimykset parantaa ala-

puolisten vesistöjen tilaa ja tässä tulee ottaa huomioon kaikki tilaan vaikut-

tavat tekijät. Esillä on ollut hanke Hyyrynojan tilan parantamiseksi. Keurus-

selkä puolestaan on vaarassa tippua vesienhoidollisessa luokituksessa 

luokasta hyvä luokkaan tyydyttävä. Kehityksen kääntämiseksi Keurusselän 

lähivaluma-alueella onkin parhaillaan käynnissä KVVY ry:n, Keski-Suomen 

Vesi ja Ympäristö ry:n sekä alueen kuntien Multian, Keuruun ja Mänttä-

Vilppulan yhteinen KEURUS-hanke. Hankkeessa laaditaan Keurusselän 

valuma-alueen kunnostukselle toteutussuunnitelma yhdistäen kestävän 

maankäytön toimintatavat, vesienhoito ja kalatalous. Hankkeen jälkeen on 

tarkoitus jatkaa kunnostustoimenpiteiden toteutusta valuma-alueella hank-

keessa rakennetun pohjatyön pohjalta. 
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 5) Keuruun kaupungin terveydensuojeluviranomainen toteaa, että 

Permisuon kuivatusvedet johdetaan pintavalutuskentältä laskuojassa tuo-

tantoalueesta noin 500 metrin etäisyydellä sijaitsevaan Hyyrynlampeen 

josta edelleen lammesta lähtevässä Hyyrynojassa Keurusselän Hyyrynlah-

teen. Noin 8 hehtaarin kokoisen Hyyrynlammen rannalla on vapaa-ajan 

asumiseen tarkoitettuja kiinteistöjä. 

 

Lupaehtoja ei tule pienentää, ettei valuma-alueen vesistöjen veden laatu 

vaarannu, eikä vesien rehevöitymistä tapahdu toiminnasta johtuen. Ter-

veyshaittaa aiheuttavia sinileviä ja niiden pintakukintoja esiintyy runsaam-

min rehevillä vesistöillä, joilla on riittävästi ravinteita niiden kasvuun. 

 

Muistutukset ja mielipiteet 

 

 6) Keuruun kalatalousalue toteaa, että Neova Oy hakee ympäristölupa-

määräykseen muutosta. Luvissa on määräykset Permisuon turvetuotanto-

alueen kiintoaineen ja ravinnepitoisuuksien reduktioista, joita turvetuottaja 

haluaa merkittävästi laskea. Pelastetaan reittivedet ry:n seikkaperäisessä 

muistutuksessa 22.2.2022 koskien samaa Permisuota, on käyty läpi mm. 

toteutuneita reduktioita Keski-Suomen turvetuotantoalueilla. Lähes millään 

ei ole päästy määrättyihin ja tavoiteltuihin reduktioihin. Neova on suurena 

toimijana sitoutunut parempaan vesiensuojeluun ja myös ilmoittanut luopu-

vansa turvetuotannosta alueilla, joilla kuormituksen vähentämistavoitteisiin 

ei päästä (Ahti Martikainen, Vapo Oy, HS 16.3.2012). Keino ei voi olla se, 

että lupapäätöksien kuormitustavoitteet muutetaan pienemmiksi, että ta-

voitteisiin päästään. Vaikuttaakin siltä, että Neovan tavoitteena on laskea 

jokaisen tuotantosuon vesienkäsittelyn tavoitteita.  

 

Turvetuotantoa koskevat vesienhoitotoimenpiteet  

 

• Vanhojen tuotantoalueiden vesiensuojelua pyritään tehostamaan 

pintavalutuskentillä tai kesäaikaisen pintavalutuskentän muuttami-

sella ympärivuotiseksi. Mikäli pintavalutuskenttää ei voida rakentaa, 

vesiensuojelua tehostetaan kasvillisuuskentällä/kosteikolla, kemika-

loinnilla tai yhdistämällä erilaisia vesiensuojeluratkaisuja. Vesien-

suojelun tehostaminen olemassa olevilla soilla on arvioitu lupapää-

tösten ja lupakäsittelyssä ja tuomioistuimissa olevien lupapäätösten 

perusteella sekä tapauskohtaisesti muun arvion perusteella esi-

merkiksi vesiensuojelurakenteen toimimattomuuden perusteella.  

• Erityistä huomiota tulee kiinnittää humus- ja kiintoainekuormituksen 

vähentämiseen sekä turvetuotannon vesiensuojelurakenteiden toi-

mivuuteen kaikissa virtaamaolosuhteissa.  

• Huomiota tulee kiinnittää myös tuotannon loppuvaiheeseen sekä 

jälkihoitoon. Turpeen noston loppuvaihe tulisi pitää mahdollisimman 

lyhyenä ja siirtää nostoalue ripeästi muuhun käyttöön.  

 

Maakuntakaavan turvetuotannon suunnittelumääräykset  

 

Maakuntakaavassa mm. Keuruun reittiä koskeva erillinen suunnittelumää-

räys, minkä mukaan turvetuotanto on voimakkaasti vaiheistettava ja ve-
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siensuojelumenetelmien tehokkuuteen on kiinnitettävä erityistä huomiota. 

Kokonaistuotanto on suunniteltava ja mitoitettava siten, että se ei vaikuta 

vesien tilaan heikentävästi.  

 

Permisuon pintavalutuskentän toimivuus  

 

Seuraavissa taulukoissa on esitetty päästömittausten tulosten yhteenveto 

vuosikeskiarvoina (arvot tarkkailuraporteista): 

 

Pintavalutus-

kentältä vir-

taava vesi 

Kiintoaine 

mg/l 

yläp/alap 

PTOT µg/l 

yläp/alap 

NTOT µg/l 

yläp/alap 

CODMn mg/l 

yläp/alap 

2017 26,9 / 7,4 42 / 40 1 908 / 1 631 44 / 44 

2018 25,7 / 13,9 35 / 51 2 053 / 1 894 46,1 / 57,8 

2019 5 / 7,2 37 / 39 1 807 / 1 713 54,8 / 55,8 

2020 3,9 / 9,3 24 / 38 1 779 / 1 547 51,8 / 56 

 

 

Pintavalutuskentän tehot: punaisella merkityt eivät täytä ehtoja 

 

Pintavalutuskenttä Kiintoaine 

reduktiot % 

NTOT reduk-

tiot % 

PTOT reduk-

tiot % 

CODMn 

reduktiot % 

2017 73 6 16 0 

2018 45,7 -45,7 7,7 -25 

2019 -45 -69,7 5,2 -2 

2020 -130 -55,3 14,9 -8 

 

 

Pintavalutuskentältä virtaavan kiintoaineen ja ravinteiden vaihtelu on hyvin 

suurta. 

 

Pintavalutus-

kentältä vir-

taava vesi 

Kiintoaine 

alapuoli ka 

(min:max) 

PTOT alapuoli 

ka (min:max) 

NTOT alapuoli 

ka (min:max) 

CODMn ala-

puoli ka 

(min:max) 

2017 7,4 (0,5:28) 36 (19:79) 1 631 (1 300: 

2 600) 

44 (18:65) 

2018 13,9 (1,5:65) 43 (20:120) 1 894 (1 300: 

3 100) 

46,1 (18:150) 

2019 7,2 (0,5:33) 48 (18:110) 1 713 (1 100: 

3 200) 

54,8 (22:95) 

2020 9,3 (0,5:97) 38 (19:130) 1 547 (940: 

2 700) 

51,8 (33:120) 

 

 

Keskimääräiset pitoisuudet ovat hyvin korkeat ja niiden vaihtelu on suurta. 

Maksimiarvot kaikissa pitoisuuksissa ovat erittäin korkeat, mikä vaikuttaa 

keskiarvoilla laskettujen päästöjen luotettavuuteen. Kokonaisfosforin 

reduktiot ovat pääosin negatiivisia ja sama on havaittavissa kiintoaineen 

sekä kemiallisen hapenkulutuksen osalta. Permisuon turvetuotantoalueen 

pintavalutuskentän teho on yksi heikommista Keski-Suomessa.  
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Reduktio on suhdeluku aineen pitoisuuden vähenemästä. Permisuon osal-

ta on kiinnitettävä huomiota myös absoluuttisiin pitoisuuksiin. Ravinteiden 

pitoisuudet ovat erittäin korkeat. 36–48 µg P/l keskiarvofosforipitoisuus il-

mentää hyvin rehevän järven pitoisuuksia ja havaitut jopa 130 µg P/l pitoi-

suudet ovat jo aivan poikkeuksellisia ravinnepitoisuuksia, jopa pelto-ojissa. 

Myös havaitut keskiarvotyppipitoisuudet ovat hyvin korkeita 1 547–1 894 

µg N/l (max havainto 3 200 µg N/l) ja myös erittäin rehevän järven pitoi-

suuksia.  

 

Permisuon kuormitusta on pystyttävä alentamaan, jotta alapuolisen vesis-

tön tilassa ei tapahtuisi vesienhoidon suunnitelman vastaista tilaluokan 

heikentymistä hyvästä tyydyttävään tilaan tai estetä vesienhoidon suunni-

telman mukaisia tavoitteita hyvän tilan saavuttamisesta. Edellä mainitun 

perusteella Permisuon vesiensuojelurakenteissa on paljon kehittämisen 

varaa, jota varmasti voidaan tehdä. Nykyiset ratkaisut aiheuttavat jopa li-

säkuormitusta vesistöön.  

 

Keuruun kalatalousalueen vaatimukset  

 

1. Neova Oy:n hakemus Permisuon lupamääräysten lieventämiseksi 

on hylättävä.  

2. Hakijan tulee mitoittaa toimintansa tai parantaa vesiensuojeluraken-

teita siten, että vesistöön päätyvä kuormitus on lupamääräysten 

mukainen tai sitä pienempi.  

3. Mikäli ehtoja ei tavoiteta, tulee turpeennostosta Permisuon tuotan-

toalueella luopua.  

 

Keuruun kalatalousalue pidättää oikeuden muuttaa vaatimuksiaan, jos ha-

kemukseen tulee muutoksia, ilmenee uutta tietoa turvetuotannon vesistö-

vaikutuksista ja/tai tuotanto aiheuttaa ennakoimattomia haittoja mm. tiedon 

puutteen, vahingon, huolimattomuuden tai luparikkomusten seurauksena. 

  

7) Suomen luonnonsuojeluliiton Keski-Suomen piiri ry toteaa, että 

Neova Oy (ent. Vapo Oy) hakee merkittävää ympäristöluvan löysentämistä 

pintavalutuskentän puhdistustehon osalta. Alue on noin 10 km Keuruun 

kuntakeskuksesta lounaaseen.  

