BDO Audiator Oy
tilintarkastusyhteisö
VAHVISTUSILMOITUSKIRJE TILINTARKASTAJALLE
Karvian kunnan tilikauden 1.1. – 31.1.2020 tilintarkastukseen liittyen vahvistamme parhaan tietomme ja
käsityksemme mukaisesti seuraavaa:
·

Olemme täyttäneet tilintarkastustoimeksiannon vahvistuskirjeessä 3.7.2017 tarkoitetut
velvollisuutemme, jotka koskevat tietojen antamista tilintarkastajalle sekä tilinpäätöksen
laatimista kuntalain mukaisesti, erityisesti siten, että tilinpäätös antaa oikean ja riittävän kuvan
konsernin sekä kunnan tuloksesta, taloudellisesta asemasta, rahoituksesta sekä toiminnasta
olennaisuusperiaatteen mukaisesti ja on tehty tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten
mukaisesti. Lisäksi hyväksymme vastuumme väärinkäytösten ehkäisemiseen ja havaitsemiseen
tarkoitetun sisäisen valvonnan suunnittelusta, käyttöönotosta ja ylläpidosta sekä valtionosuuksien
perusteista annettujen tietojen oikeellisuudesta.

·

Liiketapahtumat on kirjattu kirjanpitoon, ja ne sisältyvät tilinpäätökseen.

·

Merkittävät oletukset, joita olemme käyttäneet kirjanpidollisia arvioita tehdessämme, ovat
kohtuullisia.

·

Kunnan ja sen intressitahoihin kuuluvien väliset liiketoimet, jotka ovat olennaisia ja joita ei ole
toteutettu tavanomaisin kaupallisin ehdoin, sekä vaateet ja vireillä olevat oikeudenkäynnit että
tilinpäätöspäivän jälkeiset tapahtumat on käsitelty kirjanpidossa ja esitetty tilinpäätöksessä
kirjanpitolain tai tilinpäätöksen laatimisesta annettujen muiden säännösten mukaisesti.

·

Olemme antaneet teille tiedot
o arvioimastamme riskistä, että tilinpäätös saattaa olla väärinkäytöksen seurauksena
olennaisesti virheellinen
o Tiedossamme ei ole kuntaa koskevia väärinkäytöksiä tai epäiltyjä väärinkäytöksiä, joihin on
osallisena kunnan tilivelvollinen, viranhaltija tai työntekijä tai muita, silloin kun
väärinkäytöksellä saattaisi olla olennainen vaikutus
§ hallinnon laillisuuteen tai valtuuston päätösten mukaisuuteen;
§ siihen, onko kunnan tilinpäätös ja siihen kuuluva konsernitilinpäätös laadittu
tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten ja määräysten mukaisesti ja
antaako se oikeat ja riittävät tiedot tilikauden tuloksesta, taloudellisesta
asemasta, rahoituksesta ja toiminnasta;
§ valtionosuuksien perusteista annettujen tietojen oikeellisuuteen; tai
§ sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan sekä konsernivalvonnan järjestämisen
asianmukaisuuteen,
o tilinpäätökseen vaikuttavia väitettyjä tai epäiltyjä väärinkäytöksiä.
o säädösten tai määräysten noudattamatta jättämisiä tai epäiltyjä noudattamatta jättämisiä,
joiden vaikutukset tulisi ottaa huomioon tilinpäätöstä laadittaessa.
o vaateita ja vireillä olevia oikeudenkäyntejä, joiden vaikutus tulisi ottaa huomioon
tilinpäätöstä laadittaessa.

·

Tiedossamme ei ole esteellisyyssäännösten vastaisia päätöksiä, menettelyjä tai liiketapahtumia.

·

Valtionosuuksien perusteista annetut tiedot ovat oikeita.

·

Olemme antaneet toimintakertomuksessa selonteot sisäisen valvonnan ja konsernivalvonnan
järjestämisestä. Selonteoissa on kuvattu tiedossamme olevat sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan
sekä konsernivalvonnan puutteet, esitetty toimenpiteet sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan sekä
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konsernivalvonnan kehittämiseksi sekä annettu muut toimintakertomuksen laadintaa koskevien
ohjeiden mukaiset tiedot. Toimintakertomus täyttää lakisääteiset vaatimukset.

Sitoudumme ilmoittamaan tilintarkastajalle, mikäli ennen tilintarkastuskertomuksen antamista tietoomme
tulee muutoksia tässä vahvistusilmoituskirjeessä kuvatuissa seikoissa.

Päiväys ____.____ ______
Karvian kunnanhallituksen puolesta
Voitto Raita-aho
Kunnanhallituksen puheenjohtaja1

Tarja Hosiasluoma
Kunnanjohtaja

1

Vahvistusilmoituskirjeen voi allekirjoittaa kunnanhallituksen puolesta esim. kunnanhallituksen puheenjohtaja.
Hallitus voi myös valtuuttaa kunnanjohtajan allekirjoittamaan vahvistusilmoituskirjeen puolestaan.
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Tot.vertailu tilinpäätökseen ja budj.
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muutokset

2021 01-03.

summa

%

091111 Taloudenohjausohjelmisto
INVESTOINNIT
INVESTOINTIMENOT

-25 000

INVESTOINNIT NETTO
A I N E E T T O M A T

0

-25 000

-25 000
0

-25 000

-25 000,00
0

-25 000,00

H Y Ö D Y K KE ET

INVESTOINNIT
INVESTOINTIMENOT

-25 000

INVESTOINNIT NETTO

0

-25 000

INVESTOINTIMENOT

-50 763,60

-73 209

INVESTOINNIT NETTO

-50 763,60

-73 209

-25 000
0

-25 000,00

-25 000

0

-25 000,00

-73 209

-18 302,19

25

-54 906,81

-73 209

-18 302,19

25

-54 906,81

091611 Kuntayhtymäosuudet
INVESTOINNIT
0

091621 Muut osakkeet ja osuudet
INVESTOINNIT
INVESTOINTIMENOT

-113 631,44

INVESTOINTITULOT

672,75

INVESTOINNIT NETTO

-112 958,69

0

INVESTOINTIMENOT

-164 395,04

-73 209

INVESTOINTITULOT

672,75

O S A K K E E T

J A

0

-470,00

470,00

-470,00

470,00

O S U U D E T

INVESTOINNIT

INVESTOINNIT NETTO

-163 722,29

-73 209

INVESTOINTIMENOT

-164 395,04

-98 209

INVESTOINTITULOT

672,75

0

-73 209

-18 772,19

26

-54 436,81

-73 209

-18 772,19

26

-54 436,81

-98 209

-18 772,19

19

-79 436,81

-98 209

-18 772,19

19

-79 436,81

*** KUNNANHALLITUS ***
INVESTOINNIT

INVESTOINNIT NETTO

-163 722,29

-98 209

0
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096415 Kirkonkylän Leijonapuisto
INVESTOINNIT
INVESTOINTIMENOT

-75 000

-75 000

INVESTOINTITULOT

37 500

37 500

INVESTOINNIT NETTO
K I I N T E Ä T

0

-37 500

0

-37 500

-75 000,00
37 500,00
0

-37 500,00

R A K E N T. JA LAITTEE

INVESTOINNIT
INVESTOINTIMENOT

-75 000

-75 000

INVESTOINTITULOT

37 500

37 500

INVESTOINNIT NETTO

0

-37 500

0

-37 500

-75 000,00
37 500,00
0

-37 500,00

*** VAPAA-AJAN LAUTAKUNTA ***
INVESTOINNIT
INVESTOINTIMENOT

-75 000

-75 000

INVESTOINTITULOT

37 500

37 500

INVESTOINNIT NETTO

0

-37 500

0

-37 500

-75 000,00
37 500,00
0

-37 500,00
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097252 Kantin koulu: sisäp. muut työpaj ja matk
INVESTOINNIT
INVESTOINTIMENOT

-10 827,62

INVESTOINNIT NETTO

-10 827,62

0

0

0

097253 Leirituvan yläkerran huon korjaukset
INVESTOINNIT
INVESTOINTIMENOT

-16 000

INVESTOINNIT NETTO

0

-16 000

-96,00

1

-15 904,00

-16 000

-96,00

1

-15 904,00

0

-16 000

-4 152,37

-16 500

-16 500

11 500

11 500

097256 Kultt.keskus Skantzin jatkohanke
INVESTOINNIT
INVESTOINTIMENOT
INVESTOINTITULOT
INVESTOINNIT NETTO

-4 152,37

-5 000

0

-5 000

-16 500,00
11 500,00
0

-5 000,00

097329 Yht.koulu: aita koulun ja rivit. rajalle
INVESTOINNIT
INVESTOINTIMENOT

-15 000

INVESTOINNIT NETTO

0

-15 000

-15 000
0

-15 000

-15 000,00
0

-15 000,00

097330 Yhten.koulu: vesikaton saneeraus
INVESTOINNIT
INVESTOINTIMENOT

-5 000

INVESTOINNIT NETTO

-5 000

-5 000,00

0

-5 000

0

-5 000

0

-5 000,00

INVESTOINTIMENOT

-69 503,44

-300 000

-225 500

-525 500

-32 670,26

6

-492 829,74

INVESTOINNIT NETTO

-69 503,44

-300 000

-225 500

-525 500

-32 670,26

6

-492 829,74

097342 Uusi kunnant: vanha osan san päiväkod.
INVESTOINNIT

097343 Kunnantalon lukituksen uusiminen
INVESTOINNIT
INVESTOINTIMENOT

-15 000

INVESTOINNIT NETTO

0

-15 000

-15 000
0

-15 000

-15 000,00
0

-15 000,00

097349 Vapaa-aikatoim tilojen kunnostukset
INVESTOINNIT
INVESTOINTIMENOT

-15 000

INVESTOINNIT NETTO

-15 000

-15 000,00

0

-15 000

0

-15 000

0

-15 000,00

-84 483,43

-382 500

-225 500

-608 000

-32 766,26

5

-575 233,74

-32 766,26

5

-563 733,74

T A L O N R A K E N N U S
INVESTOINNIT
INVESTOINTIMENOT
INVESTOINTITULOT
INVESTOINNIT NETTO

11 500
-84 483,43

-371 000

11 500
-225 500

-596 500

11 500,00

097411 Kaava-al. katujen rakentaminen/saneeraus
INVESTOINNIT
INVESTOINTIMENOT
INVESTOINNIT NETTO

-10 000
0

-10 000

-10 000
0

-10 000

-10 000,00
0

-10 000,00

097424 Iltaruskonkadun san. ja kev.liik.väylä
INVESTOINNIT
INVESTOINTIMENOT
INVESTOINNIT NETTO

-10 000
0

-10 000

-10 000
0

-10 000

-10 000,00
0

-10 000,00
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097425 Revon- ja Vainionk. asf.+katuvalot
INVESTOINNIT
INVESTOINTIMENOT

