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Päätös vesistötarkkailuohjelman hyväksymisestä, Iso Perinevan
turvetuotantoalue, Kihniö

HAKIJA

A-P Niemi Oy, Mustajärventie 166, 39750 Kuivasjärvi

ASIAN VIREILLETULO

A-P Niemi Oy on 13.12.2018 toimittanut vesistötarkkailuohjelman
Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen hyväksyttäväksi

TARKKAILUN PERUSTE
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on myöntänyt 13.9.2018 (nro
101/2018/1) ympäristöluvan Iso Perinnevan turvetuotantoalueelle.
Päätöksen lupamääräyksen 14 mukaan luvanhaltijan on tarkkailtava
toimintansa
vesistövaikutuksia
Pirkanmaan
ELY
-keskuksen
hyväksymällä tavalla. Esitys tarkkailujen järjestämisestä on ollut
toimitettava Pirkanmaan ELY -keskukselle kolmen kuukauden kuluessa
ympäristölupapäätöksen saatua lainvoiman.
Tarkkailusuunnitelmaa voidaan muuttaa elinkeino-, liikenne- ja
ympäristökeskuksen hyväksymällä tavalla. Vesistötarkkailuraportit on
toimitettava Pirkanmaan ELY -keskukselle luvan valvojan käyttämän
tietojärjestelmän
kautta
sekä
Kihniön
kunnan
ympäristönsuojeluviranomaiselle. Tarkkailutulosten yhteenvedoissa on
esitettävä tarkkailuissa esiintyneet epävarmuustekijät sekä analyyseissä
ja tulosten laskennassa käytetyt menetelmät.
Vesiensuojelurakenteet
Iso Perinnevan turvetuotantoalue on ´laajennusalueineen noin 14 ha:n
suuruinen. Se koostuu yhdestä tuotannossa olevasta tuotantolohkosta,
johon sisältyy auma-alue 0,12 ha, 0,78 ha:n suuruinen ojitettu
pintavalutuskenttä ja tukikohta-alue 0,07 ha.
Tuotantoalueen kuivatusvedet johdetaan sarkaojarakenteiden, virtausta
säätelevän padon, laskeutusaltaan ja erillisen pumppausaltaan kautta
pintavalutuskentälle ympärivuotisesti käsiteltäväksi. Pintavalutuskentän
tehollisen pinta-ala on oltava 0,67 ha.

PIRKANMAAN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS
Puhelin 0295 036 000
http://www.elykeskus.fi/pirkanmaa

PL 297
33101 TAMPERE
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VESISTÖ JA NYKYINEN TARKKAILU
Tuotantoalue sijaitsee Kihniön kunnassa noin 7 km:n etäisyydellä
Kihniön keskustasta luoteeseen. Tuotantoaluetta ympäröivät alueet ovat
metsätalouskäytössä. Iso Perinnevan turvetuotantoalue sijaitsee
Kokemäenjoen vesistöalueen Vääräjoen valuma-alueella (35.536). Iso
Perinevan kuivatusvedet johdetaan laskuojaa ja edelleen metsä- ja
pelto-ojia pitkin noin 2.8 km Iso Kokonlampeen ja edelleen 8,5 km
Kihniön Vääräjokea pitkin Kankarinjärveen. Iso Kokonlampi on
humuspitoinen ja lievästi rehevä/rehevä lampi. Lammen pinta-ala on 4,2
ha ja veden laatu tyydyttävä. Lammen vesi on lievästi hapanta (pH noin
5,9).
Iso Perinevan turvetuotantoalueella ei ole aiempaa vesistötarkkailua.