 

Suomen luonnonsuojeluliiton Keski-Suomen piiri ry:n toimivaltaisuus 

 

Suomen luonnonsuojeluliiton Keski-Suomen piiri ry on Suomen luonnon-

suojeluliiton jäsen ja toimii liiton piirijärjestönä Keski-Suomen alueella. Piiri-

järjestön rajat vahvistaa Suomen luonnonsuojeluliiton liittovaltuusto. Keu-

ruun kunta sisältyy piirin alueeseen. Piirin sääntöjen 2. §:n mukaan "piirin 

tarkoituksena on edistää luonnon- ja ympäristönsuojelua sekä vaalia kult-

tuuriperintöä ja koota yhteen tätä tarkoitusperää ajavia yhteisöjä ja kansa-

laisia. 
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Vesistövaikutuksista 

 

Turpeenkaivuu Permisuolla on aloitettu Itä-Suomen ympäristölupaviraston 

päätöksellä vuodelta 2004. Nykyinen kaivuualue auma-alueineen on noin 

62 ha laajuinen. Yhtiö on arvioinut turpeenkaivuun päättyvän "vuoteen 

2045 mennessä". Pintavalutuskentän valuma-alue sijaitsee Keuruun reitin 

valuma-alueella (35.6). 

 

Kuivatusvedet johdetaan laskuojassa Hyyrynlampeen ja edelleen 

Hyyrynojassa Keurusselän Hyyrynlahteen järven länsirannalla. Hyyryn-

lammen ahventen elohopeapitoisuudet ylittivät mittauksessa pääosalla ka-

loista elintarvikkeita koskevan EU:n komission asetuksen 466/2001 mukai-

sen raja-arvon, ja ylittivät Valtioneuvoston asetuksen 1022/2006 mukaisen 

elohopeapitoisuuden raja-arvon kaikilla asetuksen mukaisilla yli 15 cm pit-

killä ahvenilla. Hyyrynlahdella puolestaan on viitteitä pohjien liettymisestä. 

 

Keurusselkä oli vesienhoidon luokituksessa 2016–2021 "hyvä", mutta ns. 

riskivesi, tilaluokan ollessa vaarassa alentua. Nykyinen tilaluokka määritel-

tiin kuitenkin yhä "hyväksi". 

 

Neova Oy ei ole turpeenkaivuutoimintansa aikana (2015–2021) kyennyt 

saavuttamaan Permisuolla lupaehtoja yhtenäkään vuonna. Yhtiön on vä-

hintään saavutettava nykyiset luparajat, tai yhtiön on luovuttava turpeen-

kaivuusta alueella. 

 

Turpeenkaivuualueille nykyisissä ympäristöluvissa määriteltyjä kuormitus-

rajoja ei saa ylittää yleensäkään, eikä rajojen vesittämistä tule hyväksyä. 

Turpeenkaivuun ja -polton aiheuttama ilmaston muuttaminen lisää riskejä 

vesimuodostumissa mm. äärevöitymisen vuoksi. 

 

Fosfori 

 

Yhtiö ei ole kyennyt kertaakaan saavuttamaan fosforin pidätystä koskevia 

raja-arvoja Permisuolla nykyisen ympäristöluvan aikana, vaikka yhtiö väit-

tää noudattavansa ympäristölupamääräyksiä kaikilla turpeenkaivuualueil-

laan. Yhtiön puhdistuskenttä on pidättänyt fosforia vain yhtenä vuonna 

kuudesta, ja on siten muina viitenä vuonna lisännyt fosforin määrää purku-

vedessä. Nykyisessä ympäristöluvassa puhdistustehon minimivaatimus 

pintavalutuskentällä on kokonaisfosforin osalta 50 %. 

 

Yhtiön ratkaisu on vuosina 2015–2020 fosforin pidättämisen sijaan lisännyt 

fosforipäästöjä keskimäärin 27 %, vaihteluvälillä 70 % – - 5 % (jolloin siis 

pidättänyt hiukan). Keskimääräinen pidätysteho on ollut raskaasti miinus-

merkkinen, -27 %. 

 

Vapo vaatii puhdistustehon laskua ympäristöluvassa fosforin osalta vain 

lukemaan 10 %, nykyisen 50 % sijaan. 
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Typpi 

 

Nykyisessä ympäristöluvassa puhdistustehon minimivaatimus typen osalta 

on 20 %. Neova/Vapo ei ole päässyt kertaakaan ympäristöluvan rajoihin. 

Yhtiö on päässyt typen osalta vuosien 2015–2020 aikana ympäristöluvas-

sa vaaditun 20 % sijaan keskimäärin vain 5 %:n puhdistustehoon, vaihte-

luvälillä -2 % – 15 %. 

 

Kiintoaine 

 

Nykyisessä ympäristöluvassa puhdistustehon minimivaatimus kiintoaineen 

osalta on 50 %. Neova/Vapo on päässyt kiintoaineen osalta vuosien 2015–

2020 aikana keskimäärin vain 34 %:n puhdistustehoon, vaihteluvälillä 

-130–73 %. Yhtiö on siis saavuttanut puhdistustehon kiintoaineen osalta 

vain yhtenä vuonna. 

 

Puhdistusteho Permisuo: 

Kiintoaine PTOT  NTOT 

Nykyisessä y-luvassa (2014) 50 %  50 %  20 % 

2015–2020 saavutettu keskim.  34 %  -27 %  5 % 

Yhtiön vaatimus (2022)   50 %  10 %  10 % 

 

Kuten yhtiö toteaa, yhtiön voimakkaasti löysentävä vaatimus päästörajoista 

Permisuolla ei ilmeisesti lisäisi päästöjä vesistöön nykyisestä, ellei esimer-

kiksi sateisuuden lisääminen heikentäisi tilannetta nykyisestäänkin. Mutta 

yhtiön vaatimuksiin suostuminen lisäisi luvallisia päästöjä Permisuolta. 

Päästöt ovat hyvin merkittävästi luvattomalla ja haitallisella tasolla. 

 

Luonnonsuojeluliitto Keski-Suomi on toistuvasti todennut turpeenkaivuu-

alueiden kuormituksen vesistöihin olevan yleensä paljonkin hakijoiden väit-

tämiä ja ympäristölupien määräyksiä suurempia. Myös humuksella on 

merkittävä osuus kuormitusvaikutuksiin, mutta silti nykyisissäkään lupaeh-

doissa ei humuskuormitusta ole arvioitu eikä kuormitusrajoja ole määrätty. 

 

Keski-Suomessa on jätetty reilun neljän vuoden aikana jo puolentoista-

kymmentä muutoshakemusta turpeenkaivuualueiden ympäristölupien löy-

sentämiseksi, koska yhtiöt eivät ole saavuttaneet ympäristölupaehtojen 

vaatimuksia. Tämä siitä huolimatta, että yhtiöt ovat julkisuudessa väittä-

neet noudattavansa ympäristölupaehtoja (esim. vuoteen 2021 asti Va-

pon/Neovan sivuilla, 

https://www.vapo.com/turvetuotantoavastuullisesti/tarkkailuraportit, sivut 

näyttävät nyttemmin olevan totaalisesti muutettuja). Useilla näistä muutos-

hakemuskohteista turpeenkaivuutoiminta on jouduttu lopettamaan. 

 

Jo yhtiöiden ympäristölupien mukainen kuormitus vesistöihin olisi yhteis-

vaikutuksiltaan liiallinen. On ilmeistä, että aikaisempia ympäristölupien ha-

kuja on käytetty pään avaamiseksi ja taloudellisen edun saamiseksi muun 

muassa vesiensuojelun kustannuksella. 
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Kuormitusta koskevista ohjeista ja määräyksistä 

 

Laki vesienhoidon järjestämisestä (1299/2004) vaatii, että pinta- ja pohja-

vesien tila ei heikkene. Kymmenien vesimuodostumien tilaluokkaa Keski-

Suomen maakunnassa ei saada nostettua EU:n vesipuitedirektiivin 

(2000/60/EY) vaatimaan hyvään tilaan, ellei myös turpeenkaivuusta johtu-

vaa kuormitusta saada vähennettyä tuntuvasti. Keurusselän luokitus on 

vaarassa muuttua tilaa "hyvä" huonommaksi. 

 

Ympäristönsuojelulain 6 §:n mukaan on sijoituspaikan sopivuutta arvioita-

essa otettava huomioon kaavamääräykset. Keski-Suomen maakuntaval-

tuustossa 1.12.2017 hyväksyttyyn Keski-Suomen 5. maakuntakaavan tar-

kistukseen sisältyy koko maakuntaa koskeva suunnittelumääräys: "Maa- ja 

metsätalous sekä turvetuotanto tulee suunnitella ja toteuttaa niin, että kul-

loinkin voimassa olevassa Keski-Suomen pintavesien toimenpideohjel-

massa esitetyt vesienhoidon tavoitteet saavutetaan". Tämä tarkoittaa myös 

tavoitetilan säilyttämistä. 

 

Permisuon turpeen poltto ilmastonmuuttajana 

 

Neova Oy (Vapo Oy) vaatii hakemuksessaan bisnekselleen edullista lisä-

"kohtuullisuutta" ympäristölupamääräyksiin. Turpeenkaivuu laajoine vaiku-

tuksineen ei ole kohtuullista, vaan erityisen haitallista. Polttoturve on sekä 

ilmastovaikutuksiltaan että kokonaisvaikutuksiltaan haitallisin energianläh-

de tuotettua energiayksikköä kohti laskettaessa, ja on ilmastovaikutusten-

sa kautta eräs ihmisellekin vaarallisista energianlähteistä. On siirryttävä 

yhä enemmän turvallisiin energianlähteisiin. 

 

Turpeenkaivuu-turpeenpolttoketjua Keski-Suomessakin on tuettu yhteensä 

sadoilla miljoonilla verotukieuroilla, koko maassa miljardeilla. Ilmakehän 

hiilidioksidipitoisuus on noussut ennätystasolle. Viimeisimmät vuodet ovat 

olleet maapallon nykyhistorian lämpimimmät. Keski-Suomessakin ilmasto 

on lämmennyt jo 2–3 astetta (Ilmatieteen laitos). 

 

Suot ovat sekä hiilinielu että hiilivarasto. Jo pelkästään Permisuon luon-

nonhiilivaraston polttaminen kokonaan, jo poltettu mukaan lukien, aiheut-

taisi yhteensä arviolta noin 260 000 tonnin hiilidioksidipäästön (CO2-ekv). 

Määrä on lähes 30 tonnia jokaista Keuruun kunnan asukasta kohden las-

kettuna, tai lähes tonni jokaista keskisuomalaista kohden laskettuna. Tämä 

juuri nyt, kun ilmaston muuttamiseen olisi puututtava mitä tiukimmin. 

 

Myös ilmastovaikutukset on otettava huomioon kaikessa turpeenkaivuuta-

kin koskevassa päätöksenteossa, vaikka puutteelliset lait eivät siihen suo-

ranaisesti velvoittaisikaan. 