-20 559,22

INVESTOINNIT NETTO

-20 559,22

0

0

0

097435 Willelän uimarannan kunnostaminen
INVESTOINNIT
INVESTOINTIMENOT

-5 000

INVESTOINNIT NETTO

0

-5 000

-5 000

0

0

0

-5 000

-5 000,00
0

-5 000,00

097436 Museon piha-alueen kunnostaminen/kehitt.
INVESTOINNIT
INVESTOINTIMENOT

-7 727,46

INVESTOINNIT NETTO

-7 727,46

K I I N T E Ä T

R A K E N T. JA

0

LAITTE

INVESTOINNIT
INVESTOINTIMENOT

-28 286,68

-25 000

INVESTOINNIT NETTO

-28 286,68

-25 000

-25 000
0

-25 000

-25 000,00
0

-25 000,00

097731 Uusi syöttövesij vedenott-pain.kor.asema
INVESTOINNIT
INVESTOINTIMENOT

-170 000

INVESTOINNIT NETTO

0

-170 000

-170 000
0

-170 000

-170 000,00
0

-170 000,00

VESILAITOS
INVESTOINNIT
INVESTOINTIMENOT

-170 000

INVESTOINNIT NETTO

0

-170 000

-170 000
0

-170 000

-170 000,00
0

-170 000,00

097769 Jätevesipumppaamon saneeraus
INVESTOINNIT
INVESTOINTIMENOT

-25 000

INVESTOINNIT NETTO

0

-25 000

-25 000
0

-25 000

-25 000,00
0

-25 000,00

VIEMÄRILAITOS
INVESTOINNIT
INVESTOINTIMENOT

-25 000

INVESTOINNIT NETTO
V E S I -

J A

0

-25 000

-25 000
0

-25 000

-25 000,00
0

-25 000,00

V I E M Ä R I L A I T OS

INVESTOINNIT
INVESTOINTIMENOT
INVESTOINNIT NETTO

-195 000

-195 000

-195 000,00

0

-195 000

0

-195 000

0

-195 000,00

-112 770,11

-602 500

-225 500

-828 000

-32 766,26

4

-795 233,74

-32 766,26

4

-783 733,74

*** TEKNINEN LAUTAKUNTA ***
INVESTOINNIT
INVESTOINTIMENOT
INVESTOINTITULOT
INVESTOINNIT NETTO

11 500
-112 770,11

-591 000

11 500
-225 500

-816 500

11 500,00
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-1 001 209

-51 538,45

5

-949 670,55

-51 538,45

5

-900 670,55

%

INVESTOINNIT
INVESTOINNIT
INVESTOINTIMENOT

-277 165,15

-775 709

INVESTOINTITULOT

672,75

49 000

-276 492,40

-726 709

INVESTOINNIT NETTO

-225 500

49 000
-225 500

-952 209

49 000,00
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0003 TULOSLASKELMA
3000 TOIMINTATUOTOT
3001 Myyntituotot

442 520

660 801

660 801

52 253,10

7,91

41 436,42

3200 Maksutuotot

72 492

76 800

76 800

10 839,45

14,11

18 657,60

3300 Tuet ja avustukset

135 816

79 800

79 800

68 532,00

85,88

41 717,35

3400 Muut toimintatuotot

606 197

699 755

699 755

190 013,39

27,15

193 360,69

1 257 025

1 517 156

1 517 156

321 637,94

21,20

295 172,06

-3 800 791

-828 405,54

21,80

-806 097,01

3000 TOIMINTATUOTOT
4000 TOIMINTAKULUT
4001 Henkilöstökulut

-3 618 005 -3 800 791

4300 Palvelujen ostot

-11 120 207-12 051 930

-12 051 930 -2 853 041,98

23,67 -2 697 440,93

4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar

-643 686

-878 000

-878 000

-165 452,00

18,84

-150 327,70

4700 Avustukset

-304 144

-389 065

-389 065

-89 343,60

22,96

-62 530,64

4800 Muut toimintakulut

-188 397

-212 555

-212 555

-58 287,39

27,42

-53 470,50

4000 TOIMINTAKULUT

-15 874 439-17 332 341

-17 332 341 -3 994 530,51

23,05 -3 769 866,78

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ

-14 617 415-15 815 185

0-15 815 185 -3 672 892,57

23,22 -3 474 694,72

5000 Verotulot

6 906 922

7 057 000

7 057 000

2 022 207,87

28,66

1 763 484,46

5500 Valtionosuudet

9 070 255

8 537 505

8 537 505

2 147 772,00

25,16

2 050 128,00

6100 Muut rahoitustuotot

263 692

257 000

257 000

37,65

0,01

121,49

6200 Korkokulut

-31 541

-27 230

-27 230

-2 095,55

7,70

-2 299,12

6000 Rahoitustuotot ja -kulut

6300 Muut rahoituskulut

-14

-300

-300

-1 843,66

614,55

-0,37

232 137

229 470

229 470

-3 901,56

-1,70

-2 178,00

1 591 900

8 790

493 185,745 610,76

336 739,74

-840 428

-806 000

-806 000

-840 428

-806 000

-806 000

8499 TILIKAUDEN TULOS

751 472

-797 210

0

-797 210

493 185,74

-61,86

336 739,74

8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ

751 472

-797 210

0

-797 210

493 185,74

-61,86

336 739,74

6000 Rahoitustuotot ja -kulut
6999 VUOSIKATE

0

8 790

7000 Poistot ja arvonalentumiset
7100 Suunnitelman mukaiset poist
7000 Poistot ja arvonalentumiset
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T A R K A S T U S T O I M I
KÄYTTÖTALOUS
TALOUS
TOIMINTAKULUT

-12 440,77

-15 726

TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ

-12 440,77

-15 726

LASKENNALLISET ERÄT

-2 665,81

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ

0

-15 726

-2 379,42

15

-13 346,58

-15 726

-2 379,42

15

-13 346,58

-565,84

-15 106,58

-15 726

TOIMINTAKULUT

-12 440,77

-15 726

TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ

-12 440,77

-15 726

LASKENNALLISET ERÄT

-2 665,81

0

565,84

-15 726

-2 945,26

19

-12 780,74

-15 726

-2 379,42

15

-13 346,58

-15 726

-2 379,42

15

-13 346,58

*** TARKASTUSLAUTAKUNTA ***
KÄYTTÖTALOUS
TALOUS

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ

-15 106,58

0

-565,84
-15 726

0

-15 726

-2 945,26

565,84
19

-12 780,74
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Y L E I S H A L L I N T O
KÄYTTÖTALOUS
TALOUS
TOIMINTATUOTOT

39 013,66

45 845

45 845

31,46

0

45 813,54

TOIMINTAKULUT

-630 330,48

-760 933

-760 933

-198 776,71

26

-562 156,29

TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ

-591 316,82

-715 088

-715 088

-198 745,25

28

-516 342,75

-6 194,00

-745 100

Poistot ja arvonalentumiset
LASKENNALLISET ERÄT
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ
M U U T

0

-745 100

168 134,93
-429 375,89 -1 460 188

0

-745 100,00
-14 715,25

14 715,25

-1 460 188

-213 460,50

15 -1 246 727,50

Y L E I S P A L V E L U T

KÄYTTÖTALOUS
TALOUS
TOIMINTATUOTOT

6 729,55

5 000

5 000

18,18

0

4 981,82

TOIMINTAKULUT

-381 130,10

-386 006

-386 006

-123 785,49

32

-262 220,51

TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ

-374 400,55

-381 006

-381 006

-123 767,31

32

-257 238,69

Poistot ja arvonalentumiset

-40 745,93

LASKENNALLISET ERÄT
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ

0

-5 018,86
-420 165,34

-141,52
-381 006

0

141,52

-381 006

-123 908,83

33

-257 097,17

-3 490 990

-729 897,95

21 -2 761 092,05

0

-3 490 990

-729 897,95

21 -2 761 092,05

0

-3 490 990

-729 897,95

21 -2 761 092,05

96,77

-96,77

-6 832 409

-1 643 261,02

24 -5 189 147,98

-6 832 409

-1 643 164,25

24 -5 189 244,75

50,46

-50,46

-6 832 409

-1 643 113,79

24 -5 189 295,21

50 845

50 845

146,41

TOIMINTAKULUT

-10 744 848,78-11 470 338

-11 470 338

-2 695 721,17

24 -8 774 616,83

TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ

-10 699 105,57-11 419 493

0 -11 419 493

-2 695 574,76

24 -8 723 918,24

E R I K .S A I R.H O I T O/SAIR.H.L A IT
KÄYTTÖTALOUS
TALOUS
TOIMINTAKULUT

-3 122 769,07 -3 490 990

TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ

-3 122 769,07 -3 490 990

LASKENNALLISET ERÄT
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ

-834,71
-3 123 603,78 -3 490 990

S OS I A A L I -JA T E R V E Y S P A L V
KÄYTTÖTALOUS
TALOUS
TOIMINTATUOTOT
TOIMINTAKULUT

-6 610 619,13 -6 832 409

TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ

-6 610 619,13 -6 832 409

LASKENNALLISET ERÄT
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ

0

-17 131,74
-6 627 750,87 -6 832 409

0

*** KUNNANHALLITUS ***
KÄYTTÖTALOUS
TALOUS
TOIMINTATUOTOT

45 743,21

0

50 698,59

2

Karvian kunta

Sivu
13.04.2021
Tot.vertailu tilinpäätökseen ja budj.
EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.03.2021
Tp

Budj Budjetin

Budjetti +

Toteutuma Käyttö

Poikkeama

2020

2021 muutokset

muutokset

2021 01-03.

summa

Poistot ja arvonalentumiset

-46 939,93

LASKENNALLISET ERÄT

145 149,62

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ

-745 100

-10 600 895,88-12 164 593

-745 100
0 -12 164 593

%

-745 100,00
-14 806,31

14 806,31

-2 710 381,07

22 -9 454 211,93

3

Karvian kunta

Sivu
13.04.2021
Tot.vertailu tilinpäätökseen ja budj.
EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.03.2021
Tp

Budj Budjetin

Budjetti +

Toteutuma Käyttö

Poikkeama

2020

2021 muutokset

muutokset

2021 01-03.

summa

%

E L I N K E I N O T O I M I
KÄYTTÖTALOUS
TALOUS
TOIMINTATUOTOT

12 873,50

TOIMINTAKULUT

-191 911,30

-185 250

TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ

-179 037,80

-185 250

Poistot ja arvonalentumiset

-3 415,56

LASKENNALLISET ERÄT

-6 179,17

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ

0

-185 250

-40 575,00

22

-144 675,00

-185 250

-40 575,00

22

-144 675,00

-820,53

-188 632,53

-185 250

TOIMINTAKULUT

-81 636,93

-97 180

TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ

-81 636,93

-97 180

LASKENNALLISET ERÄT

-4 283,96

0

820,53

-185 250

-41 395,53

22

-143 854,47

-97 180

-18 875,82

19

-78 304,18

-97 180

-18 875,82

19

-78 304,18

M A A S E U T U T O I M I
KÄYTTÖTALOUS
TALOUS

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ

-85 920,89

0

-20,91
-97 180

0

20,91

-97 180

-18 896,73

19

-78 283,27

-282 430

-59 450,82

21

-222 979,18

-282 430

-59 450,82

21

-222 979,18

*** ELINVOIMALAUTAKUNTA ***
KÄYTTÖTALOUS
TALOUS
TOIMINTATUOTOT

12 873,50

TOIMINTAKULUT

-273 548,23

-282 430

TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ

-260 674,73

-282 430

Poistot ja arvonalentumiset
LASKENNALLISET ERÄT
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ

0

-3 415,56
-10 463,13
-274 553,42

-841,44
-282 430

0

-282 430

-60 292,26

841,44
21

-222 137,74
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Karvian kunta

Sivu
13.04.2021
Tot.vertailu tilinpäätökseen ja budj.
EUR

Ulkoinen/Sisäinen

K U N N A N

01.01.2021 - 31.03.2021
Tp

Budj Budjetin

Budjetti +

Toteutuma Käyttö

Poikkeama

2020

2021 muutokset

muutokset

2021 01-03.

summa

%

K O U L U T O I M I

KÄYTTÖTALOUS
TALOUS
TOIMINTATUOTOT

172 795,66

91 000

91 000

56 865,00

TOIMINTAKULUT

-2 215 985,76 -1 975 680

-1 975 680

-465 577,61

24 -1 510 102,39

TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ

-2 043 190,10 -1 884 680

-1 884 680

-408 712,61

22 -1 475 967,39

-15 604,88

15 604,88

-424 317,49

23 -1 460 362,51

Poistot ja arvonalentumiset

-282 098,28

LASKENNALLISET ERÄT

-351 963,21

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ

-2 677 251,59 -1 884 680

0

0

-1 884 680

62

34 135,00

K A N S A L A I S O P I S T O
KÄYTTÖTALOUS
TALOUS
TOIMINTAKULUT

-37 932,33

-41 940

TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ

-37 932,33

-41 940

0

-41 940

0

-41 940,00

-38 262,08

-41 940

0

-41 940

0

-41 940,00

TOIMINTAKULUT

-5 785,00

-11 000

TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ

-5 785,00

-11 000

0

-11 000

0

-11 000,00

-6 053,18

-11 000

0

-11 000

0

-11 000,00

3 716,33

950

950

224,31

24

725,69

TOIMINTAKULUT

-99 593,82

-104 750

-104 750

-31 562,82

30

-73 187,18

TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ

-95 877,49

-103 800

-103 800

-31 338,51

30

-72 461,49

LASKENNALLISET ERÄT

-41 940,00

-329,75

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ
M U U

-41 940

K O U L U T U S

KÄYTTÖTALOUS
TALOUS

LASKENNALLISET ERÄT

-11 000

-11 000,00

-268,18

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ
K I R J A S T O T O I M I
KÄYTTÖTALOUS
TALOUS
TOIMINTATUOTOT

Poistot ja arvonalentumiset
LASKENNALLISET ERÄT

JA

-8 379,36
-43 680,98

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ
P V Ä H O I T O

0

-147 937,83

-2 601,15
-103 800

0

2 601,15

-103 800

-33 939,66

33

-69 860,34

LAST K O T IH.TUKI

KÄYTTÖTALOUS
TALOUS
TOIMINTATUOTOT

75 647,88

60 000

60 000

24 785,82

41

35 214,18

TOIMINTAKULUT

-825 713,98

-890 836

-890 836

-185 546,23

21

-705 289,77

TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ

-750 066,10

-830 836

-830 836

-160 760,41

19

-670 075,59

LASKENNALLISET ERÄT

-154 482,47

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ

-904 548,57

0

-864,59
-830 836

0

-830 836

-161 625,00

864,59
19

-669 211,00

5

Karvian kunta

Sivu
13.04.2021
Tot.vertailu tilinpäätökseen ja budj.
EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.03.2021
Tp

Budj Budjetin

Budjetti +

Toteutuma Käyttö

Poikkeama

2020

2021 muutokset

muutokset

2021 01-03.

summa

%

*** KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA ***
KÄYTTÖTALOUS
TALOUS
TOIMINTATUOTOT

252 159,87

151 950

151 950

81 875,13

TOIMINTAKULUT

-3 185 010,89 -3 024 206

-3 024 206

-682 686,66

23 -2 341 519,34

TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ

-2 932 851,02 -2 872 256

-2 872 256

-600 811,53

21 -2 271 444,47

-19 070,62

19 070,62

-619 882,15

22 -2 252 373,85

Poistot ja arvonalentumiset

-290 477,64

LASKENNALLISET ERÄT

-550 724,59

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ

-3 774 053,25 -2 872 256

0

0

-2 872 256

54

70 074,87
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Karvian kunta

Sivu
13.04.2021
Tot.vertailu tilinpäätökseen ja budj.
EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.03.2021
Tp

Budj Budjetin

Budjetti +

Toteutuma Käyttö

Poikkeama

2020

2021 muutokset

muutokset

2021 01-03.

summa

%

L I I K U N T A T O I M I
KÄYTTÖTALOUS
TALOUS
TOIMINTATUOTOT

19 796,85

18 100

18 100

4 549,91

25

13 550,09

TOIMINTAKULUT

-121 296,43

-189 104

-189 104

-30 395,00

16

-158 709,00

TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ

-101 499,58

-171 004

-171 004

-25 845,09

15

-145 158,91

Poistot ja arvonalentumiset

0

-61 217,88

LASKENNALLISET ERÄT

-132 602,01

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ

-295 319,47

-2 835,75
-171 004

0

-171 004

-28 680,84

2 835,75
17

-142 323,16

R A I T T I U S T O I M I
KÄYTTÖTALOUS
TALOUS
TOIMINTATUOTOT

300

300
-27 716

-3 821,24

14

-23 894,76

-27 416

-3 821,24

14

-23 594,76

TOIMINTAKULUT

-20 092,18

-27 716

TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ

-20 092,18

-27 416

LASKENNALLISET ERÄT

-3 310,08

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ

0

300,00

-33,45

-23 402,26

-27 416

4 051,33

TOIMINTAKULUT

0

33,45

-27 416

-3 854,69

14

-23 561,31

1 800

1 800

6 409,00

356

-4 609,00

-61 718,87

-51 568

-51 568

-8 489,14

16

-43 078,86

TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ

-57 667,54

-49 768

-49 768

-2 080,14

4

-47 687,86

Poistot ja arvonalentumiset

-27 747,00

LASKENNALLISET ERÄT

-43 373,63

N U O R I S O T O I M I
KÄYTTÖTALOUS
TALOUS
TOIMINTATUOTOT

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ

0

-7,85
0

-49 768

-2 087,99

7,85

-128 788,17

-49 768

4

-47 680,01

3 838,67

8 000

8 000

TOIMINTAKULUT

-52 040,08

-73 728

-73 728

-6 769,15

9

-66 958,85

TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ

-48 201,41

-65 728

-65 728

-6 769,15

10

-58 958,85

Poistot ja arvonalentumiset

-20 116,20

LASKENNALLISET ERÄT

-19 082,25

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ

-87 399,86

-65 728

27 686,85
-255 147,56

K U L T T U U R I T O I M I
KÄYTTÖTALOUS
TALOUS
TOIMINTATUOTOT

0

8 000,00

-37,82
0

37,82

-65 728

-6 806,97

10

-58 921,03

28 200

28 200

10 958,91

39

17 241,09

-342 116

-342 116

-49 474,53

14

-292 641,47

*** VAPAA-AJAN LAUTAKUNTA ***
KÄYTTÖTALOUS
TALOUS
TOIMINTATUOTOT
TOIMINTAKULUT

7

Karvian kunta

Sivu
13.04.2021
Tot.vertailu tilinpäätökseen ja budj.
EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.03.2021
Tp

Budj Budjetin

Budjetti +

Toteutuma Käyttö

Poikkeama

2020

2021 muutokset

muutokset

2021 01-03.

summa

TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ

-227 460,71

Poistot ja arvonalentumiset

-109 081,08

LASKENNALLISET ERÄT

-198 367,97

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ

-534 909,76

-313 916

0

-313 916

-38 515,62

%

12

-2 914,87
-313 916

0

-313 916

-41 430,49

-275 400,38

2 914,87
13

-272 485,51

8

Karvian kunta

Sivu
13.04.2021
Tot.vertailu tilinpäätökseen ja budj.
EUR

Ulkoinen/Sisäinen

T E K N I N E N

01.01.2021 - 31.03.2021

H A L L

JA

Tp

Budj Budjetin

Budjetti +

Toteutuma Käyttö

Poikkeama

2020

2021 muutokset

muutokset

2021 01-03.

summa

%

S U U N N

KÄYTTÖTALOUS
TALOUS
TOIMINTATUOTOT

649,60

TOIMINTAKULUT

-108 461,91

-123 514

TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ

-107 812,31

-123 514

LASKENNALLISET ERÄT

-15 002,35

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ
L I I K . V Ä Y L Ä T

J A

-122 814,66
Y L

0

-123 514

-42 097,19

34

-81 416,81

-123 514

-42 097,19

34

-81 416,81

-388,62
-123 514

0

388,62

-123 514

-42 485,81

34

-81 028,19

-177 172

-27 892,89

16

-149 279,11

-177 172

-27 892,89

16

-149 279,11

ALUEET

KÄYTTÖTALOUS
TALOUS
TOIMINTATUOTOT

1 825,00

TOIMINTAKULUT

-114 971,42

-177 172

TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ

-113 146,42

-177 172

Poistot ja arvonalentumiset

-86 616,08

LASKENNALLISET ERÄT

-21 573,11

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ

0

-5 854,71

-221 335,61

-177 172

TOIMINTATUOTOT

689 059,44

TOIMINTAKULUT

0

5 854,71

-177 172

-33 747,60

19

-143 424,40

727 555

727 555

189 320,39

26

538 234,61

-970 797,18

-962 767

-962 767

-238 292,10

25

-724 474,90

TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ

-281 737,74

-235 212

-235 212

-48 971,71

21

-186 240,29

Poistot ja arvonalentumiset

-242 584,44

K I I N T E I S T Ö T
KÄYTTÖTALOUS
TALOUS

LASKENNALLISET ERÄT

438 298,93

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ

-86 023,25

V E S I-

J A

0

-20 146,85
-235 212

0

20 146,85

-235 212

-69 118,56

29

-166 093,44

V I E M Ä R I L A I T O S

KÄYTTÖTALOUS
TALOUS
TOIMINTATUOTOT

222 005,02

224 400

224 400

762,87

0

223 637,13

TOIMINTAKULUT

-128 064,34

-139 730

-139 730

-27 848,82

20

-111 881,18

93 940,68

84 670

84 670

-27 085,95

-32

111 755,95

-61 313,16

-60 900

TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ
Poistot ja arvonalentumiset
LASKENNALLISET ERÄT

