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ASIA Päätös Kainuun turvetuotantoalueiden tarkkailusuunnitelman 

vesistötarkkailun hyväksymisestä vuosille 2021–2023 
 
TARKKAILUVELVOLLISET 
   

Vapo Oy 
  Kuopion Energia Oy 
  Hyryn Turvehippu Oy 
  Keisarintienturve Oy 
  Niilo Korhonen 
  Tero Huusko 
   
ASIAN VIREILLETULO 

Afry Finland Oy toimitti 8.12.2020 yhteistarkkailusuunnitelman 
tarkkailuvelvollisten puolesta Kainuun elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristökeskuksen (ELY) hyväksyttäväksi. 

 
TOIMINTOJA KOSKEVAT YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖKSET 
 

Vapo Oy, Humpinsuo, PSAVI päätös nro 103/2015/1  
Vapo Oy, Jäkäläsuo, PSY päätös nro 113/08/2  
Vapo Oy, Laakasuo, PSAVI päätös nro 75/2016/1  
Vapo Oy Lampsisuo, PSY päätös nro 10/09/2  
Vapo Oy Lokkisuo, PSAVI päätös nro 124/2014/1  
Vapo Oy Suurisuo, Vuolijoki, PSAVI päätökset nro 154/2015/1, 17/2016/1 
Tero Huusko, Tikkasuo PSAVI päätös nro 98/2018/1 (ei lainvoim.) 
Keisarintienturve Oy, Vaivaissuo, PSAVI päätös nro 147/2014/1 
Niilo Korhonen, Hilkku-Partalansuo, PSAVI päätös nro 160/2015/1 
Niilo Korhonen, Raatosuo, PSAVI päätös nro 109/10/1 
Hyryn Turvehippu Oy, Piesansuo, PSAVI päätös nro 88/10/1 
Kuopion Energia Oy, Lintusuo, PSY päätös nro 102/09/2 
 

TARKKAILUSUUNNITELMA 
 
Tarkkailusuunnitelmassa esitetään Kainuun turvetuotantoalueiden käyttö-, 
päästö- ja vaikutustarkkailu vuosille 2021–2023.  
 
Tarkkailun esitetään jatkuvan periaatteiltaan aikaisemman 
tarkkailusuunnitelman mukaisena. Tuotannosta jo poistuneet 
turvetuotantoalueet ovat vähentäneet vesistötarkkailun havaintopaikkojen 
määrää.  
 
 
 



     

    

   

    

    

    

    

 
  Käyttö- ja päästötarkkailu 

 
Tarkkailuvelvollisten käyttö- ja päästötarkkailua toteutetaan 
ympäristöluvissa annettujen lupamääräysten mukaisesti. 
Tarkkailusuunnitelmaa päivitetään lupakäsittelyssä olevien kohteiden osalta 
lupamääräyksien mukaisesti. 
 
Lintusuon ympäristöluvan tarkkailumääräykset eivät ole enää voimassa. 
Päästötarkkailun määräämisessä toimivaltainen viranomainen on 
toiminnalle luvan myöntänyt ja tarkkailusuunnitelman hyväksynyt 
aluehallintovirasto. Kuopion Energia Oy on esittänyt ko. tuotantoalueen 
osalta päästötarkkailusuunnitelmat hyväksyttäväksi Pohjois-Suomen 
aluehallintovirastolle (YSL 65 §) ja asia on aluehallintoviraston käsittelyssä.   
 
Lampsisuon tarkkailua esitetään yhtenäistettäväksi siten, että tarkkailun 
näytteenotto ja määritettävät analyysit ovat muiden tarkkailukohteiden 
kanssa yhteneväiset. 
 
Jälkihoitovaiheen tarkkailussa on useampia turvetuotantoalueita. 
Jälkihoitovaiheen tarkkailun kestosta on määrätty 
turvetuotantoaluekohtaisissa ympäristöluvissa. 

 
Vesistötarkkailu 

 
Vesistötarkkailu on esitetty tehtäväksi pääsääntöisesti vuonna 2023, 
Laakasuon osalta vuonna 2021, Humpinsuon ja Suurisuon osalta vuosina 
2021 ja 2023. Tarkkailuvuosina näytteet otetaan kolmesti vuodessa; huhti-
toukokuussa kevättulvan aikaan sekä heinäkuussa ja syyskuussa. 
Tarkkailusuunnitelmaa päivitetään lupaviranomaisen määräämien 
lupamääräyksien mukaisesti. 
 