 

Vaatimukset 

 

Yhtiön nykyistä ympäristölupaa löysempi kuormitussuunnitelma vesistöön 

Permisuolta tai muiltakaan turpeenkaivuualueilta ei ole hyväksyttävä. Vas-

taavan kaltaisiakaan takaportteja ympäristölupien vesittämiseen ei tule sal-
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lia. Permisuon turpeenkaivuualueen tuotannon jatkaminen on ristiriidassa 

vesienhoidon tavoitteiden kanssa, ja jyrkässä ristiriidassa ilmastonsuojelun 

erittäin kiireellisten tavoitteiden kanssa. Kun myös metsätalouden hakkui-

den aiheuttamat päästöt vesistöihin lisääntyvät sekä lisääntyvien hakkui-

den että ilmastonmuuttamisen seurauksena, ei ympäristöluvan vesitystä 

Permisuon osalta tule myöntää, vaan turpeenkaivuu tulee lupaehtojen vas-

taisena lopettaa kokonaan. 

 

8) Pelastetaan Reittivedet ry toteaa, että NEOVA Oy vaatii lupahake-

muksessaan, että Permisuon 66,7 ha:n turvetuotantoalueen vesienkäsitte-

lyrakenteena toimivan pintavalutuskentän puhdistustehoja pitää helpottaa.  

 

NEOVA hakee muutosta 2. lupamääräyksen 5. kappaleeseen, joka kuuluu 

seuraavasti:  

Pintavalutuskentän puhdistustehon vuosikeskiarvona mahdollisten toimin-

tahäiriöiden aikaiset päästöt mukaan lukien on oltava 1.1.2014 alkaen:  

Kiintoaine   50 %  

Kokonaisfosfori  50 %  

Kokonaistyppi  20 %  

 

Hakija esittää, että em. 2. lupamääräyksen 5. kappale on muutettava kuu-

lumaan seuraavasti:  

Pintavalutuskentän on saavutettava vähintään seuraavat puhdistustehot tai 

vaihtoehtoisesti enintään seuraavat lähtevän veden pitoisuudet:  

Kiintoaine   50 %  8 mg/l*  

Kokonaisfosfori  10 %  50 µg/l  

Kokonaistyppi  10 %  1 700 µg/l  

*1.1.2024 alkaen kiintoainespitoisuuden enimmäispitoisuusraja on 6 mg/l  

 

Pääperusteluina NEOVA Oy esittää mm., että  

..muutostarve johtuu sekä kiintoaineelle että ravinteille asete-

tun puhdistustehovaatimuksen täyttymättä jäämisestä, osin 

vaatimuksen tiukkuudesta ja tuotantoalueen olosuhteista ja 

osin pintavalutuskentän alueessa olevista puhdistuskykyä 

alentaneista ominaisuuksista johtuen.  

 

Alapuolinen vesistö ja pintavesien toimenpideohjelma 

  

NEOVA esittää, että Permisuolta tulevat päästöt voivat lisätä ja ylläpitää 

rehevyyttä paikallisesti Hyyrynlammessa ja Hyyrynojassa. Permisuon tur-

vetuotannosta aiheutuvat bruttopäästöt Hyyrynlammen luusuassa nykyisel-

lä tuotantoalalla kohottavat veden CODMn pitoisuutta 11 mg/l ja kiintoai-

nepitoisuutta 2,2 mg/l, kokonaisfosforipitoisuutta 9,2 µg/l ja kokonaistyppi-

pitoisuutta 357 µg/l.  

 

Pitoisuuslisäykset on arvioitu myös Hyyrynojaan ja Keurusselkään.  
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Suunnittelumääräys turvetuotannolle  

 

Keski-Suomen maakuntakaavassa on koko maakunnan turvetuotantoa 

koskeva suunnittelumääräys, jonka mukaan turvetuotanto tulee suunnitella 

ja toteuttaa niin, että kulloinkin voimassa olevassa Keski-Suomen pintave-

sien toimenpideohjelmassa esitetyt vesienhoidon tavoitteet saavutetaan. 

Edelleen po. maakuntakaavassa mm. Keuruun reittiä koskee suunnittelu-

määräys, jonka mukaan turvetuotanto on voimakkaasti vaiheistettava ja 

vesiensuojelumenetelmien tehokkuuteen on kiinnitettävä erityistä huomio-

ta. Kokonaistuotanto on suunniteltava ja mitoitettava siten, että se ei vaiku-

ta vesien tilaan heikentävästi.  

 

Keski-Suomen vesienhoidon toimenpideohjelma vuosille 2022–2027  

 

Turvetuotantoa koskevat mm. seuraavat vesienhoitotoimenpiteet  

- Vanhojen tuotantoalueiden vesiensuojelua pyritään tehostamaan pin-

tavalutuskentillä tai kesäaikaisen pintavalutuskentän muuttamisella 

ympärivuotiseksi. Mikäli pintavalutuskenttää ei voida rakentaa, vesien-

suojelua tehostetaan kasvillisuuskentällä/kosteikolla, kemikaloinnilla tai 

yhdistämällä̈ erilaisia vesiensuojeluratkaisuja. Vesiensuojelun tehosta-

minen olemassa olevilla soilla on arvioitu lupapäätösten ja lupakäsitte-

lyssä ja tuomioistuimissa olevien lupapäätösten perusteella sekä ta-

pauskohtaisesti muun arvion perusteella esimerkiksi vesiensuojelura-

kenteen toimimattomuuden perusteella.  

- Erityistä̈ huomiota tulee kiinnittää̈ humus- ja kiintoainekuormituksen 

vähentämiseen sekä̈ turvetuotannon vesiensuojelurakenteiden toimi-

vuuteen kaikissa virtaamaolosuhteissa.  

- Huomiota tulee kiinnittää̈ myös tuotannon loppuvaiheeseen sekä̈ jälki-

hoitoon. Turpeen noston loppuvaihe tulisi pitää̈ mahdollisimman lyhy-

enä ja siirtää nostoalue ripeästi muuhun käyttöön.  

 

NEOVA toteaa hakemuksessaan, että Permisuon kohdalla toimitaan ve-

sienhoitosuunnitelman mukaan, kun turvetuotantoalan valumavedet käsi-

tellään ympärivuotisesti pintavalutuskentillä. Näin ollen Permisuon turve-

tuotannon toiminnan jatkaminen ei ole ristiriidassa tavoitteiden ja esitetty-

jen toimenpiteiden kanssa. Permisuon tuotantoalueen päästöjen tai tehon 

muutoksien ei arvioida vaikuttavan heikentävästi Keurusselän hyvän eko-

logisen tilan heikkenemiseen.  

 

Lupamääräysten muuttamistarve  

 

Käsityksemme mukaan voimassa olevan ympäristöluvan puhdistustehot 

voidaan saavuttaa. Ehtona on luonnollisesti, että pintavalutuskentän tehos-

tamistoimenpiteet tehdään oikealla tavalla. Lisäksi nyt käsittelyssä olevas-

sa ympäristöluvan lupamääräysten muuttamisessa pitää ottaa huomioon 

kemiallinen tila.  

 

Perustelen asiaa seuraavasti:  
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Seuraavassa taulukossa on esitetty NEOVA OY:n (VAPO Oy:n) turvetuo-

tantoalueiden laskennalliset puhdistustehot Keski-Suomessa kokonaisfos-

forin ja kokonaistypen osalta v. 2017. (VAPO Oy Läntisen Suomen turve-

tuotannon päästötarkkailu Keski-Suomen ELY-keskuksen alueella vuonna 

2017, korjattu 3.7.2018) 

 

Tuotantoalue  Keskim. 

PTOT ap 

µg/l 

Toteutunut/luvan 

mukainen reduk-

tio % 

Keskim. 

NTOT ap 

µg/l 

Toteutunut/luvan 

mukainen reduk-

tio % 

Havusuo kos3 20 24/40 1 491 12/25 

 kos5 13 15/40 1 046 6/25 

 pvk6 14 -1/40 924 20/25 

Pohjansuo pvk2 60 19/50 1 798 16/20 

Heposuot pvk1 33 33/50 905 8/20 

Sammakkoneva pvk2 35 43/50 1 027 2/20 

Suoniemensuo kos2 23 5/40 768 1/20 

 kos3 21 -1/40 859 6/20 

 pvk1 29 -42/50 927 19/20 

Tynnörsuo pvk1 57 24/50 1 101 16/20 

Heposuo pvk1 45 -12/50** 1 869 8/20** 

Lehtosuo pvk1 32 9/50 1 361 26/20 

Permisuo pvk1 40 5/50 1 631 15/20 

Hirvisuo pvk1 37 20/50** 1 944 39/20** 

Lapsukansuo pvk1 72 13/50** 1 359 34/20** 

 pvk2 54 4/50** 1 012 29/20** 

 pvk3 50 5/50** 1 782 8/20** 

 pvk4 31 14/50** 1 337 36/20** 

Pirtti-Peurusuo pvk1 36 -15/50 1 056 15/20 

 pvk2 26 -5/50 774 5/20 

Umpilamminsuo pvk1 32 42/50 1 035 36/20 

Valkeissuo pvk1 56 3/40 1 496 10/20 

Purontausneva pvk1 37 15/50** 1 511 29/20** 

Talkkunasuo pvk1 35 38/50 1 241 44/20 

Mahasuo kos1 46 13/50 970 5/20 

 pvk2 19 30/50 726 18/20 

 pvk3 18 60/50 738 21/20 

 pvk7 38 26/50 1 419 12/20 

Martinsuo kk1 26 31/40 878 17/20 

Pajumäensuo pvk1 36 12/50 926 11/20 

Suljetunneva pvk1 47 43/50** 1 403 36/20** 

Suurensuonneva pvk2 207 -8/ei määräystä 1 435 36/ei määräystä 

Hietamansuo pvk1 243 -1 100/ei mää-

räystä 

1 400 -20/ei määräystä 

HUOM! ** ja ** sulan maan aikainen reduktio 

 

Kuten yo. taulukosta ilmenee ainoastaan Mahasuo pvk 3 täytti molempien 

osalta ehdon. Muiden osalta pitäisi tehdä tehostamissuunnitelma ja lupa-

määräyksen muuttaminen. Käytännössä toiminnanharjoittajat hakevat lu-

paehtojen höllentämistä. Mahasuon pvk3:n osalta on merkillepantavaa, et-

tä lähtevän veden pitoisuudet ovat alhaiset sekä kokP:n että kokN:n osalta.  
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Permisuon pintavalutuskentän toimivuus  

 

Seuraavissa taulukoissa päästömittausten tulosten yhteenveto vuosikes-

kiarvoina (arvot vuosittaisista kuormitusraporteista): Vuoden 2021 tuloksia 

ei otettu huomioon, koska kesä-syyskuussa näytteitä ei otettu; majavapato 

laskuojassa ja mittakaivossa. 