HAKIJAN ESITYS VESISTÖTARKKALUSUUNNITELMAKSI
Vesistötarkkailua
suoritetaan
kahdelta
näytepisteeltä,
ennen
kuivatusvesien laskua ja niiden jälkeen (taulukko 1): Koordinaatit ovat
suuntaa-antavia.
Nimi

Koordinaatit

Sijainti

ETRS TM35FIN
Kankarinluoma

6905411-294325

yläpuolinen piste

Vääräjoen latva

6904213-294745

alapuolinen piste

Näytteet otetaan kolme kertaa vuodessa: huhti-toukokuussa, elosyyskuussa ja lokakuussa. Näytteet otetaan 1 metrin syvyydestä tai
vesipatsaan puolesta välistä uoman kokonaissyvyyden ollessa alle 1
metriä.
Näytteet
otetaan
kahtena
ensimmäisenä
vuotena
ympäristöluvan voimaan tulon jälkeen (2019 ja 2020). Tämän jälkeen
vesistötarkkailunäytteet otetaan joka toinen vuosi (2022, 2024).
Näytteistä analysoidaan seuraavat parametrit:
-

lämpötila, pH, sameus, CODMn, kokonaisfosfori, rauta, happi
(mg/l ja kyllästys-%, sähkönjohtavuus, väri, kiintoaine,
kokonaistyppi. Lisäksi elo-syyskuun näytteistä analysoidaan:

-

fosfaattifosfori, ammoniumtyppi, nitraatti-nitriittitypen summa

PIRELY/976/2015

3/8

ASIAN KÄSITTELY
Hakemus on annettu tiedoksi kuuluttamalla Kihniön kunnassa 12.2.–
14.3.2019 sekä erityistiedoksiantona asianosaisille. Kuulutus on
julkaistu Pirkanmaan ELY -keskuksen ilmoitustaululla ja Pirkanmaan
ELY –keskuksen Internet –sivuilla.
Pirkanmaan ELY - keskus on pyytänyt hakemuksen johdosta lausunnon
Kihniön
kunnan
ympäristönsuojeluviranomaiselta.
Kihniön
ympäristönsuojeluviranomaisella
ei
ollut
huomautettavaa
suunnitelmasta.
Muistutukset ja mielipiteet
Hakemuksen johdosta ei ole jätetty muistutuksia tai mielipiteitä.

ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUKSEN RATKAISU
Pirkanmaan ELY -keskus hyväksyy A-P Niemi Oy:n esittämän
vesistötarkkailuohjelman hakemuksen mukaisesti siten muutettuna kuin
tarkkailu- ja raportointimääräyksistä ilmenee.
Tarkkailu- ja raportointimääräykset
1

Iso Perinnevan turvetuotantoalueen kuivatusvesien
alapuoliseen vesistöön on tarkkailtava seuraavasti:

vaikutuksia

Näytteet otetaan ylivalumakaudella seuraavista ojapisteistä (kts. liite 1):
Nimi

Koordinaatit

Sijainti

ETRS TM35FIN
Vesistötarkkailupiste 1

N=6906945.398

Oja

E=294533.855
Vesistötarkkailupiste 2

N=6906447.398

Oja

E=294851.855

Vesistötarkkailunäytteet otetaan ylivirtaamakaudella yhteensä 3-4
kertaa vuodessa samalla näytteenottokerralla kuin pintavalutuskentän
päästötarkkailunäytteet. Vesistötarkkailua on syytä toteuttaa ainakin
kahtena vuotena peräkkäin luvan lainvoimaiseksi tulosta. Mikäli
vesistötarkkailun perusteella vaikutukset havaitaan vähäisiksi, voidaan
tarkkailua harventaa ELY-keskuksen hyväksymällä tavalla.

PIRELY/976/2015

4/8

Näytteet analysoidaan akkreditoidussa laboratoriossa ja kaikki
määritykset tehdään SFS -standardien mukaisesti ja/tai akkreditoinnissa
hyväksyttyjen tai muutoin valvovan viranomaisen hyväksymien
menetelmien mukaisesti. Tarkkailuraporteissa esitetään myös tarkkailua
koskevat epävarmuustekijät sekä analyyseissä ja tulosten laskennassa
käytetyt menetelmät. Raporteissa esitetään tarpeelliset tarkentamis- ja
muutossuositukset. Poikkeuksellisiin tilanteisiin tulee liittää kommentti
poikkeamisen syystä.
2.