Vesistötarkkailua tehdään myös ennen turvetuotannon kuntoonpanotoimien 
alkua ja kuntoonpanovaiheen aikana.  
 
Mainuanjärven kasviplanktonia on tarkkailtu vuosina 2015 ja 2020 kerran 
kesässä otettavilla näytteillä. Ohjelmaan esitetään lisättäväksi 
Mainuanjärven vesistötarkkailu, joka toteutetaan Mainuanjärven 
kasviplanktontarkkailun yhteydessä vuonna 2023.  
 
Pohjaeläintarkkailua on toteutettu Vuolijoen Tupalankoskelta ja Vuottojoen 
Koskelasta neljän vuoden välein. Seuraava tarkkailu esitetään tehtäväksi 
vuonna 2023.  
 
Kalataloustarkkailu  
 
Tarkkailusuunnitelmaan sisältyvän kalataloustarkkailun ratkaisee Lapin 
ELY-keskuksen kalatalousviranomainen erillisellä päätöksellä. 
 
 
 
 



     

    

   

    

    

    

    

 
ASIAN KÄSITTELY Kuuluttaminen 

 
Tarkkailusuunnitelmaa ei ole kuulutettu erillisenä asiakirjana ennen tämän 
päätöksen ratkaisua. Ympäristönsuojelulain 96 §:n mukaan 
tarkkailusuunnitelman kuulemisessa on noudatettava YSL 43 §:ää ja 
hallintolakia 434/2003. Hallintolain 34 §:n mukaan asia voidaan ratkaista 
asianomaista kuulematta, jos kuuleminen on ilmeisen tarpeetonta. Tässä 
tapauksessa Kainuun ELY-keskus toimivaltaisena viranomaisena katsoo, 
että esitetyssä suunnitelmassa ei ole tullut lupapäätöksessä annettuihin 
tarkkailua koskeviin määräyksiin ja aikaisempaan tarkkailusuunnitelmaan 
mitään sellaista uutta, jonka vuoksi kuuleminen olisi tarpeen. 
 
Lausunnot 
 
ELY-keskus pyysi lausuntoa tarkkailusuunnitelmasta alueen kuntien 
ympäristönsuojeluviranomaisilta. Lausuntoja annettiin yksi määräpäivään 
15.1.2021 mennessä. Suomussalmen kunta toteaa lausunnossaan, että 
kunnan puolelle ulottuvien ympäristövaikutusten seurantaa ja vaikutusten 
tarkkailua on syytä jatkaa tarkkailuohjelman mukaisesti tuotannossa olevalla 
turvetuotantoalueella. Suomussalmen kunnan lausunto on huomioitu 
tarkkailupäätöksessä. 
 

VIRANOMAISEN RATKAISU 
 
Kainuun ELY-keskus on tarkastanut Kainuun turvetuotantoalueiden 
tarkkailusuunnitelman vuosille 2021–2023 ja hyväksyy siihen sisältyvän 
vesistötarkkailun. Tarkkailusuunnitelmassa tulee ottaa huomioon 
mahdolliset ympäristölupapäätöksissä annettavat määräykset. 
 

RATKAISUN PERUSTELUT 
 

Päivitetyssä tarkkailusuunnitelmassa esitettyä vesistötarkkailua voidaan 
pitää riittävänä tarkkailuvelvollisten toimintojen vaikutusten selvittämiseksi 
yhdessä jo aikaisemmin kertyneen tarkkailutiedon kanssa.  
 

TARKKAILUSUUNNITELMAN VOIMASSAOLO JA MUUTTAMINEN 
 
Tarkkailusuunnitelma on voimassa vuosina 2021–2023.  
 
Tarkkailuvelvollisen on ryhdyttävä hyvissä ajoin ennen tämän 
tarkkailusuunnitelman voimassaolon päättymistä uuden suunnitelman 
laadintaan. Uusi tarkkailusuunnitelma on esitettävä viimeistään 31.10.2023 
Kainuun ELY-keskuksen hyväksyttäväksi. 

 
Tarkkailusuunnitelmaan on tehtävä tarvittavat muutokset uusien 
ympäristölupamääräysten mukaisesti. 
 

SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET 
 

Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 64 §, 96 § 
Hallintolaki (434/2003) 



     

    

   

    

    

    

    

 
MUUTOKSENHAKU 

Tähän päätökseen tyytymätön voi hakea kirjallisesti oikaisua Pohjois-
Suomen aluehallintovirastolta. Maksuun haetaan muutosta samassa 
järjestyksessä kuin päätökseen. Ohje oikaisukeinon käyttämisestä on 
liitteenä. 
 

ASIAKIRJAN HYVÄKSYMINEN 

 

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty. Asian on esitellyt 

ympäristöasiantuntija Marja Manninen ja ratkaissut ympäristövastuu yksikön 

päällikkö Jari Pesonen. Merkintä hyväksynnästä on viimeisellä sivulla. 

 

Lisätietoja päätöksestä antaa Kainuun ELY-keskus, ympäristöasiantuntija 
Marja Manninen, puh. 0295 023 813. 

KÄSITTELYMAKSU JA SEN MÄÄRÄYTYMINEN 
   

Maksu 550 euroa. Ei arvonlisäverollista myyntiä. 
 
Alueellisten ELY-keskusten maksullisista suoritteista annetun 
valtioneuvoston asetuksen mukaan maksu tarkkailusuunnitelman 
hyväksymisestä on 55 euroa/h. Tämän päätöksen tekemiseen on käytetty 
yhteensä 10 tuntia työtä, joten maksuksi määräytyy 550 euroa.  
 
Tarkkailuvelvolliset voivat sopia keskenään maksun jakamisesta. Maksu 
päätöksestä on lähetetty Vapo Oy:lle. 
 
Sovelletut oikeusohjeet 
 
Valtion maksuperustelaki (150/1992) 
 
Valtioneuvoston asetus elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten, työ- ja 
elinkeinotoimistojen sekä kehittämis- ja hallintokeskuksen maksullisista 
suoritteista vuonna 2021 (1372/2018). 
 

PÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN 
 

Tämä päätös lähetetään kaikille tarkkailuvelvollisille sekä tiedoksi kuntien 
ympäristöviranomaisille, Pohjois-Savon ELY-keskuksen Y-vastuualueelle, 
Lapin ELY-keskuksen kalatalousviranomaiselle ja tarkkailusuunnitelman 
laatineelle konsultille.  
 
Päätöksestä kuulutetaan Kainuun ELY-keskuksen verkkosivuilla sekä tieto 
kuulutuksesta julkaistaan myös Kajaanin kaupungin, Sotkamon, Paltamon, 
Ristijärven, Hyrynsalmen, Suomussalmen ja Sonkajärven kuntien 
verkkosivuilla. 
 
 

 



     

    

   

    

    

    

    

 
 

JAKELU  Päätös (sähköisesti) 
Vapo Oy, heikki.torpstrom@vapo.fi   

  Kuopion Energia Oy, essi.holopainen@kuopionenergia.fi 
  Hyryn Turvehippu Oy, sakari.lauronen@gmail.com   
  Keisarintienturve Oy, arto.haataja@pp1inet.fi 
  Niilo Korhonen, niilokorhonen08@gmail.com 
  Tero Huusko, tero.huusko@sotkamo.net 
   

Tiedoksi (sähköisesti) 
Pohjois-Savon ELY-keskuksen Y-vastuualue 
     ossi.tukiainen@ely-keskus.fi 
Lapin ELY-keskus, kalatalousviranomainen 
     nico.alioravainen@ely-keskus.fi 

 Kajaanin kaupunki, ympäristönsuojeluviranomainen 
      paula.malinen@kajaani.fi 
 Sotkamon kunta, ympäristönsuojeluviranomainen 
      taina.huttunen@sotkamo.fi 
 Paltamon kunta, ympäristönsuojeluviranomainen 

     mikko.karjalainen@paltamo.fi 
 Ristijärven kunta, ympäristönsuojeluviranomainen 

     ahti.mikkonen@ristijarvi.fi 
 Hyrynsalmen kunta, ympäristönsuojeluviranomainen 

     jari.hurskainen@hyrynsalmi.fi 
 Suomussalmen kunta, ympäristönsuojeluviranomainen 

     jukka.korhonen@suomussalmi.fi 
Sonkajärven kunta, ympäristönsuojeluviranomainen 
     ymparisto@ylasavonsote.fi  
AFRY Finland Oy 
     anu.kivisto-rahnasto@afry.com 
 