-3 111,38

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ

29 516,14

0

-60 900

-60 900,00
-645,31

23 770

0

645,31

23 770

-27 731,26

-117

51 501,26

S I I V O U S- J A K E I T T I Ö P A L V
KÄYTTÖTALOUS
TALOUS
TOIMINTATUOTOT

323 206

323 206

37 782,18

12

285 423,82

TOIMINTAKULUT

-707 531

-707 531

-145 980,80

21

-561 550,20
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Karvian kunta

Sivu

10

13.04.2021
Tot.vertailu tilinpäätökseen ja budj.
EUR
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.03.2021

TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ

Tp

Budj Budjetin

Budjetti +

Toteutuma Käyttö

Poikkeama

2020

2021 muutokset

muutokset

2021 01-03.

summa

0

-384 325

0

-384 325

LASKENNALLISET ERÄT

-108 198,62

%

28

-1 681,28

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ

0

-384 325

5 022,36

TOIMINTAKULUT

0

-276 126,38
1 681,28

-384 325

-109 879,90

29

-274 445,10

11 000

11 000

792,05

7

10 207,95

-81 148,29

-86 811

-86 811

-22 706,11

26

-64 104,89

TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ

-76 125,93

-75 811

-75 811

-21 914,06

29

-53 896,94

LASKENNALLISET ERÄT

-12 079,59

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ

-88 205,52

-75 811

918 561,42

R A K.V A L V, LIIK.T U R V, KAAVOITUS
KÄYTTÖTALOUS
TALOUS
TOIMINTATUOTOT

0

-1 789,76
0

1 789,76

-75 811

-23 703,82

31

-52 107,18

1 286 161

1 286 161

228 657,49

18

1 057 503,51

-1 403 443,14 -2 197 525

-2 197 525

-504 817,91

23 -1 692 707,09

-911 364

-276 160,42

30

*** TEKNINEN LAUTAKUNTA ***
KÄYTTÖTALOUS
TALOUS
TOIMINTATUOTOT
TOIMINTAKULUT
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ

-484 881,72

-911 364

Poistot ja arvonalentumiset

-390 513,68

-60 900

LASKENNALLISET ERÄT
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ

0

-60 900

386 532,50
-488 862,90

-60 900,00
-30 506,53

-972 264

0

-972 264

-635 203,58

-306 666,95

30 506,53
32

-665 597,05

Karvian kunta

Sivu
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13.04.2021
Tot.vertailu tilinpäätökseen ja budj.
EUR
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.03.2021
Tp

Budj Budjetin

Budjetti +

Toteutuma Käyttö

Poikkeama

2020

2021 muutokset

muutokset

2021 01-03.

summa

%

KARVIAN KUNTA
KÄYTTÖTALOUS
TALOUS
TOIMINTATUOTOT

1 257 024,85

1 517 156

1 517 156

321 637,94

TOIMINTAKULUT

-15 874 439,37-17 332 341

-17 332 341

-3 994 530,51

23-13 337 810,49

TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ

-14 617 414,52-15 815 185

0 -15 815 185

-3 672 892,57

23-12 142 292,43

Poistot ja arvonalentumiset

-840 427,89

LASKENNALLISET ERÄT

-230 539,38

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ

-806 000

-15 688 381,79-16 621 185

-806 000
0 -16 621 185

21

1 195 518,06

-806 000,00
-68 705,61

68 705,61

-3 741 598,18

23-12 879 586,82

Karvian kunta

Sivu
13.04.2021
Tot.vertailu tilinpäätökseen ja budj.
EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.03.2021
Tp

Budj Budjetin

2020

2021 muutokset muutokset

Budjetti +

Toteutuma

Käyttö

Ed.v.tot.

2021 01-03

%

2020 01-03

0006 RAHOITUSLASKELMA
9310 TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RA
9315 TOIMINNAN RAHAVIRTA
9320 VUOSIKATE
9315 TOIMINNAN RAHAVIRTA

1 591 900

8 790

8 790

493 185,745 610,76

336 739,74

1 591 900

8 790

8 790

493 185,745 610,76

336 739,74

-277 165

-775 709

-225 500 -1 001 209

-51 538,45

5,15

-12 690,90

49 000

49 000

9350 INVESTOINTIEN RAHAVIRTA
9355 INVESTOINTIMENOT
9360 RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTE
9365 PYS. VASTAAV. HYÖDYKK. LUOV
9350 INVESTOINTIEN RAHAVIRTA
9310 TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RA

673
-276 492

-726 709

-225 500

-952 209

-51 538,45

5,41

-12 690,90

1 315 408

-717 919

-225 500

-943 419

441 647,29

-46,81

324 048,84

9400 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA
9410 ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET
9411 ANTOLAINASAAMISTEN LISÄYKSE
9410 ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET

-2 050
-2 050

9460 LAINAKANNAN MUUTOKSET
9465 PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN VÄH

-347 368

9468 LYHYTAIKAISTEN LAINOJEN MUU
9460 LAINAKANNAN MUUTOKSET

-347 368

-347 370

-347 370

1 065 289

1 065 289

-173 684,00

-16,30

-173 684,00

717 919

717 919

-173 684,00

-24,19

-173 684,00

9480 MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSE
9481 TOIMEKSIANTOJEN VAROJEN JA

-610

-45,60

-410,25

2 678

129 649,81

170 333,94

9486 KOROTTOMIEN VELKOJEN MUUTOS

-90 563

-485 915,19

-599 293,24

9480 MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSE

-88 494

-356 310,98

-429 369,55

9483 SAAMISTEN MUUTOS

9400 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA

9490 RAHAVAROJEN MUUTOS

-437 912

717 919

877 495

0

-225 500

717 919

-529 994,98

-73,82

-603 053,55

-225 500

-88 347,69

39,18

-279 004,71

9500 KASSAVARAT 31.12.

1 961 822

1 873 474,61

805 322,25

9501 KASSAVARAT 1.1.

1 084 327

1 961 822,30

1 084 326,96

-88 347,69

-279 004,71

9502 RAHAVAROJEN MUUTOS

877 495

0

0
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ASUIN-, LIIKE- JA TOIMISTORAKENNUSTENKOR-TTELWLUE
Toirriinnan aiheuttama melu ei saa ylittaa ohjearvoja asuinalueella.
Rakentamattorriille tontin osille, joita ei kayteta pysäköintiin tai
kulkuväyliin, on istutettava kasvillisuutta.
Rakennusten tulee olla harjakattoisia. Suositeltavat värisävyt ovat
julkisivujen osalta punaisen savyt ja kattojen osalta harmaat varit.
ASUINRAKENNUSTEN SEKÄ TEOLISUUSRAKENNUSTEN
KOR-TTELWLUE, JOLLA Y MPARISTO ASHTAA TOIMINNAN
LAADULLE ERWISlÄ VAATIWKSIA.
Asuintilojen määrä voi olla rnaksimissaan 50 % käytetystä
rakennus-oikeudesta.
Toirriinnan aiheuttama melu ei saa ylittaa ohjearvoja asuinalueella.
Alueelle rakennettaessa on kiinnitettava huorriiota rakenteiden
sijoittamiseen melua ehkäisevästi suhteessa asutukseen ja
jokilaaksoon sekä melua aiheuttavien laitteiden suuntaarriiseen
poispain Iahimmästa asutuksesta.
Rakentamattorriille tontin osille, joita ei kayteta pysäköintiin tai
kulkuväyliin, on istutettava kasvillisuutta.
Rakennusten tulee olla harjakattoisia. Suositeltavat varisavyt ovat
julkisivujen osalta punaisen savyt ja kattojen osalta harmaat varit.
TEOLLISUUSRAKENNUSTEN KORlTELIALUE, JOLLA Y MPARISTO
ASHTAA TOIMINNAN LAADULLE ERWISlÄ VAATIWKSW.
Toirriinnan aiheuttama melu ei saa ylittaa ohjearvoja asuinalueella.
Alueelle rakennettaessa on kiinnitettava huorriiota rakenteiden
sijoittamiseen melua ehkäisevästi suhteessa asutukseen ja
jokilaaksoon sekä melua aiheuttavien laitteiden suuntaarriiseen
poispain Iahimmästa asutuksesta.
Rakentamattorriille tontin osille, joita ei kayteta pysäköintiin tai
kulkuväyliin, on istutettava kasvillisuutta.
Rakennusten tulee olla harjakattoisia. Suositeltavat värisävyt ovat
julkisivujen osalta punaisen savyt ja kattojen osalta harmaat varit.
MAA- JA METSATALOUSALUE
MAISEMALLISESTI ARVOKAS FELTOALUE

LAHNIRKISTYSALUE
Alueen puusto tulee säilyttää.

YHDY SKUNTATEKNISTA HUOLTOA PA LVELEVIBV
RAKENNUSTENJA LAITOSTENALUE
Y LOSEN TIEN ALUE
3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.

Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.

K A R V I A N KUNTA

Ohjeellinen tontin raja.
Korttelin numero.
Tontin numero.
Rakennusala.
Roomalainen numero osoittaa rakennusten, rakennuksen tai sen
osan suurimnan sallitun kerrosluvun.
ivhrtoluku roomalaisen numeron jäljessä osoittaa, kuinka suuren
osan rakennuksen suurimnan kerroksen alasta ullakon tasolla saa
käyttää kerrosalaan laskettavaksi tilaksi.

ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE:

HARKAMAEN TEOLLISUUSALUEEN
KORTTELIN 71 OSAA SEKA KORTTELEITA 110-117,

YHDYSKUNTATEKNISTA HUOLTOA PALVELEVIEN
RAKENNUSTEN JA LAITOSTEN ALUETTA,

Tehokkuusluku

KATU- JA PUISTOALUEITA,
KARVIANTIE

Tiealueen nirrii.

MAA- JA METSATALOUSALUETTA

SEKA MAISEMALLISESTI ARVOKASTA PELTOALUETTA.

Sähkölinjaa varten varattu alueen osa.
ivhuntarnolle varattu alueen osa.

Istutettava tontin osa 1 istutettava puurivi.
Istutettava tontin osa, jolle on istutettava puita ja pensaita tai jolla
olevaa kasvustoa on kehitettävä melu- ja näkösuojaksi.
-.

hule

=.n=XE

7

hzv'ezn
viivy t y s a l l a s ~
'

'

Hulevesien johtarriiseen varattu alueen osa.
MK 1:2000

Hulevesien viivyttärriistä varten varattu alueen osa.

ASEMAKAAVA NO 230AKAM22016

ivbottorikelkkareitti.

Pohjakartta h y v ä k s y t t y 7.5.2002

24.03.2021
Päiväys 13.11.2018

Asemakaavaluonnos nähtävillä
21.4.-20.5.2016

Yleisen tien näkemäalueeksi varattu alueen osa.