 

Pintavalutus-

kentältä vir-

taava vesi 

Kiintoaine 

mg/l 

yläp/alap 

PTOT µg/l 

yläp/alap 

NTOT µg/l 

yläp/alap 

CODMn mg/l 

yläp/alap 

2017 26,9 / 7,4 42 / 40 1 908 / 1 631 44 / 44 

2018 25,7 / 13,9 35 / 51 2 053 / 1 894 46,1 / 57,8 

2019 5 / 7,2 37 / 39 1 807 / 1 713 54,8 / 55,8 

2020 3,9 / 9,3 24 / 38 1 779 / 1 547 51,8 / 56 

 

 

Pintavalutuskentän tehot: punaisella merkityt eivät täytä ehtoja 

 

Pintavalutuskenttä Kiintoaine 

reduktiot % 

NTOT reduk-

tiot % 

PTOT reduk-

tiot % 

CODMn 

reduktiot % 

2017 73 6 16 0 

2018 45,7 -45,7 7,7 -25,4 

2019 -45 -69,7 5,2 -2 

2020 -130 -55,3 14,9 -8 

 

Pintavalutuskentältä virtaavan kiintoaineen ja ravinteiden ja vaihtelu on hy-

vin suurta. 

 

Pintavalutus-

kentältä vir-

taava vesi 

Kiintoaine ap 

ka (min:max) 

PTOT ap ka 

(min:max) 

NTOT ap ka 

(min:max) 

CODMn ap ka 

(min:max) 

2017 7,4 (0,5:28) 36 (19:79) 1 631 (1 300: 

2 600) 

44 (18:65) 

2018 13,9 (1,5:65) 43 (20:120) 1 894 (1 300: 

3 100) 

46,1 (18:150) 

2019 7,2 (0,5:33) 48 (18:110) 1 713 (1 100: 

3 200) 

54,8 (22:95) 

2020 9,3 (0,5:97) 38 (19:130) 1 547 (940: 

2 700) 

51,8 (33:120) 

 

 

Keskimääräiset pitoisuudet ovat hyvin korkeat ja niiden vaihtelu hyvin suu-

ri. Maksimiarvot kaikissa pitoisuuksissa ovat erittäin korkeat, mikä vaikut-

taa keskiarvoilla laskettujen päästöjen luotettavuuteen, koska yläpuolinen 

ja alapuolinen näytteenotto tehdään samaan aikaan ts. ei mitata saman 

veden pitoisuuksia. Kiinnittää erityisesti huomiota, että kokP reduktiot ovat 

pääosin negatiivisia samoin kiintoaineen ja CODMn osalta. Permisuon tur-

vetuotantoalueen pintavalutuskentän teho on yksi heikommista Keski-

Suomessa ja ottaen huomioon myös Etelä-Pohjamaalla ja Pirkanmaalla si-

jaitsevat tuotantoalueet.  
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Johtopäätös   

 

Voidaan päätellä, että  

- mikäli ympäristölupien puhdistusvaatimuksilla on käytännön merki-

tys  

- mikäli Keski-Suomen maakuntakaavan suunnittelumääräyksillä on 

käytännön merkitys  

- mikäli Keski-Suomen pintavesien toimenpideohjelmalla on käytän-

nön merkitys  

turvetuotantoalueiden ympäristölupien myöntämiseen ja niiden perumi-

seen, ja ottaen huomioon, että Permisuon turvetuotantoalueen pintava-

lutuskenttä ei täytä miltään osin em. kriteereitä, niin koska Permisuon tur-

vetuotantoalueen  

- pintavalutuskenttä ei täytä ympäristöluvan ehtoja,  

- koska sen tehokkuutta teknis-taloudellisesti ei NEOVA:n mukaan 

voida parantaa,  

- koska maakuntakaavan suunnittelumääräyksen mukaan turvetuo-

tannon vesiensuojelurakenteiden tehokkuuteen on kiinnitettävä eri-

tyistä huomiota, mutta pintavalutuskentän teho on hyvin heikko,  

- koska Permisuon turvetuotantoalueen pintavalutuskenttä ei täytä 

myöskään pintavesien toimenpideohjelmassa 2022–2027 esitettyjä 

toimenpiteitä  

- koska heikentää merkittävästi ainakin Hyyrynlammen tilaa  

 

ja koska vho:n päätöksessä, 14/0103/2 pvm 18.3.2014 perusteluissa mai-

nitaan että ’Valumavesien puhdistustehon varmistamiseksi aluehallintovi-

raston määräämät prosentuaaliset puhdistusvaatimukset ja tarkkailuvaati-

mukset ovat hallinto-oikeuden arvion mukaan riittävät’.  

 

HUOM! Aluehallintovirastolla ei ole oikeutta heikentää hallinto-oikeudessa 

riittäviksi arvioituja puhdistusvaatimuksia.  

 

Vaadimme, että  

1. Permisuon turvetuotantoalueen pintavalutuskentän ehtoja ei helpo-

teta/heikennetä eikä muuteta, vaan  

2. Permisuolla turvetuotanto lopetetaan.  

 
9) Keuruun seudun taimen -yhteistyö vaatii Permisuon lupaehtojen lie-

ventämisen kieltämistä. Keuruun seudun taimen -yhteistyö on kunnostanut 

Keurusselkään laskevia pienvesiä vuodesta 2013. Kunnostusten lisäksi vir-

tavesiin on tehty taimenen mäti- ja pienpoikasistutuksia, joiden tavoitteena 

on luontaisen kiertokulun palauttaminen, johon kuuluu Keurusselällä syön-

nösvaelluksella käyminen. Permisuon lupaehtojen lieventäminen heikentää 

edelleen Keurusselän vedenlaatua ja vaikeuttaa osaltaan taimenen palaut-

tamista. 

 

10) Muistutus 1, Reijo Nirkkonen (Sukutila 249-411-5-32) 

 

En kannata lupahakemuksen puoltamista. Meillä on kesämökki Hyyryn-

lammen rannalla. Lammen vesi on parantunut viime vuosien aikana ja on 
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uimakelpoista. Samoin käytämme vettä saunassa pesuvetenä. Toivon että 

mielipiteeni otetaan huomioon päätöstä tehtäessä. 

 

11) Muistutus 2, Jani Nieminen (Hyyryntupa 249-404-7-45) ja Jukka 

Nieminen (Hyyrynkallio 249-404-7-44) 

 

Permisuon lupaehtojen lieventäminen heikentäisi entisestään vedenlaatua 

Hyyrylahdella ja Kaukasenselällä sekä ruokkisi jo muutenkin toistuvia sini-

leväkukintoja. Vuoden ensimmäinen sinileväkukinto on yleensä havaittu 

juhannuksen tienoilla vesien lämmettyä, toinen elokuussa ja kolmas, run-

sain kukinto, on syyskuun puolenvälin paikkeilla lämpiminä, aurinkoisina ja 

tyyninä päivinä, jolloin vene piirtää vanaa laajaan sinilevälauttaan Kau-

kasenselällä. 

 

Hyyrylahdessa huonontunut vedenlaatu ja umpeenkasvu ovat heikentä-

neet virkistysarvoja, laskeneet kiinteistöjen arvoa ja tehneet uimisen mah-

dottomaksi. Hyyrylahden vettä ei voi käyttää saunavetenä ja pyydykset li-

kaantuvat nopeasti Hyyrylahden edustalla. Särkikalat ovat lisääntyneet lah-

tivesissä. 

 

SYKE:n tarkka paikkaan syötetään kalenterista 23.4.2018 ja valitaan pai-

kaksi kaukasenselkä: 

https://wwwi4.ymparisto.fi/i4/fin/tarkka/index.html?type=RGB&date=2018-
04- 
22&datespan=3&name=DEFAULT&lang=fi&zoom=12&lat=62.11743&lon=
24.62434 
 

23.4.2018 satelliittikuvista näkee selvästi, kuinka paljon kuormitusta tulee 

keväällä Permisuolta Hyyrypuroa pitkin, kun lumet sulavat. Humusvedet 

kulkeutuvat jään päällä pitkälle Kaukasen selälle, koska Hyyrylahti jäätyy 

usein pohjaa myöten. Tämä tapahtuu joka kevät huhtikuun kahden viimei-

sen viikon aikana. Pilvisellä säällä tätä ei pääse toteamaan. 

 

Keurus -hanke on käynnistetty Keurusselän veden laadun heikkenemisen 

vuoksi. Hankkeessa käsitellään koko Keurusselän valuma-aluetta ja tavoit-

teena on veden laadun parantaminen sekä taimenen elinmahdollisuuksien 

parantaminen. Hankkeessa ovat mukana Keski-Suomen Vesi ja Ympäristö 

ry, Kokemäenjoen Vesistön Vesiensuojeluyhdistys ry, Keuruun ja Mänttä-

Vilppulan kaupungit sekä Multian kunta. 

https://kvvy.fi/yhdistys/keurus/ 
 
Permisuon valuma-alueella on kunnostushanke vireillä. Liitteenä olevan 

kunnostusehdotuksen on laatinut ympäristöasiantuntija Heikki Holsti Ko-

kemäenjoen Vesistön Vesiensuojeluyhdistys ry:stä. 

 

Kemera -tukea on saatavilla Metsäkeskuksen kautta yksityisille maanomis-

tajille. Kemera on mahdollinen rahoituskanava niillä valuma-alueilla, joissa 

metsätalous on päämaankäyttömuoto. Mukana olisi yksityisiä maanomista-

jia, mökkiläisiä, Keuruun kaupunki, MetsäGroup sekä Keski-Suomen ELY-

keskus. 

https://kvvy.fi/yhdistys/keurus/
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Osa maanomistajista ei ole mukana, koska Permisuolla on turvetuotantoa. 

Valuma-aluekunnostuksessa on tämän vuoksi pattitilanne. Neovan tulisi 

toimia vastuullisena maanomistajana osallistuen koko Permisuon valuma-

aluetta koskevaan kunnostushankkeeseen ja lopettaa turvetuotanto Per-

misuolla. Ympäristönsuojelulaki 9 luku ja 89 pykälä velvoittaa tarkistamaan 

lupaehtoja, tässä tapauksessa haitan kärsijän pyynnöstä. 

 

12) Muistutus 3, Raija Ahonen (Einola 249-411-5-31, Hyyrynlampi 249-

411-5-43)  

13) Muistutus 4, Anneli Nirkkonen-Mannila (Einola 249-411-5-31 ja 

Hyyrynlampi 249-411-5-43)  

14) Muistutus 5, Vilma Ahonen (Einola II 249-411-5-41) 

 

Hyyrynlammen veden tilaa ja veden laatua ei saa heikentää eikä kiinteän 

aineen ja ravinteiden kulkeutumista lampeen saa lisätä.  Vuosikymmeniä 

kesämökillä veden laatua seuranneena voin todeta, että lammen virkistys-

käyttö on huonontunut. Uidessa iholle jää humuskerros. Kasvillisuus ja 

ruohottuminen on huomattavasti lisääntynyt lammen rannoilla. 