 

LIITE Tarkkailusuunnitelman hyväksymispäätöstä ja suoritemaksun määräämistä 
koskeva oikaisuvaatimusohje 

mailto:ahti.mikkonen@ristijarvi.fi
mailto:ymparisto@ylasavonsote.fi


     

    

   

    

    

    

    

 
OIKAISUVAATIMUSOHJE 

Viranomainen, jolta oikaisua vaaditaan 
 
Tähän päätökseen tyytymätön saa hakea oikaisua Pohjois-Suomen aluehallintovirastolta. Päätöksestä perittävään 
maksuun haetaan oikaisua samassa järjestyksessä kuin pääasiaan. 

Oikaisuvaatimusaika 
Oikaisuvaatimus on tehtävä kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.  Päätöksen 
tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä (7.) päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta. 
Oikaisuvaatimusaika päättyy 8.3.2021. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, lauantai, itsenäisyyspäivä, 
vapunpäivä, jouluaatto tai juhannusaatto, oikaisuvaatimusaika jatkuu vielä seuraavan arkipäivän.  

Oikeus oikaisuvaatimuksen tekemiseen 

Päätökseen voivat hakea oikaisua asianosaiset, sekä vaikutusalueella ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun taikka 
asuinympäristön viihtyisyyden edistämiseksi toimivat rekisteröidyt yhdistykset tai säätiöt, sijaintikunta ja vaikutusalueen kunnat 
ja niiden ympäristönsuojeluviranomaiset, sekä asiassa yleistä etua valvovat viranomaiset. 

Oikaisuvaatimuksen sisältö 

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Siinä on ilmoitettava: 
- oikaisua vaativan nimi ja yhteystiedot 
- päätös, johon haetaan oikaisua 
- millaista oikaisua vaaditaan; sekä 
- perusteet, joilla oikaisua vaaditaan.  

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon asiaa koskevat ilmoitukset ja 
asiakirjat oikaisua vaativalle voidaan toimittaa (prosessiosoite). 

Jos oikaisua vaativan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana 
on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän yhteystiedot. 

Oikaisua vaativan, tämän laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava oikaisuvaatimus (jollei oikaisuvaatimusta 
toimiteta sähköpostilla). 

Oikaisuvaatimuksen liitteet 

Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisuvaatimuksen tekijä vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo 
aikaisemmin toimitettu Pohjois-Suomen aluehallintovirastolle. Asiamiehen on liitettävä oikaisuvaatimukseen valtakirja. 
Asianajajan ja yleisen oikeusavustajan tulee kuitenkin esittää valtakirja ainoastaan, jos oikaisuvaatimusviranomainen niin 
määrää. 

Oikaisuvaatimuksen toimittaminen perille 

Oikaisuvaatimus liitteineen on toimitettava Pohjois-Suomen aluehallintovirastolle. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa perille 
henkilökohtaisesti tai valtuutetun asiamiehen välityksellä. Sen voi omalla vastuulla lähettää myös postitse, lähetin välityksellä 
tai sähköpostitse. Oikaisuvaatimuksen on oltava perillä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä. 
Sähköpostilla toimitetun oikaisuvaatimuksen on oltava toimitettu niin, että se on käytettävissä vastaanottolaitteessa tai 
tietojärjestelmässä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä. 

Oikaisuvaatimuksen käsittelymaksu 

Oikaisun hakijalta peritään asian käsittelystä Pohjois-Suomen aluehallintovirastossa maksu 130 €. Maksua ei peritä, jos 
aluehallintovirasto muuttaa päätöstä oikaisua vaatineen eduksi. 

Pohjois-Suomen aluehallintoviraston yhteystiedot: 

Käyntiosoite:  Linnankatu 1–3, Oulu 
Postiosoite:  PL 293, 90101 Oulu 
Puhelinvaihde:  0295 017 500 
Sähköposti:  kirjaamo.pohjois@avi.fi 
Aukioloaika: klo 8–16.15 
Hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelu: https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet 

mailto:kirjaamo.pohjois@avi.fi
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