Asemakaavaehdotus nahtavilla

Ajoneuvoliittymän likimääräinen sijainti.

26.6. - 26.7.2018

Katualueen rajan osa, jonka kohdalta ei saa järjestää
ajoneuvoliittymää.

Kunnanhallitus

Jalankululle varattu alueen osa.

Yleis m aarays :
Teollisuusrakennusten seka asuin-, liike- ja toimistorakennusten
korttelialueilla tulee huolehtia hulevesien viivyttarrisesta ja
ohjaarrisesta hallitusti tontti- tai korttelikohtaisillajarjestelmilla
ennen alueelliseen hulevesijarjestelmäan johtarrista. Hulevesien
puhdistarrisesta tulee huolehtia toirrinnan laadun niin vaatiessa.

Kankaanpään kaupunki / Kaupunkisuunnittelukeskus

Kaupunginarkkitehti Ilmari Mattila

Kunnanvaltuusto

24.3.2021

Härkämäen teollisuusalueen asemakaava- ja osayleiskaavan ehdotusvaiheesta
saadut lausunnot ja muistutukset ja niihin laaditut vastineet.

Varsinais-Suomen Ely-keskuksen kommentit
Karvian keskustaajaman osayleiskaavan muutos, Härkämäen alueen T, TY-1, MY-5, MA, VL, ET, AT
ja AM aluevaraukset, ehdotus, Karvia (VARELY/1402/2016)
Viheralueiden yhtenäisyyden / yhteyden kannalta kaavaratkaisua on kehitetty.
Meluvaikutuksia ei ole vielä selvitetty, vaikka niitä on jo luonnosvaiheen kommentissa pyydetty
arvioimaan. Meluvaikutusten selvittämistä ei tule siirtää rakennuslupa-vaiheeseen, kuten
yleismääräyksissä on ehdotettu. Meluvaikutukset tulee selvittää.
Muutoksen arviointia voimassa olevaan yleiskaavaan nähden on luonnosvaiheen kommentissa
edellytetty tehtävän sen vuoksi, että muutettavassa yleiskaavassa osa alueesta on MY-aluetta.
Määräyksen mukaan ympäristöarvot ovat maisemallisia. Vastineessa todettua alueen suunnittelua
todellisuudessa keskustaajaman laajentumisalueeksi tulee vielä selostaa lisää, sillä vastineen
perusteella tietoa em. asiasta pitäisi löytyä muutettavaa osayleiskaavaa koskevista
aineistoista.
Maisemarakennetta tulisi vielä tutkia ja arvioida tarkemmin. Osayleiskaavaa varten laadituissa
selvityksissä (vuodelta 2003) alueen ei katsota soveltuvan maisemallisen rakennettavuuden
kannalta rakentamiseen.
Ylä-Satakunnantie koillispuoli päinvastoin on sopivampi, kuten voimassa olevassakin
osayleiskaavassa on kaavoitettu. Em. huomioon ottaen kaavaratkaisussa on vielä selvitys- ja
perustelutarpeita.
Oleellista kaavamuutoksessa maiseman kannalta on osoittaa, että kyseessä ei olisi enää
maisemallisesti arvokas alue tai että kaavamuutos ei vaikuttaisi merkittävästi aluekokonaisuuteen.
Em. perustelut puuttuvat vielä.

Vastine
Melu
Teollisuusalueiden korttelialueelle on annettu määräys, joka edellyttää että toiminnan aiheuttama
melu ei saa ylittää ohjearvoja asuinalueella. Kaavamääräyksen mukaan melu ei saa ylittää
läheisillä asuinalueilla päivällä 55 dB ja yöllä 50dB. Kaavamääräys rajaa teollisuusalueelta tulevan
melun ohjearvojen mukaiseksi. Mitään meluselvitystä ei voida laatia, koska ei ole tiedossa millaista
toimintaa uudelle alueelle on tulossa ja mikä olisi mahdollinen melun määrä ja luonne.

Alkuperäistä kaavaluonnosta, jossa alueet oli osoitettu tulevaisuuden kasvuvyöhykkeiksi ei ole
löytynyt. Vuonna 2008 hyväksytyn Karvian keskustaajaman osayleiskaavan valmistelun aikana
alueet keskustaajaman molempiin päihin osoitetut laajahkot alueet olivat pitkään kaavakartassa
osoitettu keskustaajaman laajentumisen reservialueina. Ajatuksena oli että alueille olisi määräys,
mikä estäisi alueen myöhempää käyttöä haittaavan haja-asutusrakentamisen. Ely-keskus edellytti
kaavan loppuvaiheessa kaavamääräyksen muuttamista yleisesti käytössä olevaan merkintään.
Konsultin toimesta päädyttiin MY-5 määräykseen, jossa oli uudisrakentamiskielto, jottei alueen
jatkokaavoitus vaarantuisi. Alue on siis todellisuudessa suunniteltu keskustaajaman
laajentumisalueeksi.
Maisemaa koskevaa selvitystä on täydennetty maisemahistoriaan liittyvällä karttaa-analyysillä,
josta on todettavissa, että kaavamuutoksessa rakentamiseen osoitettu alue ei ole
maisemahistoriallisesti merkittävä.
Kaava-alueen keskellä sijaitseva metsäinen rinne on maisemallisesti näkyvä maisemaa rajaava
elementti. Kaava-alueella peltomaisema on rikkonainen tienvarren rakentamisesta ja
metsäsaarekkeista johtuen. Karviantieltä näkymät kaava-alueelle ovat hyvin rajattuja
rakentamisesta ja kasvillisuudesta johtuen. Alue ei ole nykyisessä maisemarakenteessa näin ollen
merkittävä.
Katson maalaismaisemaa – hankkeen inventoinnit ovat tarkentuneet vaihemaakuntakaavassa.
Vaihemaakuntakaavassa teollisuusalueen laajennusaluetta ei ole osoitettu maisemallisesti
tärkeäksi alueeksi.
Maisemaa koskevaa kokonaisarviota on täydennetty kaavaselostukseen.

Varsinais-Suomen Ely-keskuksen kommentit
Härkämäen teollisuusalueen asemakaava ja asemakaavan muutos, ehdotus, Karvia
(VARELY/1401/2016)
Asemakaava edellyttää yleiskaavan muuttamista, mikä on suunnitteilla. Yleiskaava-ratkaisun on
kuitenkin oltava hyväksyttävä, jotta asemakaavaratkaisua voidaan viedä eteenpäin. ELY-keskus on
kommentoinut edellä yleiskaavaratkaisua.
Maisemarakennetta on arvioitu lisää sanallisesti ja lisätty ilmakuvan päälle havainnepiirustus.
Havainnekuvaa ilmasta katsoen pitäisi täydentää kuvilla, jotka on laadittu ihmissilmän tasolta,
jolloin vaikutukset maisemaan on mahdollista arvioida.
Hulevesien osalta hulevesien johtamiseen varattuja alueen osia on jonkin verran muutettu. Uusi
alueen osa johtaa kaavakartan perusteella hulevedet maantien ojaan, joten ratkaisu on tältä osin
syytä vielä tarkistaa.
Pohjakartan tarkastaminen on edelleen tarpeen. Kaavaluonnokseen annetussa kommentissa on
esimerkkinä mainittu maantien 273 kevyen liikenteen väylä.

Vastine
Kaavan maisemavaikutusten arvioimiseksi kaavaselostusta on täydennetty ihmissilmän tasolta
laaditulla kuvasovitteella.
Kaavassa on esitetty että kaikki hulevedet ohjataan vesistöön menevään ojaan korttelin 114
länsipuolella olevan puiston ja siinä olevan hulevesien viivytysaltaan kautta.
Pohjakartan on riittävän ajantasainen esitetyn kaavaratkaisun kannalta. Kaavakartta on
vanhentunut lähinnä kaava-alueen ulkopuolelle jäävän Karviantien varressa kulkevan
kevyenliikenteenväylän osalta. Karvian kunnan pohjakartta tullaan tulevaisuudessa päivittämään
kokonaisuudessaan.

Satakuntaliiton lausunto
Satakunnan maakuntakaavan perusteella Satakuntaliitto toteaa seuraavaa:
Maankäyttö-ja rakennuslain 32§:n mukaan maakuntakaava on ohjeena laadittaessa ja
muutettaessa yleiskaavaa ja asemakaavaa sekä ryhdyttäessä muutoin toimenpiteisiin alueiden
käytön järjestämiseksi. Maakuntakaava ei ole oikeusvaikutteisen yleiskaavan eikä asemakaavan
alueella voimassa muutoin kuin l momentissa tarkoitetun kaavojen muuttamista koskevan
vaikutuksen osalta.
Karvian Kirkonkylän kortteleita 53-56 ja katualuetta koskevan asemakaavan ja asemakaavan
muutoksen lisäksi on vireillä samanaikaisesti Karvian keskustaajaman osayleiskaavan muutostyö
kyseisellä suunnittelualueella. Kirkonkylän asemakaavan ja asemakaavan muutoksen ehdotuksesta
Satakuntaliitto toteaa Keskustaajaman osayleiskaavan muutoksesta antaman lausunnon
mukaisesti:
Karvian Kirkonkylän asemakaavan ja asemakaavan muutoksen ehdotusvaiheessa ratkaisuun
on lisätty lähivirkistysaluetta ja maisemallisesti arvokkaan peltoalueen osuutta. Kaavaratkaisu
on edennyt näiltä osin parempaan suuntaan, mutta Karvian Kirkonkylän asemakaavan ja
asemakaavan muutoksen ehdotus poikkeaa edelleen Satakunnan maakuntakaavan tavoitteista
teollisuusaluevarausten osalta. Satakunnan maakuntakaavassa osoitetut teollisuus- ja
varastotoimintojen alueet sijoittuvat Ylä-Satakunnantien itä- ja länsipuolelle jättäen Karviantien
varren kyläraitin ja asutuksen väliin vapaata peltotilaa. Kirkonkylän asemakaavan ja asemakaavan
muutoksella teollisuusalue laajensi väliin jäävälle avoimelle peltoalueelle. Satakuntaliitto
pitää ratkaisua maakuntakaavan vastaisena.
Karvian Kirkonkylän asemakaavan ja asemakaavan muutoksen ehdotus on ristiriidassa voimassa
olevan osayleiskaavan ratkaisujen ja niiden perusteena olevien selvitysten suhteen.
Suunnittelualueen länsiosa Karviantien varrelta liittyy myös Katson maalaismaisemaa hankkeessa tehdyn inventoinin perusteella maisemallisesti arvokkaaseen Karvian
kulttuurimaisema-alueeseen. Voimassa olevassa osayleiskaavassa on Karviantien varren
peltoalueet asutuksen lomassa osoitettu maisemaselvityksen mukaisesti maisemallisesti
arvokkaaksi peltoalueeksi (MA) ja asutuksen takan maa- ja metsätalousalueeksi, jolla on erityisiä
ympäristöarvoja (MY-5). Kirkonkylän asemakaavan ja asemakaavan muutoksen ehdotuksessa on
maisemallisesti arvokasta peltoaluetta osoitettu asuin-, liike ja toimistorakennusten
korttelialueeksi (AL) ja ympäristöarvoja omaavaa maa- ja metsätalousaluetta on osoitettu
teollisuusrakennusten korttelialueeksi.