Vesistötarkkailusuunnitelmaa voidaan muuttaa Pirkanmaan elinkeino-,
liikenne- ja ympäristökeskuksen hyväksymällä tavalla edellyttäen, että
muutokset eivät heikennä tulosten luotettavuutta tai tarkkailun
kattavuutta tai aiheuta kohtuuttomia lisäkustannuksia.

3.

Vesistötarkkailun tulokset toimitetaan niiden valmistuttua viimeistään
kuukauden kuluessa näytteenotosta Pirkanmaan ELY -keskukselle.

4.

Tarkkailutulokset tulee tallentaa kuukauden kuluessa Hertan
vedenlaaturekisteriin Veslaan. Vesistötarkkailun vuosiyhteenveto tulee
toimittaa tarkkailuvuotta seuraavan vuoden toukokuun loppuun
mennessä
Kihniön
kunnan
ympäristönsuojeluviranomaiselle,
Pirkanmaan ELY –keskukselle, Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja
ympäristökeskuksen
kalatalousviranomaiselle
ja
Kihniön
kalastusalueelle. Tarkkailujen tulokset on vaadittaessa annettava niiden
nähtäväksi, joiden oikeuteen tai etuun tiedot saattavat vaikuttaa.

PERUSTELUT

Vesistötarkkailupisteet on siirretty lähemmäksi tuotantoalueen
mittakaivon purkupaikkaa. Hakijan esittämät pisteet eivät olleet
edustavia,
sillä
niihin
ohjautuu
laajalta
alueelta
muiden
maankäyttömuotojen, kuten metsätalouden sekä Sydänmaannevan
turvetuotantoalueen kuivatusvesiä. Ns. yläpuolista pistettä ei esitetä,
sillä tuotantoalueen vedet johdetaan pitkiä matkoja metsäojitusalueiden
kautta ja alueella ei ole sopivia vesistöjä tarkkailtavaksi.

KÄSITTELYMAKSU JA SEN MÄÄRÄYTYMINEN
Käsittelymaksu on 280 euroa. Lasku lähetetään erikseen Valtion talousja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksesta.
Valtioneuvoston asetuksen (1066/2017) liitteen maksutaulukon mukaan
tarkkailusuunnitelman tai muutoksen hyväksymispäätöksestä peritään
55 €/h eli 5 x55= 280 €.

TARKKAILUSUUNNITELMAN VOIMASSAOLO JA MUUTTAMINEN
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Päätös on voimassa toistaiseksi. Tarkkailupäätöstä voidaan muuttaa
hankkeesta vastaavan, valvontaviranomaisen, asiassa yleistä etua
valvovan viranomaisen tai haittaa kärsivän asianosaisen vaatimuksesta.
Lisäksi tarkkailusuunnitelmaan voidaan tarvittaessa tehdä pieniä
muutoksia kuten tarkkailun suorittamistapaan tai aikatauluihin
Pirkanmaan ELY-keskuksen kanssa erikseen sovittavalla tavalla siten,
ettei tarkkailun luotettavuus heikkene.
SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET

Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 64ja 96, 192 §
Hallintolaki (434/2003) 34, 43 ja 44 §
Valtion maksuperustelaki (150/1 992) 4ja 8 §
Valtioneuvoston asetus elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten, työja elinkeinotoimistojen sekä kehittämis- ja hallintokeskuksen
maksullisista suoritteista vuonna 2018 (1066/2017).

PÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN
Päätös

A-P Niemi Oy

Jäljennös päätöksestä
Kihniön kunnan ympäristönsuojeluviranomainen
Pohjois-Savon
elinkeino-,
liikenneja
kalatalousviranomainen
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto

ympäristökeskus,

Ilmoitus päätöksestä
Asianosaisille, joille on lähetetty lupahakemuksesta erityistiedoksianto.
Ilmoittaminen ilmoitustauluilla ja internetissä
Päätöksen antamisesta ilmoitetaan Pirkanmaan elinkeino-, liikenne - ja
Pirkanmaan ELY -keskuksen internetsivuilla osoitteessa www.elykeskus.fi. Lisäksi tieto päätöksestä julkaistaan Kihniön kunnan
virallisella ilmoitustaululla.
MUUTOKSENHAKU
Tähän päätöksen tyytymätön saa hakea siihen oikaisua Länsi- ja SisäSuomen aluehallintovirastolta 30 päivän kuluessa päätöksen
antamisesta. Päätöksestä annettavaan suoritemaksuun voi hakea
oikaisua samassa järjestyksessä kuin pääasiaan haetaan oikaisua.
Oikaisuvaatimusosoitus on liitteenä 2.
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Asiakirjan hyväksyntä
Päätöksen on esitellyt ylitarkastaja Jaana Leppänen ja ratkaissut
ylitarkastaja Anneli Vainonen. Asiakirja on hyväksytty sähköisesti ja
merkintä hyväksynnästä on asiakirjan lopussa.

Liite 1.

PIRELY/976/2015

7/8

Liite 2.

OIKAISUVAATIMUSOSOITUS
Oikaisuvaatimusviranomainen
Tähän päätökseen tyytymätön voi hakea siihen oikaisua Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastolta. Asia
käsittelystä perittävästä maksusta valitetaan samassa järjestyksessä kuin pääasiasta. Oikaisuvaatimuskirjelmä
liitteineen on toimitettava Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastoon. Oikaisuvaatimuskirjelmän on oltava perillä
määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä. Oikaisuvaatimus liitteineen voidaan lähettää postitse,
telekopiona tai sähköpostilla. Sähköisesti (telekopiona tai sähköpostilla) toimitetun oikaisuvaatimuksen on oltava
toimitettu niin, että se on käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä määräajan viimeisenä päivänä
ennen virka-ajan päättymistä.
Oikaisuvaatimuksen tekoaika

Oikaisuvaatimus on jätettävä viimeistään 24.4.2019

Oikaisuvaatimuksen sisältö
Oikaisuvaatimuksessa, joka osoitetaan Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastolle, on ilmoitettava seuraavat asiat:






päätös, johon haetaan oikaisua
oikaisua hakevan nimi ja kotikunta
postiosoite ja puhelinnumero sekä mahdollinen sähköpostiosoite, joihin asiaa koskevat ilmoitukset
voidaan toimittaa
miltä kohdin oikaisua haetaan, mitä muutoksia vaaditaan tehtäväksi ja millä perustein niitä vaaditaan
valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitus, ellei valituskirjelmää toimiteta sähköisesti
(telekopiolla tai sähköpostilla)

Oikaisuvaatimukseen on liitettävä




päätös, johon oikaisua haetaan alkuperäisenä tai jäljennöksenä
asiakirjat, joihin oikaisun vaatija vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu
viranomaiselle
mahdollisen asiamiehen valtakirja tai toimitettaessa valitus sähköisesti, selvitys asiamiehen
toimivallasta

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston yhteystiedot
käyntiosoite:
Wolffintie 35, 65200 Vaasa
postiosoite:
PL 200, 65101 Vaasa
puhelin:
020 6361 060
telekopio:
06-317 4817
E-mail:
kirjaamo.lansi@avi.fi
aukioloaika:
ma-pe klo 8.00-16.15
Valituksen
voi
tehdä
myös
hallintoja
erityistuomioistuinten
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet .

asiointipalvelussa

osoitteessa

Oikeudenkäyntimaksu
Oikaisuvaatimukseen annettavasta päätöksestä peritään maksu valtion maksuperustelain (150/1992) perusteella.
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Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen päätöksestä perittyä suoritemaksua koskeva muutoksenhaku
Maksuvelvollinen, joka katsoo, että julkisoikeudellisesta suoritteesta määrätyn maksun määräämisessä on
tapahtunut virhe, voi vaatia siihen oikaisua samassa järjestyksessä kuin pääasiaan haetaan oikaisua.
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