 

Päästöjä tulee vähentää, ja selvittää paremmin Hyyrynlammen ja Keurus-

selkään laskevan Hyyrynojan kunnostusmahdollisuudet. Neova Oy:lle ei 

tule myöntää lupaa nykyisen ympäristöluvan lupamääräysten muuttami-

seen. Toimenpiteet tulee kohdistaa päästöjen vähentämiseen ja pyrkiä 

edes nyt voimassa olevien päästöjen kiintoaine ja kokonaisfosfori 50 % 

kokonaistyppi 10 % tasoille. 

 

15) Muistutus 6, Veli-Matti Viljanmaa (Hyyrynlahti 249-404-7-83) 

 

Jos lupahakemuksen mukaisiin arvoihin ei ole päästy tähän mennessä 

parhailla mahdollisilla menetelmillä, niin silloin toiminta on päätettävä. Jos 

hakija itse toteaa, että alue ei parasta mahdollista turpeen nostoon, 

ja puhdistusmenetelmillä ei parempaan pystytä, niin mielestäni toiminta on 

päätettävä. Toiminta aiheuttaa myös kilpailuetua, muihin toimijoihin. Ympä-

ristölupa on myönnetty tietyin ehdoin, ja niihin ei ole päästy. Joten toiminta 

lopetettava ja kahdeksan vuoden ajalta korvaukset ympäristöluvan rikko-

misesta. 

 

16) Muistutus 7, Markku Nirkkonen (Kotipolku 249-411-5-30)  

 

Vastustan Neova Oy:n hakemusta Permisuon pintavalutuskentän puhdis-

tustehon alentamiseen. Perusteluna käytännön syyt. Hyyrynlammen vesi 

on uimakelvotonta jo nyt ja lampi on rehevöitynyt. Mikäli nykyisiä vaati-

muksia ei pystytä noudattamaan ja niitä alennettaisiin, niin miten silloin kä-

visi Hyyrynlammelle ja sen veden laadulle. Hyyrynlammesta vedet laskevat 

edelleen Keurusselkään. Ongelma siirtyisi aikanaan myös sinne, mikä vai-

kuttaisi oleellisesti myös Keurusselän veden laatuun. 

 

17) Muistutus 8, Raija Martikainen, Heidi Martikainen, Sini Martikai-

nen, Mikko Vanhanen ja Marjo Vanhanen (Rantaheinikko 249-411-5-44) 
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Esitämme, että Neova Oy velvoitetaan vähentämään Permisuon tuotanto-

alueen kuormitusta Hyyrynlampeen, Hyyrynojaan ja edelleen Hyyrynlah-

teen ja Keurusselkään ja tehostamaan ja varmistamaan päästövesien 

puhdistus vähintään nyt voimassa olevien lupamääräysten mukaisiksi. 

Kuormituksen vähentäminen onnistuu joko tuotantoa sopeuttamalla tai 

ajamalla se kokonaan alas. 

 

Koska turpeenottoa ja siitä aiheutuvaa kuormitusta olisi hakemuksen mu-

kaan tarkoitus jatkaa edelleen vuosikymmeniä, muodostuisivat tulevat ko-

konaispäästöt vuosikymmenten mittaan huomattaviksi ja levittäisivät pieni-

jakoisen kiintoaineksen kerrostumaa ja liettymis- ja rehevöitymisvaikutusta 

laajalle alueelle.  

 

Hyyrynlammessa, Hyyrynojassa ja erityisesti Hyyrynojan valuma-alueilla 

Hyyrynlahdessa ja lahden mataluudesta johtuen edelleen huomattavasti 

laajemmallakin alueella tässä osassa Keurusselkää ovat haitat jo nyt liet-

tymisestä, rehevöitymisestä ja kiintoaineksen leviämisestä niin virkistys-

käytölle kuin kalastukselle huomattavat ja monimuotoiset. Alueella on lo-

ma-asutusta ja vakituista asutusta.  

 

Sulamisvesien, rankkasateiden tai tulvien ja muiden vastaavien ilmaston-

muutoksen vuoksi entisestään lisääntyvien häiriöiden aiheuttamat kuormi-

tushuiput ja ylitulvimiset pahentavat ja nopeuttavat kehitystä. Pintavalutus-

kenttäjärjestelmä ei ylipäänsäkään puhdista kuivatusvesiä. Suovesi pysyy 

happamana, ruskeana sekä ravinteita ja liukoista ja hienojakoista turvetta 

sisältävänä suovetenä.  

 

Vuosikymmenien kesämökkiasumiseen perustuvan omakohtaisen empiiri-

sen tietomme mukaan vesi käy vuosi vuodelta tummemman ruskeaksi ja 

läpinäkymättömämmäksi. Pohjaan jatkuvasti kertyvä ja kerrostuva erittäin 

hienojakoinen tumma muhjukerros, lillinki turskahtelee vaikkapa jalan alla 

aina vain paksumpana. Kalaverkkojen ja katiskojen käyttö tällä alueella on 

jo pitkään ollut käytännössä erittäin hankalaa niiden välittömän liettymisen 

vuoksi.  

 

Osoittaa täydellistä piittaamattomuutta ympäristön tilasta vaatia näissä 

oloissa päästömääräysten helpottamista siksi, että turvetuotantoa ei pysty-

tä järjestämään niin, että päästörajoituksia voitaisiin noudattaa. Näillä vaa-

dituilla alennetuilla rajoituksilla ja mahdollisesti niidenkin noudattamatta jät-

tämisellä ja siten lisäämällä entisestään rehevöitymis- ja liettymiskuormi-

tuksen määrää Keurusselkään kaavaillaan kaiken lisäksi tuotannon jatka-

mista vielä vuosikymmeniä.    

 

Kokonaistaloudellisesti edullista ja vesistön tilan parantamistavoitteiden 

mukaista olisikin paremminkin entisestään alentaa nykyisiä päästörajoituk-

sia tuotantokäytössä olevalta alueelta ja samalla tehostaa viranomaisten 

valvontaa ja sanktiointia asetettujen päästörajoitusten noudattamiseksi.   
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Maallikon ymmärryksen mukaan käytettävissä on erittäin yksinkertaiset ja 

toimivat keinot vaadituissa päästövaatimuksissa pysymiseksi. Joko tuotan-

toa alennetaan niin paljon, että järjestelmä alkaa toimia asetettujen pääs-

tövaatimusten mukaisesti tai ellei se onnistu, tuotanto kyseisellä alueella 

ajetaan sitten kokonaan alas. Turvetuotannon alasajostahan on jo valta-

kunnallisesti päätetty ja sitä toteutetaan vauhdilla. Valmisteilla oleva laaja 

luonnon ennallistamislainsäädäntö tulee entisestään vauhdittamaan tätä 

kehitystä.      

 

18) Muistutus 9, Eelis Ahonen (Einola II 249-411-5-41) 

 

Hyyrynlammen veden tilaa ja veden laatua ei saa heikentää eikä kiinteän 

aineen ja ravinteiden kulkeutumista lampeen saa lisätä. Vuosikymmeniä 

kesämökillä veden laatua seuranneena voin todeta, että lammen virkistys-

käyttö on huonontunut. Uidessa iholle jää humuskerros. Kasvillisuus ja 

ruohottuminen on huomattavasti lisääntynyt lammen rannoilla. 

 

Järven kalakanta on heikentynyt ja sakean veden vuoksi väriltään luonnol-

lista tummempaa.  

 

Päästöjä tulee vähentää ja selvittää paremmin Hyyrynlammen ja Keurus-

selkään laskevan Hyyrynojan kunnostusmahdollisuudet. Neova Oy:lle ei 

tule myöntää lupaa nykyisen ympäristöluvan lupamääräysten muuttami-

seen. Toimenpiteet tulee kohdistaa päästöjen vähentämiseen ja saattaa 

voimassa olevien päästöjen kiintoaine ja kokonaisfosfori 50 % kokonais-

typpi 10 % tasoille.  

 

Hakijan perustelut muutostarpeelle puhdistustehon täyttämättä jäämisestä 

on omiaan eväämään ympäristölle tuhollisen päätöksen toteuttamisen.  

 

 

Hakijan vastine Hakija vastineenaan hakemuksen johdosta annetuista lausunnoista ja 

muistutuksista esittää yhteisesti seuraavaa: 

  

Vuosien 2017–2020 yläpuolisen pisteen eli ns. perustason rakenteiden jäl-

keisten tarkkailutulosten (keskimääräisten keskiarvoja) kiintoaine 5,2 mg/l, 

kok. P 32,5 µg/l ja kok. N 1 894 µg/l mukaan Permisuolla ei olisi vesienkä-

sittelyllistä ”ongelmaa”, jollei alueelle olisi rakennettu pintavalutuskenttää. 

Samalla jaksolla kentältä lähteneen veden vastaavat ainespitoisuudet ovat 

olleet: kiintoaine 8,2 mg/l, kok. P 44,3 µg/l ja kok. N 1 672 µg/l. Jos kentälle 

johdetun veden ainespitoisuudet olisivat olleet siltä lähteneen veden pitoi-

suuksia korkeammat ja saavutettu puhdistustehoa, lähtevän veden pitoi-

suuksia pidettäisiin: kok. P hyvänä ja edustavia kenttiä parempana, kok. N 

edustavia vastaavana ja kiintoaine edustavien vaihteluvälissä olevana, 

korkeintaan tyydyttävänä. ”Ongelma” ei siis ole vedenlaadullinen, vaan ve-

sienkäsittelyllinen. 

 

”Ongelmana” Permisuolla ei ole tuotantokentiltä pois johdettavaan kuiva-

tusveteen sisältyvät fosfori ja kiintoaine, koska määrät ovat poikkeukselli-

sen alhaiset. Kiintoainetta ja erityisesti fosforia alkaa pitoisuuksia kohotta-
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valla tavoin sekoittumaan kuivatusveteen vasta pintavalutuskentällä, jolloin 

fosfori on peräisin kenttäalueen aiemmasta maankäytöstä. Fosforin lisään-

tyminen voi olla myös kenttäalueen ominaisuuksista johtuvaa eli luontais-

takin.  

 

Em. jakson aikaisen n. 45 µg/l fosforipitoisuustason alentumiseksi ei olle 

paljoa tehtävissä, koska kenttäalueeseen aikaisemman ihmistoiminnan 

vaikutuksesta tai luontaisesti sitoutunutta fosforia ei ole toimenpitein mah-

dollista poistaa ja siten estää sen liukeneminen käsiteltävään veteen. Liu-

keneminen em. määrin johtuu hydraulisen kuormituksen suurentumisesta. 