Vastine
Alkuperäistä kaavaluonnosta, jossa alueet oli osoitettu tulevaisuuden kasvuvyöhykkeiksi ei ole
löytynyt. Vuonna 2008 hyväksytyn Karvian keskustaajaman osayleiskaavan valmistelun aikana
alueet keskustaajaman molempiin päihin osoitetut laajahkot alueet olivat pitkään kaavakartassa
osoitettu keskustaajaman laajentumisen reservialueina. Ajatuksena oli että alueille olisi määräys,
mikä estäisi alueen myöhempää käyttöä haittaavan haja-asutusrakentamisen. Ely-keskus edellytti

kaavan loppuvaiheessa kaavamääräyksen muuttamista yleisesti käytössä olevaan merkintään.
Konsultin toimesta päädyttiin MY-5 määräykseen, jossa oli uudisrakentamiskielto, jottei alueen
jatkokaavoitus vaarantuisi. Alue on siis todellisuudessa suunniteltu keskustaajaman
laajentumisalueeksi.
Maisemaa koskevaa selvitystä on täydennetty maisemahistoriaan liittyvällä karttaa-analyysillä,
josta on todettavissa, että kaavamuutoksessa rakentamiseen osoitettu alue ei ole
maisemahistoriallisesti merkittävä.
Kaava-alueen keskellä sijaitseva metsäinen rinne on maisemallisesti näkyvä maisemaa rajaava
elementti. Kaava-alueella peltomaisema on rikkonainen tienvarren rakentamisesta ja
metsäsaarekkeista johtuen. Karviantieltä näkymät kaava-alueelle ovat hyvin rajattuja
rakentamisesta ja kasvillisuudesta johtuen. Alue ei ole nykyisessä maisemarakenteessa näin ollen
merkittävä.
Katson maalaismaisemaa – hankkeen inventoinnit ovat tarkentuneet vaihemaakuntakaavassa.
Vaihemaakuntakaavassa teollisuusalueen laajennusaluetta ei ole osoitettu maisemallisesti
tärkeäksi alueeksi.
Maisemaa koskevaa kokonaisarviota on täydennetty kaavaselostukseen.

Satakunnan museon lausunto
Luonnosvaiheeseen nähden kaava on kehittynyt maiseman osalta myönteiseen suuntaan - etenkin
MA-aluetta on jossain määrin laajennettu. Lisäksi kaavaan on lisätty pienehkö Maa-ja
metsätalousalue (M). Satakunnan Museo ei pidä tehtyä muutosta maiseman kannalta riittävänä
sen paremmin asemakaavaehdotuksessa kuin samaan aikaan vireillä olevassa osayleiskaavan
muutosehdotuksessakaan. Museo yhtyy Satakuntaliiton lausunnon kannanottoon ja samalla
toistaa luonnosvaiheen lausunnossaan ja osayleiskaavaehdotuksesta antamassaan lausunnossa
esittämänsä kommentit, joissa todetaan Karvian keskustan osayleiskaavan muutoksen olevan
ristiriidassa sekä Satakunnan maakuntakaavan että voimassa olevan Karvian keskustan
osayleiskaavan ja sen taustaksi tehdyn maisemaselvityksen kanssa. Museo katsoo, että Karvian
uudet teollisuusalueet tulisi sijoittaa suojaisempaan ympäristöön, alueille, jotka Satakunnan
maakuntakaavassa ja voimassa olevassa osayleiskaavassa on osoitettu tähän tarkoitukseen,
eikä maisemallisesti arvokkaalle avoimelle peltoalueelle. Toisin kuin luonnosvaiheen lausunnoista
annetuissa vastineissa todetaan, eivät Katson maalaismaa -hankeen inventoinnit ole tarkentuneet
Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2 ehdotuksessa Karvian kulttuurimaiseman osalta. Rajaus on
vaihemaakuntakaavassa tarkalleen sama kuin hankkeen inventointiaineistossa eli esitetyt uudet
teollisuustontit sijoittuvat kaava-muutosehdotuksessa maisemallisesti arvokkaalle alueelle.

Vastine
Alkuperäistä kaavaluonnosta, jossa alueet oli osoitettu tulevaisuuden kasvuvyöhykkeiksi ei ole
löytynyt. Vuonna 2008 hyväksytyn Karvian keskustaajaman osayleiskaavan valmistelun aikana
alueet keskustaajaman molempiin päihin osoitetut laajahkot alueet olivat pitkään kaavakartassa
osoitettu keskustaajaman laajentumisen reservialueina. Ajatuksena oli että alueille olisi määräys,
mikä estäisi alueen myöhempää käyttöä haittaavan haja-asutusrakentamisen. Ely-keskus edellytti
kaavan loppuvaiheessa kaavamääräyksen muuttamista yleisesti käytössä olevaan merkintään.
Konsultin toimesta päädyttiin MY-5 määräykseen, jossa oli uudisrakentamiskielto, jottei alueen
jatkokaavoitus vaarantuisi. Alue on siis todellisuudessa suunniteltu keskustaajaman
laajentumisalueeksi.
Maisemaa koskevaa selvitystä on täydennetty maisemahistoriaan liittyvällä karttaa-analyysillä,
josta on todettavissa, että kaavamuutoksessa rakentamiseen osoitettu alue ei ole
maisemahistoriallisesti merkittävä.
Kaava-alueen keskellä sijaitseva metsäinen rinne on maisemallisesti näkyvä maisemaa rajaava
elementti. Kaava-alueella peltomaisema on rikkonainen tienvarren rakentamisesta ja
metsäsaarekkeista johtuen. Karviantieltä näkymät kaava-alueelle ovat hyvin rajattuja
rakentamisesta ja kasvillisuudesta johtuen. Alue ei ole nykyisessä maisemarakenteessa näin ollen
merkittävä.
Katson maalaismaisemaa – hankkeen inventoinnit ovat tarkentuneet vaihemaakuntakaavassa.
Vaihemaakuntakaavassa teollisuusalueen laajennusaluetta ei ole osoitettu maisemallisesti
tärkeäksi alueeksi.
Maisemaa koskevaa kokonaisarviota on täydennetty kaavaselostukseen.

Muistutus
Sirpa Rantala
Olen vastaanottanut postitse 20.06.2018 leimatun kirjeen sisältäen 18.06.2018 päivätyn Karvian
kunnanhallituksen otteen päätöspöytäkirjasta: Kaava-alueen maanomistajat.
Kaavoittajalle on ilmeisesti tapahtunut vahinko, sillä kiinteistöstäni 230-405-8-191 on lohkaistu
noin puolet VL -1 alueeksi luullen sitä ilmeisesti osaksi veljeni omistamaa 230-405-8-192
kiinteistöä, joka on merkattu kokonaisuudessaan VL-1 alueeksi. Viittaamaani vahinkohavaintoa
tukee se, ettei minua ole tiedotettu kirjeitse eikä muullakaan tavalla hankkeen vireille tulosta (niin
kuin teknisen lautakunnan 05.06.2018 pöytäkirjassa on ilmoitettu tiedotuksen menettelytavaksi).
Omistamani kiinteistö LEHTOLA 230-405-8-191 pinta-ala on 0,2690 ha. Kiinteistörekisteritunnus on
tarkistettavissa kiinteistölainhuutorekisteristä.
Kuten varmasti ymmärrättekin, en voi hyväksyä virheellistä ja epäonnistunutta tiedoksiantoa sekä
menettelyänne hankkeeseen liittyen.
Toivon ehdottoman pikaista yhteydenottoa ja neuvottelua asian ratkaisemiseksi.

Vastine
Tilasta 230-405-8-191 on osoitettu voimassa olevassa asemakaavassa erillispientalotontiksi.
Eteläisellä osalla tilaa ei ole ollut aiemmin asemakaavaa. Tontin ulkopuolelle jäävä alue on
kooltaan varsin pieni 1100m2. Kaavaratkaisussa on haluttu osoittaa teollisuusalueen ja
pientaloalueen väliin toimintoja erottava puistovyöhyke, jolle rakennuspaikan ulkopuolinen osa
tilasta sijoittuu. Aluetta ei kaavaratkaisun perusteella ole osoitettavissa kaavassa rakentamiselle.
Osoitetun puistoalueen osalta kunnalla ei ole lunastustarpeita, jolloin kaavassa puistoksi
osoitettua aluetta voi käyttää osana pohjoispuolisen tontin piha-aluetta.

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 §)
KARVIAN KUNTA

11.2.2016

ASEMAKAAVA

Härkämäen teollisuusalueen asemakaava ja asemakaavan muutos
OAS
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on lakisääteinen (MRL 63 §) kaavan laatimiseen liittyvä
asiakirja, jossa esitetään suunnitelma kaavan laatimisessa noudatettavista osallistumis- ja
vuorovaikutusmenettelyistä sekä kaavan vaikutustenarvioinnista. Maankäyttö- ja rakennuslain 6 §
mukaan kaavaa valmisteltaessa on oltava vuorovaikutuksessa niiden henkilöiden ja yhteisöiden
kanssa, joiden oloihin tai etuihin kaava saattaa vaikuttaa siten kuin MRL:ssa säädetään.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa esitetään, miten heillä joita kaavoitus koskee, on
mahdollisuus seurata ja osallistua kaavoitukseen.

1. SUUNNITTELUALUE
SIJAINTI
Suunnittelualue sijaitsee Karvian keskustan eteläpuolella, noin kilometrin päässä ydinkeskustasta.
(Kuva 1) Alue rajoittuu idässä Ylä-Satakunnantiehen, lännessä Karviantiehen, pohjoisessa
asuinalueisiin ja etelässä maa- ja metsätalousalueisiin.
ALUEEN KOKO
Alueen pinta-ala on noin 47,6 ha.
KUVAUS
Suunnittelualueen itäosa muodostuu selänteen reuna-alueesta, joka on talousmetsäkäytössä.
Itäosassa sijaitsee myös olemassa olevaa teollista toimintaa. Alueen länsiosa on keskusta-alueen
tuntumaan ulottuvaa peltoaluetta, joka on laaksoalueen vaihettumisvyöhykettä. Länsiosassa
Karviantien varrella sijaitsee olemassa olevaa kirjavaa haja-asutusta ja näiden yhteydessä
pienimuotoista liiketoimintaa. Suunnittelualue jatkaa keskusta-alueen tiiviimpää rakennettua
ympäristöä. (Kuva 2)
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Kuva 1Sijaintikartta (kaava-alue on rajattu punaisella).