Voi perustellusti kysyä, olisiko sellainen toimenpide edes tarpeenkaan, 

koska liukeneva määrä on hyvin vähäinen ja käsitellyssäkin vedessä vain 

tasoon ka. n. 45 µg/l kohottava. Huuhtoutuminen voi pitkässä juoksussa 

alentaa lähtevän veden fosforipitoisuutta hieman. Tiedossa olevat pitoi-

suudet huomioon ottaen kentällä tapahtuvan ilmiön ei pitäisi olla huolestut-

tava. Kentän yläpuoliseen pitoisuuteen tai sen alle pääseminen on mahdo-

tonta ja sellaista tarkoittava vaatimus ylimitoitettu (so. +-merkkisen redukti-

on saavuttaminen). Esitetty vaatimus 30 % puhdistustehosta tarkoittaisi 

32,5 µg/l pitoisuustason leikkaamista alle 23 µg/l pitoisuuteen ja hakemuk-

sessa esitetty 10 % tehokin noin 30 µg/l pitoisuuteen. Voimassa olevassa 

luvassa oleva 50 % tehovaatimus taas tarkoittaisi puhdistamista tasoon n. 

16 µg/l.  

 

Käsityksemme mukaan kiintoainepitoisuuden nousu johtuu kentän raken-

tamistoimenpiteistä, ja sille voi toiminnan kestäessä odottaa hienoista pi-

toisuusalentumaa ja alentuman vakiintumista vuosien 2017–2020 tasosta 

(ka. 8,2 mg/l). Yp. pitoisuuden 5,2 mg/l 50 % reduktiolla laskennallisesti 2,6 

mg/l:aan säännönmukaisesti leikkaaminen olisi ylimitoitettu vaatimus ja 

korkeintaan hyvin poikkeuksellisesti toteutumismahdollinen. Näin ollen rat-

kaiseva määräys tulee olemaan enimmäispitoisuusraja. Kenttäkäsittelyyn 

tuleva vesi tullee vastaisuudessakin olemaan alhaisella n. 5 mg/l pitoisuus-

tasolla, mikä osaltaan säätelee mahdollisuuksia leikata kiintoainetta, vaik-

kakin 5 mg/l enimmäispitoisuusraja on useissa luvissa asetettu lupaehto. 

Kiintoaineen kohdalla täytyy muistaa se, että kenttää on muista syistä joh-

tuen jouduttu toimenpitein ”säätämään” tavanomaisesta poikkeavissa mää-

rin. Vakiintuminen on siitä syystä tavanomaista pitkäkestoisempi prosessi. 

Merkitystä on myös sillä, että Permisuon pintavalutuskenttä ei ole tavan-

omaiselle metsäojitetulle suoalueelle perustettu kenttä.  

 

Enimmäispitoisuusrajaesitykseemme perustuvalle kuormituslaskennalle 

emme näe perusteita jo syystä, että kysymys on rajoista, jotka jo lähtökoh-

taisesti pitää ja on luvattu alittaa. Lisäksi niissä on kysymys toteutuneista 

vuosittaisista vaihteluväleistä siten, että 5 vuoden jaksolla muodostuvien 

välien suurimmat pitoisuudet ovat olleet määräävät ja tarkoituksenmukaiset 

esittää arvoiksi lisättynä vielä kohtuullisella varmuusmarginaalilla. Esitetyt 

enimmäispitoisuusrajat alitettaisiin vaihtelevan suuruisin keskimääräisin pi-

toisuuksin, eikä kokoaikaisesti (so. vuosittain kaikilla n. 25 näytteenotto-

ajankohtana) ”tuotettaisi” laskuojaan tasan samanpitoista lähtevää vettä. 
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Hakijan ei ole ollut tarpeen hakea oikeutusta alkuperäisessä hakemukses-

sa arvioitua suuremmalle vesistökuormitukselle. Fosforissa on jääty n. 

2/3:aan arvioidusta, typessä pääsääntöisesti alle sen ja kiintoaineessa 

kentän vakiintuminen vahvasti viittaa samaan. Hakemuksen hyväksyminen 

ei siis johtaisi voimassa olevassa sallittuja suurempiin haitallisiin vedenlaa-

dullisiin, kalataloudellisiin ja virkistyskäytöllisiin haittavaikutuksiin. Vesien-

hoidon tavoitteidenkaan saavuttamisen vaarantumista ei täten saattaisi ai-

heutua. Niihin perustetut vaatimukset ovat aiheettomat ja sen vuoksi ne on 

hylättävä kaikilta osin. Permisuon vesienkäsittelyrakenteet täyttävät sellai-

sinaan parhaan käyttökelpoisen tekniikan vaatimukset, joten tehostamista 

tarkoittavat vaateet ovat myös aiheettomat ja hylättävä. Hakemus ei koske 

muita luvan ehtoja kuin päästömääräykset. 

 

Hakija katsoo, että hakemus vaikutusarvioineen ja siinä tehty päästömää-

räysesitys ovat hyvin perustellut ja hyväksyttävissä.  

 

 

ALUEHALLINTOVIRASTON RATKAISU  

 

 Aluehallintovirasto muuttaa Permisuon turvetuotantoalueen 20.12.2012 

annetun ympäristölupapäätöksen nro 209/2012/1 lupamääräystä 2 lisää-

mällä määräyksen 5. kappaleeseen enimmäispitoisuusrajat.  

 

Muutettu lupamääräyksen 2 5. kappale kuuluu kokonaisuudessaan seu-

raavasti: 

 

Pintavalutuskentällä on saavutettava vuosikeskiarvoina ilmaistuna vähin-

tään seuraavat puhdistustehot tai enintään seuraavat lähtevän veden pitoi-

suudet 1.1.2023 alkaen: 

 
  Puhdistusteho Enimmäispitoisuus 
 
Kiintoaine   50 %  4 mg/l 
Kokonaisfosfori  50 %  30 µg/l 
Kokonaistyppi  20 %  1 200 µg/l 

 

Puhdistusteho lasketaan laskeutusaltaan jälkeen ennen pintavalutuskent-

tää ja pintavalutuskentän jälkeen määritettyjen pitoisuuksien vuosikeskiar-

voista häiriötilanteet mukaan lukien. 

 

Muilta osin Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston 20.12.2012 antama 

(päätös nro 209/2012/1) ja Vaasan hallinto-oikeuden 18.3.2014 antamalla 

päätöksellä nro 14/0103/2 lainvoimaiseksi tullut ympäristölupapäätös pysyy 

edelleen voimassa. 

 

 

RATKAISUN PERUSTELUT 

 

Permisuo on otettu turvetuotantoon Itä-Suomen ympäristölupaviraston 

2.7.2004 antamalla päätöksellä nro 65/04/1. Permisuon ympäristöluvan lu-
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pamääräykset on tarkistettu Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston 

20.12.2012 antamalla toistaiseksi voimassa olevalla päätöksellä (päätös 

nro 209/2012/1), joka on tullut lainvoimaiseksi Vaasan hallinto-oikeuden 

18.3.2014 antamalla päätöksellä nro 14/0103/2.  

 

Ympäristönsuojelulain 89 §:n mukaan toiminnanharjoittaja voi hakea ym-

päristöluvan muuttamista. 

 

Permisuon tuotantoala on yhteensä 62,6 ha. Tuotannon arvioidaan päätty-

vän vuoteen 2045 mennessä. 

   

Ympäristöluvan mukaan pintavalutuskentällä tulee saavuttaa seuraavat 

puhdistustehot: kiintoaine 50 %, kokonaisfosfori 50 % ja kokonaistyppi 

20 %. Lupamääräysten perusteluiden mukaan puhdistustehovaatimuksella 

varmistetaan, että tuotantoalueelta vesiin johdettavat päästöt alenevat ny-

kyisestä. Vaasan hallinto-oikeus on arvioinut, että aluehallintoviraston 

määräämät prosentuaaliset puhdistusvaatimukset ovat riittävät. 

 

Permisuon turvetuotantoalueen pintavalutuskentällä ei pääsääntöisesti ole 

saavutettu ympäristölupapäätöksessä määrättyjä puhdistustehovaatimuk-

sia. Neova Oy hakee puhdistustehoa koskevaan lupamääräykseen muu-

tosta siten, että kokonaisfosforin ja -typen puhdistustehovaatimuksia alen-

netaan sekä asetetaan enimmäispitoisuusrajat kiintoaineelle ja ravinteille.  

 

Pintavalutuskenttä on perustettu aiemmin peltona olleelle metsittyneelle 

alueelle. Pintavalutuskenttää on laajennettu tuotantoon kunnostetulle alu-

eelle vuonna 2014. Laajennusosa on kasvitettu kylvämällä sinne ruokohel-

peä. Kyseisen pintavalutuskentäksi kutsutun vesienkäsittelyrakenteen te-

hollinen pinta-ala on nykyisellään 4,5 ha (6,3 % valuma-alueesta). Kuiva-

tusvedet johdetaan alueelle laskeutusaltaiden alapuoliselta pumppaamolta 

paineputkea pitkin. Kentän toimintaa on tehostettu parantamalla laajen-

nusosan ruokohelpikasvustoa, vesien jakautumista kentällä, poistamalla 

puustoa sekä uusilla ojakatkoksilla.  

 

Pintavalutuskentän puhdistusteho on hakemuksen ja sen täydennyksen 

mukaan vuosina 2015–2021 vaihdellut kiintoaineen osalta ollen -130–73 % 

ja fosforin sekä typen osalta -70–5 % ja -2–18 % vastaavasti. Kyseisinä 

vuosina Permisuo on ollut tuotannossa 2015–2018 ja 2021 sekä levossa 

2019–2020. Tuotantovuosina 2015–2018 puhdistusteho on vaihdellut kiin-

toaineella välillä -8–73 %, fosforilla välillä -70–5 % ja typellä välillä -4–

15 %. Lepovuosina puhdistustehot ovat vastaavasti olleet -137–32 % kiin-

toainetta, -58–(-27) % fosforia ja 5–13 % typpeä.  

 

Vuosina 2015–2021 pintavalutuskentältä lähteneen veden pitoisuudet ovat 

olleet keskimäärin 8,3 mg/l kiintoainetta (vaihteluväli <1–97 mg/l), 43 µg/l 

fosforia (vaihteluväli 14–130 µg/l) ja 1 801 µg/l typpeä (vaihteluväli 780–

3 600 µg/l). Tuotantovuosina 2015–2018 lähtevän veden pitoisuudet olivat 

tarkkailuraporttien pitoisuuksista laskien keskimäärin 9,1 mg/l kiintoainetta, 

44 µg/l fosforia ja 1 955 µg/l typpeä ja vuonna 2021 tuotantokauden ulko-

puolella (7.1.–27.5. sekä 25.10.–20.12.) keskimäärin 2,6 mg/l kiintoainetta, 
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27 µg/l fosforia ja 1 197 µg/l typpeä. Lepovuosina 2019–2020 pitoisuudet 

olivat keskimäärin 8,2 mg/l kiintoainetta, 44 µg/l fosforia ja 1 641 µg/l typ-

peä.  