Kuva 2 Maanmittauslaitos ortoilmakuva 12/2014. (http://www.maanmittauslaitos.fi/avoindata_lisenssi_versio1_20120501)

3

2. LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET
Karvian kunnalla on tarve saada keskustan tuntumaan uusia teollisuustontteja tarjolle.
Teollisuustonttien riittävyys ja vaihtoehtoisuus on elinehto elinkeinoelämän kehittymiselle.
Härkämäki on sijainniltaan ja kulkuyhteyksiltään otollinen alue uusille teollisuustonteille. Kunta on
hankkinut alueelta kiinteistöjä teollisuusalueen laajentamiseksi.
Kaava-alue sijoittuu lännen - lounaan suuntaan avautuvalle jokilaaksoa rajaavalle selänteelle ja
laaksoalueen vaihettumisvyöhykkeelle keskusta-alueen tuntumaan. Kaava-alueesta avautuu
näkymiä, etenkin ajettaessa Karviantietä pohjoisen suuntaan.
Vuonna 2008 hyväksytyssä Karvian keskustaajaman osayleiskaavassa on keskustaajaman tulevaan
kasvuun varauduttu osoittamalla taajaman etelä- ja pohjoisosiin laajahkot varaukset MY-5 (maa- ja
metsätalousvaltaista aluetta, jolla on erityisiä ympäristöarvoja). Alueille asetettiin kyseisellä
määräyksellä uudisrakentamiskielto, jotta alueiden jatkokaavoitus ei vaarantuisi. Ajatuksena oli
että alueet voitaisiin tarvittaessa tulevaisuudessa ottaa yleiskaavan päivityksen yhteydessä asuntoja teollisuusrakentamisen käyttöön. Nyt on Karvian kaavoituksen osalta tultu tilanteeseen, jossa
eteläistä MY-5 aluetta tarvitaan teollisuuden tarpeisiin. Osayleiskaavaa muutetaan
suunnittelualueen osalta samanaikaisesti asemakaavan kanssa.
Kaavan tavoitteena on laatia Härkämäen alueelle 20-25 erikokoista teollisuustonttia yritysten
tarpeisiin. Keskeisenä tavoitteena on lisäksi osoittaa alueen pohjois- ja länsiosaan asuin-, liike- ja
toimistorakennusten korttelialueita sekä länsiosan maisemallisesti arvokkaat peltoalueet. Alueelle
on tarkoitus osoittaa virkistysalueet teollisuusalueen länsiosaan ja suunnittelualueen pohjoisosaan
suojaamaan asuinaluetta. Suunnittelualueella sijaitsevan sähkölaitoksen alue on tarkoitus osoittaa
yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten alueeksi. Kaava-alueen itäosa on
jo osittain kaavoitettu, jolloin kyseessä on tältä osin kaavamuutos.

3. KAAVOITUSTILANNE
MAAKUNTAKAAVA
Maakuntakaava Päiväys

30.11.2011 Nimi

Satakunnan maakuntakaava
(Satakunnan maakuntakaava on saanut
lainvoiman korkeimman hallinto-oikeuden
(KHO) päätöksellä 13.3.2013.)
Suunnittelualue on maakuntakaavassa
taajamatoimintojen aluetta (A), teollisuus- ja
varastotoimintojen aluetta (T) sekä aluetta,
jolle ei ole osoitettu aluevarausmerkintöjä.
Matkailun kehittämisvyöhyke (mv3) ulottuu
alueen länsiosiin.

YLEISKAAVA
Osayleiskaava

Päiväys

30.6.2008

Nimi

Karvia Keskustaajaman osayleiskaava 2020
Suunnittelualue on teollisuus- ja varastoaluetta
(T), teollisuusaluetta, jolla ympäristö asettaa
toiminnan laadulle erityisiä vaatimuksia (TY-1),
teollisuus- ja varastoaluetta (T-1), maa- ja
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metsätalousvaltaista aluetta, jolla on erityisiä
ympäristöarvoja (MY-5), maisemallisesti
arvokasta peltoaluetta (MA),
lähivirkistysaluetta (VL), yhdyskuntateknisen
huollon aluetta (ET), kyläaluetta (AT) ja
maatilojen talouskeskusten aluetta (AM).
ASEMAKAAVA
Päiväys
Asemakaava

1974
15.6.1999
16.11.2009

Rakennuskaava
Härkämäen teollisuusalueen laajennus
korttelit 110, 111 ja 112.
Härkämäen teollisuusalueen korttelien 70 ja
71 asemakaavan muutos.

Satakunnan maakuntakaava
Alueella on voimassa Satakunnan maakuntakaava, joka on vahvistettu 30.11.2011. Satakunnan
maakuntakaava on saanut lainvoiman 13.3.2013 korkeimman hallinto-oikeuden (KHO) päätöksellä.
Maakuntakaavassa suunnittelualue on taajamatoimintojen aluetta (A), teollisuus- ja
varastotoimintojen aluetta (T) sekä aluetta, jolle ei ole osoitettu aluevarausmerkintöjä. Matkailun
kehittämisvyöhyke (mv3) ulottuu alueen länsiosiin. (Kuva 3)

Kuva 3 Ote Satakunnan maakuntakaavasta ja määräyksistä.
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Keskustaajaman osayleiskaava
Suunnittelualue on osayleiskaavassa teollisuus- ja varastoaluetta (T), teollisuusaluetta, jolla
ympäristö asettaa toiminnan laadulle erityisiä vaatimuksia (TY-1), teollisuus- ja varastoaluetta (T1), maa- ja metsätalousvaltaista aluetta, jolla on erityisiä ympäristöarvoja (MY-5), maisemallisesti
arvokasta peltoaluetta (MA), lähivirkistysaluetta (VL), yhdyskuntateknisen huollon aluetta (ET),
kyläaluetta (AT) ja maatilojen talouskeskusten aluetta (AM). (Kuva 4)
Osayleiskaavaa muutetaan suunnittelualueen osalta samanaikaisesti asemakaavan kanssa.

Kuva 4Ote keskustaajaman osayleiskaavasta 2020.
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Kaavayhdistelmä
Kaava-alueen itäosassa on voimassa asemakaavat: Karvian Härkämäen teollisuusalueen korttelien
70 ja 71 asemakaavan muutos, hyväksytty 16.11.2009 sekä Härkämäen teollisuusalueen laajennus
korttelit 110, 111 ja 112, hyväksytty 15.6.1999. Asemakaavoissa on osoitettu teollisuustontteja
sekä yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten alue. Asemakaavan muutos
koskee kortteleita 71, 110, 111 ja 112. (Kuva 5)

Kuva 5 Ote kaavayhdistelmästä (2015).

4. MUUT SUUNNITTELUUN VAIKUTTAVAT SELVITYKSET JA
PÄÄTÖKSET
Karvian kunnan kiinteät muinaisjäännökset. 1999.
- Alueella ei sijaitse muinaisjäännöksiä.
Karvian kirkonkylän ja sen lähiympäristön rakennusinventointi. 2001.
- Kohteet on inventoitu osayleiskaavoituksen yhteydessä.
- Alueella ei sijaitse rakennettua kulttuuriympäristöä.
Karvian keskustaajaman luontoselvitys. 2001.
- Selvitys on tehty osayleiskaavoituksen yhteydessä.
- Luontoselvityksessä ei löytynyt huomioitavia kohteita tältä alueelta.
Pohjois-Satakunnan maisema-alueet. 2014.
- Satakuntaliitto on esittänyt jokilaakson peltoalueita maakunnallisesti arvokkaiksi maisemaalueiksi. Vastineena on esitetty, että maisema-alueet sijoittuisivat keskeisimmille alueille
Karvian keskusta-alueen länsi- ja pohjoispuolelle, alueille jotka muodostavat yhtenäisen
kokonaisuuden.
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5. VAIKUTUSTEN ARVIOINTI
VAIKUTUSTEN ARVIOINNIN TOTEUTUS
Vaikutusten arviointi tehdään kaavoitusprosessin yhteydessä selvittäen kaavan vaikutukset
alueeseen kokonaisuuden kannalta. Vaikutuksia voidaan arvioida kaavatyön edetessä yhteistyössä
niiden viranomaisten kanssa, joiden toimialaa kysymykset koskevat. Selvitettävät vaikutukset ja
vaikutustenarviointimenetelmät määritellään tarkemmin kaavoituksen yhteydessä. Vaikutusten
selvittäminen perustuu suunnittelualueelta käytössä oleviin perustietoihin, laadittuihin
selvityksiin, maastokäynteihin, osallisilta saataviin lähtötietoihin sekä viranomaisten lausuntoihin
ja osallisten jättämiin mielipiteisiin ja muistutuksiin.
Asemakaavan kaavoitusmenettelyn yhteydessä arvioitavat vaikutukset:
• Yhdyskuntarakenne ja ‐talous
• Rakennettu ympäristö ja maisema
• Luonnonympäristö
• Kulttuuriympäristö
• Elinympäristö
• Liikennöinti

6. OSALLISET
Osallisilla on oikeus ottaa osaa kaavan valmisteluun, arvioida sen vaikutuksia ja lausua kaavasta
mielipiteensä (MRL 62 §). Osallisilla on mahdollisuus jättää mielipiteensä tästä osallistumis- ja
arviointisuunnitelmasta, kaavaluonnoksesta ja kaavaehdotuksesta. Osallisilla on myös
mahdollisuus esittää neuvottelun käymistä osallistumis- ja arviointisuunnitelman riittävyydestä
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle ennen kaavaehdotuksen nähtäville asettamista (MRL
64§).
OSALLISIA OVAT
Välittömimmin
kaavahanke
koskee
suunnittelualueen
kiinteistöjen
omistajia
ja
naapurikiinteistöjen omistajia. Kaavahankkeen merkityksen vuoksi sen voidaan katsoa koskevan
kaikkia kuntalaisia.
Viranomaisina Varsinais‐Suomen Elinkeino‐,
Satakuntaliitto ja Satakunnan Museo.