 

Permisuon keskimääräiset vuosipäästöt hakemuksesta ja tarkkailuraport-

tien tiedoista laskien ovat vuosina 2015–2020 olleet 2 427 kg kiintoainetta, 

484 kg typpeä ja 9,9 kg fosforia. Tuotantovuosina 2015–2018 päästöt ovat 

olleet 3 232 kg kiintoainetta, 479 kg typpeä ja 10,4 kg fosforia. Lepovuosi-

na määrät olivat vastaavasti 818 kg kiintoainetta, 495 kg typpeä ja 8,7 kg 

fosforia. Lupahakemuksen mukaan lainvoimaisen lupapäätöksen hake-

mukseen arvioidut ja tuotantoalaa vastaavalle alalle suhteutetut päästöt 

olivat 1 348 kg kiintoainetta, 549 kg typpeä ja 15 kg fosforia.  

 

Aluehallintovirasto ei näe perustelluksi muuttaa puhdistustehorajoja haki-

jan esittämällä tavalla. Puhdistustehovaatimus on asetettu ympäristölu-

paan rajoittamaan kuormitusta vesistöön, ja näin ehkäisemään pilaantu-

mista ja siitä aiheutuvia haittoja ympäristönsuojelulain tarkoittamalla taval-

la. Pintavalutuskentälle ympäristölupapäätöksessä nro 162/2014/1 määrä-

tyt prosentuaaliset puhdistustehovaatimukset ovat vakiintuneen käytännön 

mukaiset, ja ne on mahdollista pääsääntöisesti saavuttaa toimivalla pinta-

valutuskentällä. Puhdistustehovaatimuksella varmistetaan, että vesienkä-

sittelyrakenne toimii tavalla, jota voidaan edellyttää parhaalta käyttökelpoi-

selta tekniikalta Permisuon turvetuotantoalueella.  

 

Aluehallintovirasto kiinnittää huomiota myös siihen, että turvetuotannon 

kuormitus Permisuolta tulee jatkumaan alkuperäisessä lupaharkinnassa 

arvioitua pidempään: Tuotannon arvioidaan päättyvän vasta vuoteen 2045 

mennessä. Itä-Suomen ympäristölupaviraston 2.7.2004 antaman päätök-

sen (nro 65/04/1) mukaan tuotannon arvioitiin jatkuvan Permisuolla vuo-

teen 2025 saakka. Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston 20.12.2012 

antaman päätöksen (nro 209/2012/1) mukaan tuotantovaihe päättyy vii-

meistään noin 2040. 

 

Aluehallintovirasto katsoo, että Permisuon pintavalutuskentältä lähtevälle 

vedelle voidaan asettaa hakijan vaatimuksen mukaisesti enimmäispitoi-

suusrajat. Taustakuormitusta turvetuotantoa edeltävältä ajalta ei tiedetä, 

joten enimmäispitoisuusrajoja ei voida asettaa taustakuormituksen perus-

teella. Enimmäispitoisuusrajoja asetettaessa voidaan kuitenkin hyödyntää 

kuivatusvedet vastaanottavan vesistön pitoisuustietoja sekä Permisuon 

turvetuotantoalueen päästötarkkailusta kertynyttä tietoa. Tarkkailutietoja on 

riittävästi enimmäispitoisuusrajojen asettamiseksi.  

 

Raja-arvoja ei kuitenkaan aluehallintoviraston näkemyksen mukaan vesis-

tötarkkailun pohjalta määrättäessä voida asettaa hakijan esittämälle tasol-

le. Hyyrynlammen keskimääräinen kiintoainepitoisuus metrin syvyydellä on 

ollut 2 mg/l (vaihteluväli 0,5–5 mg/l, mediaani 2,0 mg/l), kokonaistyppipitoi-

suus noin 928 µg/l (vaihteluväli 620–1 200 µg/l, mediaani 1 000 µg/l) ja ko-

konaisfosforipitoisuus noin 25 µg/l (vaihteluväli 13–42 µg/l, mediaani 

26 µg/l) vuosina 2015–2021. Kiintoaine- ja kokonaisravinnepitoisuuksien 

trendit ovat laskevia. Hyyrynlammen keskimääräiset kiintoaine- ja ravinne-
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pitoisuudet ovat olleet hakijan esittämiä lähtevän veden pitoisuusrajoja al-

haisempia, mikä on huomioitu asetetuissa pitoisuusraja-arvoissa.  

 

Vaikka asetettavat pitoisuusraja-arvot ovat hakijan esittämiä alhaisempia, 

puoltaa enimmäispitoisuusraja-arvojen asettamista se, että niiden avulla 

voidaan edistää päästöjen vähentämistä tehostamalla vesienkäsittelyä pin-

tavalutuskentän yläpuolella. Tämä voi osaltaan edesauttaa parempaan 

tuotantoalueen kuivatusvesien vedenlaatuun.  

 

Enimmäispitoisuusrajat on asetettu huomioiden kuivatusvedet vastaanot-

tavan vesistön vedenlaatu sekä lupamääräyksen puhdistustehovaatimus.  

Enimmäispitoisuusrajojen tehtävänä ei voi olla vesienkäsittelyrakenteen 

parhaalta käyttökelpoiselta tekniikalta edellytettävän toimivuusvaateen hei-

kentäminen, vaan myös enimmäispitoisuusraja-arvojen tulee olla sellaiset, 

että muutettu lupamääräys kokonaisuutena rajoittaa kuormitusta vesistöön 

ja näin ehkäisee pilaantumista sekä siitä aiheutuvia haittoja ympäristön-

suojelulaissa tarkoitetusti.  

   

Enimmäispitoisuusraja-arvoja asetettaessa aluehallintoviraston tavoitteena 

on ollut vastaanottavan vesistön kannalta riittävän hyvä pintavalutuskentäl-

tä lähtevän veden laatu. Kuivatusvedet johdetaan laskuojassa Hyyrynlam-

peen ja edelleen Hyyrynojaa pitkin Keurusselän Hyyrynlahteen. Näistä ai-

noastaan Keurusselän ekologinen tila on luokiteltu: Tila on hyvä, mutta se 

on riskissä huonontua. Hyyrynlammen veden laatua on vesistötarkkailura-

porteissa kuvattu humuspitoiseksi, reheväksi, happamaksi ja rautapitoisek-

si. Lammessa esiintyy ajoittain happiongelmia. Hyyrynojan veden laatua 

luonnehditaan Hyyrynlammen kaltaiseksi. Hakemuksen liitteenä toimite-

tussa vuoden 2018 tarkkailuraportin Permisuota koskevassa osiossa arvi-

oidaan, että Permisuolta purkautuvat kiintoaine- ja ravinnepitoiset vedet 

voivat heikentää Hyyrynojan ja Hyyrynlammen vedenlaatua. 

 

Vesienhoidon tavoitteena on hyvän tilan saavuttaminen kaikissa pinta- ja 

pohjavesissä sekä estää vesien tilan heikkeneminen. Tavoite tukee puh-

distustehovaatimuksen säilyttämistä ennallaan sekä hakijan esittämää al-

haisempia enimmäispitoisuusraja-arvoja. Tätä tukee myös maakuntakaa-

van koko maakuntaa koskeva suunnittelumääräys, jonka mukaan turvetuo-

tanto tulee toteuttaa niin, että Keski-Suomen pintavesien toimenpideohjel-

massa esitetyt vesienhoidon tavoitteet saavutetaan. Lisäksi Keuruun reittiä 

(35.6) koskee Keski-Suomen maakuntakaavassa turvetuotannon osalta 

suunnittelumääräys, jonka mukaan turvetuotanto on voimakkaasti vaiheis-

tettava, ja vesiensuojelumenetelmien tehokkuuteen on kiinnitettävä erityis-

tä huomiota. Kokonaistuotanto on suunniteltava ja mitoitettava siten, että 

se ei vaikuta vesien tilaan heikentävästi. Maankäytön suunnittelu huomioi-

den ei aluehallintoviraston näkemyksen mukaan puhdistustehovaatimusten 

alentaminen tai puhdistustehovaatimusta mahdollisesti suuremman kuor-

mituksen sallivien tai tulevan veden pitoisuuksia mahdollisesti suurempien 

enimmäispitoisuusraja-arvojen asettaminen ole mahdollista. Päästöjen 

määrään ja näin niiden hallintaan voi suunnittelumääräyksessä huomioi-

dusti vaikuttaa vesienkäsittelyn lisäksi myös tuotantoalueen pinta-alalla se-

kä tuotannon vaiheistamisella. 
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VASTAUS LAUSUNTOIHIN, MUISTUTUKSIIN JA MIELIPITEISIIN 

  

 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ympäristö 

ja luonnonvarat -vastuualueen lausunto, Keuruun kaupungin tervey-

densuojeluviranomaisen lausunto sekä Keurusselän ympäristönsuoje-

lujaoston lausunto Keuruun ja Mänttä-Vilppulan kaupunkien ympäristön-

suojeluviranomaisena on huomioitu ratkaisusta ja perusteluista ilmenevällä 

tavalla.  

  

 Keski-Suomen ELY-keskukselle aluehallintovirasto toteaa lisäksi, että 

fosforin puhdistustehorajaa ei muutettu, koska puhdistustehovaatimus on 

asetettu ympäristölupapäätökseen nro 209/2012/1 vakiintuneen käytännön 

mukaisena. Asetetut pitoisuusraja-arvot on perusteltu päätöksen peruste-

luissa. Huuhtoutumisriskin osalta aluehallintovirasto ei katsonut tarpeel-

liseksi antaa erillistä lupamääräystä, sillä enimmäispitoisuusraja-arvot on 

asetettu siten, etteivät ne pääsääntöisesti mahdollista kiintoaineen ja ravin-

teiden huuhtoutumista pintavalutuskentältä. 

  

Keuruun kalatalousalueen, Suomen luonnonsuojeluliiton Keski-

Suomen piiri ry:n, Pelastetaan Reittivedet ry:n ja Keuruun seudun 

taimen -yhteistyön muistutukset on huomioitu siten, että puhdistusteho-

vaatimus on säilytetty ennallaan, ja uudet enimmäispitoisuusrajat on ase-

tettu huomioiden puhdistustehovaatimus sekä vastaanottavan vesistön ve-

denlaatu.  

 

Keuruun kalatalousalueen muistutuksen vesienkäsittelyrakenteita ja ka-

latalousalueen sekä Pelastetaan Reittivedet ry:n ja yksityishenkilöiden 

muistutusten 2 ja 6 turvetuotannon lopettamista koskeviin vaatimuksiin 

aluehallintovirasto toteaa, että Permisuon turvetuotantoalueella on lain-

voimainen ympäristölupa, eikä aluehallintovirasto voi kyseessä olevan YSL 

89 §:n mukaisen luvan muuttamista koskevan hakemuksen yhteydessä 

muuttaa lupaa haettua laajemmin tai käsitellä luvan peruuttamista. 

   

Suomen luonnonsuojeluliiton Keski-Suomen piiri ry:n muistutuksen il-

mastovaikutusten huomiointia koskevan vaatimuksen osalta aluehallintovi-

rasto toteaa, että kyseessä on YSL 89 §:n mukainen luvan muuttaminen 

koskien puhdistustehovaatimukseen liittyvää lupamääräystä, eikä ympäris-

tönsuojelulaissa nykyisellään säädetä kasvihuonekaasupäästöjen hillin-

nästä. 

 
Yksityishenkilöiden muistutukset 1–5 sekä 7–9 on huomioitu siten, että 

puhdistustehovaatimusta ei ole muutettu, ja uudet enimmäispitoisuusraja-

arvot on asetettu huomioiden puhdistustehovaatimus sekä vastaanottavan 

vesistön vedenlaatu siten, että muutettu lupamääräys kokonaisuutena ra-

joittaa kuormitusta vesistöön. 

 

Hyyrynlammen kunnostusta koskeviin vaatimuksiin yksityishenkilöiden 

muistutuksissa 2–5 ja 9 aluehallintovirasto toteaa, että aluehallintovirasto 
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ei voi kyseessä olevan toiminnanharjoittajan YSL 89 §:n mukaisen luvan 

muuttamista koskevan hakemuksen yhteydessä muuttaa lupaa haettua 

laajemmin. Lainvoimaisessa ympäristöluvassa (päätös nro 209/2012/1) on 

kunnossapitovelvoitteita koskeva lupamääräys 13, jonka toisessa kappa-

leessa määrätään seuraavasti: Luvan saajan on osallistuttava vaikutus-

osuutensa suhteessa Hyyrynlammen vesistön kunnostuskustannuksiin tur-

vetuotannosta aiheutuneiden haittojen poistamiseksi, jos lupakauden aika-

na käynnistetään Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuk-

sen hyväksymän suunnitelman mukainen kunnostushanke. 

 

 

PÄÄTÖKSEN TÄYTÄNTÖÖNPANO 

 

 Päätös on täytäntöönpanokelpoinen sen saatua lainvoiman. Olemassa 

olevaa toimintaa saadaan jatkaa muutoksenhausta huolimatta voimassa-

olevan luvan lupamääräyksiä noudattaen.   

 

  

LUPAA ANKARAMMAN ASETUKSEN NOUDATTAMINEN 

 

 Jos asetuksella annetaan tämän luvan määräyksiä ankarampia säännök-

siä tai luvasta poikkeavia säännöksiä luvan voimassaolosta tai tarkistami-

sesta, ympäristönsuojelulain 70 §:n 2 momentin mukaisesti on noudatetta-

va asetusta.  

 

 

SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET 

 

 Ympäristönsuojelulaki 49, 51, 52, 89, 96 § 

 Laki vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä 28 § 

 

  

KÄSITTELYMAKSU JA SEN MÄÄRÄYTYMINEN 

 

Käsittelymaksu on 4 656 euroa. Lasku lähetetään erikseen Valtion talous- 

ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksesta. 

 

Aluehallintoviraston maksuista annetun valtioneuvoston asetuksen 

(1121/2020) liitteen maksutaulukon mukaan yli 50–150 hehtaarin tuotanto-

alueen ympäristöluvan käsittelystä perittävä maksu on 15 520 euroa. Lu-

pamääräysten muuttamista (ympäristönsuojelulain 89 §) koskevan hake-

muksen käsittelystä peritään maksu, jonka suuruus on 30 prosenttia taulu-

kon mukaisesta maksusta. 

 

 

PÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN 

 

Päätös Neova Oy 

Keuruun kaupunki 

Mänttä-Vilppulan kaupunki  
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Keuruun kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen 

Mänttä-Vilppulan kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen 

Keuruun kaupungin terveydensuojeluviranomainen 

Mänttä-Vilppulan kaupungin terveydensuojeluviranomainen 

Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus / ympäristö ja luon-

nonvarat -vastuualue 

Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus / ympäristö ja luon-

nonvarat -vastuualue  

Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus / kalatalousviran-

omainen  

Suomen ympäristökeskus 

 

Ilmoitus päätöksestä  

 

Asianosaisille, joille on lähetetty lupahakemuksesta erityistiedoksianto se-

kä niille, jotka ovat esittäneet muistutuksia, vaatimuksia ja mielipiteitä ja 

niille, jotka ovat ilmoitusta erikseen pyytäneet. 

  

Tiedottaminen verkkosivuilla ja lehdessä 

 
Aluehallintovirasto tiedottaa päätöksen antamisesta julkaisemalla kuulu-

tuksen ja päätöksen aluehallintovirastojen verkkosivuilla https://ylupa.avi.fi. 

 

Tieto kuulutuksesta julkaistaan myös Keuruun ja Mänttä-Vilppulan kaupun-

kien verkkosivuilla. 

 

Tieto päätöksestä julkaistaan Suur-Keuruu ja KMV-lehti nimisissä lehdissä. 

 

 

MUUTOKSENHAKU 

 

 Päätökseen saa hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta valittamalla. 

 

Liitteet 1) Valitusosoitus 

 2) Tuotantoalueen kartta 

  

 

 

 

 

 Asian on ratkaissut ympäristöylitarkastaja Johanna Romu. Asian on esitel-

lyt ympäristöylitarkastaja Päivi Saari. 

 

 Asiakirja on hyväksytty sähköisesti. Merkintä sähköisestä hyväksymisestä 

on asiakirjan viimeisellä sivulla. 

https://ylupa.avi.fi/
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VALITUSOSOITUS  

 

Tähän aluehallintoviraston päätökseen tai siitä perittävään maksuun voi hakea muutosta kirjallisella valituksella. 
Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on lainvastainen. 

Päätöksestä voivat valittaa asianosaiset, sekä vaikutusalueella ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun tai 
asuinympäristön viihtyisyyden edistämiseksi toimivat rekisteröidyt yhdistykset tai säätiöt, sijaintikunta ja vaikutusalu-
een kunnat ja niiden ympäristönsuojeluviranomaiset, sekä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset ja muut asias-
sa yleistä etua valvovat viranomaiset.  

Asian käsittelystä hallinto-oikeudessa voidaan periä oikeudenkäyntimaksu siten kuin tuomioistuinmaksu-laissa 
(1455/2015) ja oikeusministeriön asetuksessa tuomioistuinmaksulain 2 §:ssä säädettyjen maksujen tarkistamisesta 
(1122/2021) säädetään. Maksun suuruus on 270 euroa. Tuomioistuinmaksulaissa on erikseen säädetty tapauksista, 
joissa maksua ei peritä. Tarkempia tietoja maksuista saa hallinto-oikeudesta.  

Toimi näin  

Jos haet muutosta aluehallintoviraston päätökseen, tee kirjallinen valitus Vaasan hallinto-oikeuteen ennen vali-
tusajan päättymistä. Valitusaika päättyy 27.6.2022. 

Valitusaika määräytyy seuraavasti: 

− Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen viimeistään seitsemäntenä (7.) päivänä siitä, kun alue-
hallintovirasto on julkaissut päätöksen verkkosivuillaan. 

− Valitusaika on 30 päivää päätöksen tiedoksisaannista. 

− Kun määräaikaa lasketaan, sitä päivää, kun päätös on saatu tiedoksi, ei oteta lukuun.  

− Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, jouluaatto, juhannusaatto tai 
arkilauantai, määräaika päättyy ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen. 

Ilmoita valituksessa  

− valittajan nimi, postiosoite, puhelinnumero ja muut tarpeelliset yhteystiedot, kuten sähköpostiosoite. Jos va-
littajana on yhteisö, ilmoita sen nimi ja yhteystiedot. 

− laillisen edustajan, asiamiehen tai muun valituksen laatineen henkilön nimi ja postiosoite, puhelinnumero ja 
muut tarpeelliset yhteystiedot, kuten sähköpostiosoite 

− sellainen postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää 
(prosessiosoite). Hallinto-oikeus voi valita, mihin osoitteeseen se toimittaa asiakirjat, jos sille on ilmoitettu 
useampia prosessiosoitteita tai jos yhtäkään ilmoitettua yhteystietoa ei ole nimetty prosessiosoitteeksi.  

− päätös, johon haetaan muutosta  

− päätöksen kohta, johon haetaan muutosta  

− mitä muutoksia päätökseen vaaditaan 

− perusteet, joilla muutosta vaaditaan 

− mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan 
 

Yhteystietojen muutoksesta on ilmoitettava viipymättä hallinto-oikeudelle valituksen vireillä olon aikana.  

Valituksen liitteet 

− aluehallintoviraston päätös, johon muutosta haetaan (alkuperäisenä tai jäljennöksenä) 

− asiakirjat, joita käytetään vaatimusten tukena (jollei niitä ole toimitettu jo aiemmin aluehallintovirastoon) 

− valtakirja 
 

o asiamiehen on liitettävä valitukseen valittajalta saatu valtakirja − ellei hän ole asianajaja, julkinen oi-
keusavustaja tai sellainen oikeudenkäyntiavustaja, joka määritellään luvan saaneista oikeudenkäyn-
tiavustajista annetussa laissa (715/2011).  
 

o asiamiehen ei tarvitse toimittaa valtakirjaa, jos hallinto-oikeuteen toimitetaan sellainen sähköinen 
asiakirja, jossa on selvitys asiamiehen toimivallasta. Asiamiehen ei myöskään tarvitse esittää valta-
kirjaa, jos valittaja on antanut valtuutuksen suullisesti tuomioistuimessa tai jos asiamies on toiminut 
asiamiehenä asian aikaisemmassa käsittelyvaiheessa. 
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Lähetä valitus hallinto-oikeuteen 

Hallinto-oikeuden yhteystiedot ovat: 

Vaasan hallinto-oikeus 
Korsholmanpuistikko 43, 4. krs (käyntiosoite) 
PL 204, 65101 Vaasa (postiosoite) 

sähköposti: vaasa.hao@oikeus.fi 

puhelinvaihde: 029 56 42 611 
asiakaspalvelu: 029 56 42 780 (avoinna ma−pe kello 8.00−16.15) 
telekopio (fax): 029 56 42 760 

 

Valituksen saapuminen määräajassa on valittajan vastuulla, kun se lähetetään postitse, sähköpostitse, telekopiona 
tai lähetin välityksellä. Suljetussa laitoksessa oleva henkilö voi antaa valituskirjelmän valitusajan kuluessa myös sille 
henkilölle, joka on määrätty laitoksessa tätä tehtävää hoitamaan tai laitoksen johtajalle.  

Valituksen on oltava perillä hallinto-oikeuden kirjaamossa viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen hallinto-
oikeuden aukioloajan päättymistä.  

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa 

https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet 

mailto:vaasa.hao@oikeus.fi
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
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Tuotantoalueen kartta 
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