liikenne‐

ja

ympäristökeskus

(ELY‐keskus),

7. VUOROVAIKUTUSMENETTELY
ALOITUSVAIHE
Kaavahankkeen vireille tulosta sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville asettamisesta
kuulutetaan Ylä-Satakunta –lehdessä sekä kunnan ilmoitustaululla ja internetsivuilla (MRL 63 §).
Yhteistyötahoja informoidaan lisäksi kirjeitse hankkeen vireille tulosta ja laatimisvaiheen
vuorovaikutusmenettelystä.
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LUONNOSVAIHE
Luonnos esitellään kunnanhallitukselle ja siitä tiedotetaan kuulutuksella Ylä-Satakunta –lehdessä
sekä kunnan ilmoitustaululla ja internetsivuilla. Kaavaluonnos asetetaan nähtäville (30 vrk) ja
tällöin viranomaisille ja muille kohdassa 6. määritellyille osallisille tarjotaan mahdollisuus
lausunnon antamiseen. Nähtävillä oloaikana kaikilla osallisilla on mahdollisuus tehdä huomautus
kaavaluonnoksesta kirjallisesti. Lisäksi järjestetään tarpeellinen määrä neuvotteluja osallisten
kanssa (MRL 62 §).
EHDOTUSVAIHE
Saadut huomautukset ja lausunnot käsitellään sekä laaditaan vastineet. Kaavaluonnokseen
tehdään
palautteen
pohjalta
tarvittavat
muutokset.
Rakennuslautakunta
esittää
kunnanhallitukselle asemakaavaehdotuksen asettamista nähtäville mahdollisten muistutusten
tekoa varten, jonka jälkeen kaavaehdotus asetetaan nähtäville 30 päiväksi. Nähtävilläoloaikana
kaikilla osallisilla on mahdollisuus tehdä muistutus kaavaehdotuksesta kirjallisesti. Nähtävillä
olosta julkaistaan kuulutus Ylä-Satakunta –lehdessä sekä kunnan ilmoitustaululla ja
internetsivuilla.
KAAVAN HYVÄKSYMINEN
Saadut muistutukset ja lausunnot käsitellään sekä laaditaan vastineet. Kaavaehdotukseen tehdään
palautteen pohjalta tarvittavat muutokset, jonka jälkeen kaava viedään hyväksymiskäsittelyyn
 Kunnanhallitus
 Kunnanvaltuusto
 Hyväksymispäätöksestä tiedottaminen
Kunnan jäsenillä ja rekisteröidyillä yhdistyksillä on toimialaansa koskien valitusoikeus kaavan hyväksymispäätöksestä Turun hallinto-oikeuteen ja edelleen korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

8. YHTEYSTIEDOT
YHTEYSTIEDOT
Kankaanpään kaupunki
Kaupunginarkkitehti, Aluearkkitehtivastaava
Ilmari Mattila
PL 36
38701 Kankaanpää
044-5772726
ilmari.mattila@kankaanpaa.fi
Kankaanpään kaupunki
ympäristösuunnittelija
Katri Kuusisto
PL36
38701 Kankaanpää
040 647 2551
katri.kuusisto@kankaanpaa.fi

Karvian kunta
Rakennusmestari
Jaakko Kallioniemi
Kylä-Karviantie 17
39930 Karvia
044 275 4767
jaakko.kallioniemi@karvia.fi

Liite 1. Testausten määrän kautta myönnettävän valtionosuuden 2020 oikaisu

Manner-Suomi
5
9
10
16
18
19
20
46
47
49
50
51
52
61
69
71
72
74
75
77
78
79
81
82
86
90
91
92
97
98
99
102
103
105
106
108
109
111
139
140
142
143
145
146
148
149
151
152
153
165
167
169
171
172
176
177
178
179
181

Alajärvi
Alavieska
Alavus
Asikkala
Askola
Aura
Akaa
Enonkoski
Enontekiö
Espoo
Eura
Eurajoki
Evijärvi
Forssa
Haapajärvi
Haapavesi
Hailuoto
Halsua
Hamina
Hankasalmi
Hanko
Harjavalta
Hartola
Hattula
Hausjärvi
Heinävesi
Helsinki
Vantaa
Hirvensalmi
Hollola
Honkajoki
Huittinen
Humppila
Hyrynsalmi
Hyvinkää
Hämeenkyrö
Hämeenlinna
Heinola
Ii
Iisalmi
Iitti
Ikaalinen
Ilmajoki
Ilomantsi
Inari
Inkoo
Isojoki
Isokyrö
Imatra
Janakkala
Joensuu
Jokioinen
Joroinen
Joutsa
Juuka
Juupajoki
Juva
Jyväskylä
Jämijärvi

Väkiluku 2018 alkuperäinen
5 488 130 350 000 000
9 700
2 573
11 544
8 149
4 958
3 984
16 611
1 405
1 852
283 632
11 748
9 454
2 473
17 028
7 147
6 854
974
1 165
20 286
4 939
8 379
7 018
2 780
9 475
8 417
3 329
648 042
228 166
2 152
23 602
1 666
10 091
2 235
2 287
46 504
10 510
67 532
18 889
9 862
21 472
6 765
7 003
12 187
4 973
6 930
5 403
1 976
4 601
26 932
16 447
76 551
5 195
4 812
4 467
4 709
1 884
6 225
141 305
1 809

463 070
174 655
551 101
414 159
403 569
228 111
1 045 295
71 330
153 355
23 086 972
602 408
484 778
118 059
760 383
485 138
465 249
66 115
68 442
913 287
296 545
682 031
359 866
141 289
423 105
375 860
170 271
52 749 082
18 572 171
88 443
1 199 532
85 428
517 442
99 804
157 113
3 785 315
661 372
3 015 632
960 002
669 433
1 180 808
343 820
440 684
581 797
254 357
573 838
439 791
94 333
219 648
1 153 938
734 438
3 915 406
231 982
197 764
268 206
240 854
118 556
255 836
8 484 170
92 761

korjattu
350 000 000
454 782
175 017
541 238
417 986
401 156
229 746
1 053 518
64 629
155 746
22 948 931
608 244
489 474
115 946
767 976
486 144
466 214
66 252
67 671
909 168
298 471
677 953
363 352
142 594
427 330
379 613
171 698
52 433 685
18 461 125
88 485
1 210 615
86 256
522 454
100 800
156 407
3 762 682
666 575
3 045 747
968 872
670 820
1 188 080
346 996
444 151
571 385
256 490
582 788
437 162
92 644
215 717
1 158 920
741 773
3 948 230
234 299
197 858
269 948
242 874
119 489
255 958
8 539 281
93 660

Maksettava
valtionosuuden
oikaisu
€
0

€/as
0

-8 288
362
-9 863
3 827
-2 413
1 635
8 223
-6 701
2 392
-138 041
5 836
4 696
-2 113
7 593
1 006
965
137
-771
-4 119
1 926
-4 078
3 486
1 305
4 225
3 753
1 427
-315 396
-111 046
42
11 083
828
5 013
997
-706
-22 633
5 203
30 115
8 870
1 388
7 272
3 177
3 467
-10 412
2 132
8 950
-2 630
-1 688
-3 931
4 982
7 334
32 824
2 317
94
1 742
2 019
933
122
55 111
899

-0,9
0,1
-0,9
0,5
-0,5
0,4
0,5
-4,8
1,3
-0,5
0,5
0,5
-0,9
0,4
0,1
0,1
0,1
-0,7
-0,2
0,4
-0,5
0,5
0,5
0,4
0,4
0,4
-0,5
-0,5
0,0
0,5
0,5
0,5
0,4
-0,3
-0,5
0,5
0,4
0,5
0,1
0,3
0,5
0,5
-0,9
0,4
1,3
-0,5
-0,9
-0,9
0,2
0,4
0,4
0,4
0,0
0,4
0,4
0,5
0,0
0,4
0,5

182
186
202
204
205
208
211
213
214
216
217
218
224
226
230
231
232
233
235
236
239
240
241
244
245
249
250
256
257
260
261
263
265
271
272
273
275
276
280
284
285
286
287
288
290
291
297
300
301
304
305
309
312
316
317
320
322
398
399
400
402
403
405
407
408
410
416

Jämsä
Järvenpää
Kaarina
Kaavi
Kajaani
Kalajoki
Kangasala
Kangasniemi
Kankaanpää
Kannonkoski
Kannus
Karijoki
Karkkila
Karstula
Karvia
Kaskinen
Kauhajoki
Kauhava
Kauniainen
Kaustinen
Keitele
Kemi
Keminmaa
Kempele
Kerava
Keuruu
Kihniö
Kinnula
Kirkkonummi
Kitee
Kittilä
Kiuruvesi
Kivijärvi
Kokemäki
Kokkola
Kolari
Konnevesi
Kontiolahti
Korsnäs
Koski Tl
Kotka
Kouvola
Kristiinankaupunki
Kruunupyy
Kuhmo
Kuhmoinen
Kuopio
Kuortane
Kurikka
Kustavi
Kuusamo
Outokumpu
Kyyjärvi
Kärkölä
Kärsämäki
Kemijärvi
Kemiönsaari
Lahti
Laihia
Laitila
Lapinlahti
Lappajärvi
Lappeenranta
Lapinjärvi
Lapua
Laukaa
Lemi

20 607
43 410
33 458
2 990
36 973
12 387
31 676
5 452
11 471
1 353
5 502
1 274
8 778
4 031
2 390
1 262
13 375
16 022
9 615
4 273
2 244
21 021
8 147
17 923
36 254
9 762
1 910
1 615
39 262
10 358
6 436
8 153
1 103
7 226
47 657
3 834
2 698
14 849
2 122
2 340
52 883
83 177
6 596
6 509
8 329
2 238
118 664
3 572
20 952
926
15 207
6 803
1 343
4 451
2 613
7 370
6 724
119 951
8 058
8 647
9 617
3 078
72 699
2 665
14 427
18 927
3 043

1 296 755
3 533 471
1 915 697
164 429
2 539 986
840 830
1 993 304
224 067
588 205
81 236
323 234
60 820
714 508
242 027
122 553
48 660
638 511
764 877
782 638
251 032
123 404
1 436 594
556 773
1 216 613
2 950 990
586 126
120 192
96 967
3 195 834
529 788
532 932
448 357
66 226
370 531
2 799 776
317 474
161 992
759 492
81 820
133 981
2 380 822
3 744 675
254 329
382 394
572 189
140 833
6 525 682
170 524
1 000 231
53 020
1 032 251
347 958
80 636
226 215
177 370
610 272
384 994
6 096 308
310 700
495 099
528 867
146 941
3 114 888
216 925
688 733
1 136 406
130 382

1 306 956
3 512 344
1 929 426
165 441
2 528 572
842 573
2 008 985
224 174
593 903
81 764
319 593
59 731
710 236
243 600
123 741
49 007
627 084
751 188
777 959
248 205
124 164
1 436 618
556 783
1 219 136
2 933 345
589 933
121 138
97 597
3 176 725
534 229
541 244
451 118
66 656
374 121
2 768 242
322 425
163 044
765 859
82 404
134 941
2 370 085
3 727 788
256 143
378 087
569 618
141 941
6 565 868
167 472
982 330
53 400
1 034 391
350 875
81 160
228 305
177 738
619 790
387 754
6 152 634
312 918
498 647
532 124
144 311
3 128 336
215 628
676 407
1 143 788
130 944

10 201
-21 127
13 729
1 013
-11 414
1 743
15 681
107
5 698
528
-3 641
-1 088
-4 272
1 572
1 187
347
-11 427
-13 689
-4 680
-2 827
760
24
9
2 522
-17 644
3 807
946
630
-19 108
4 441
8 312
2 761
430
3 589
-31 534
4 952
1 052
6 367
584
960
-10 737
-16 887
1 815
-4 307
-2 571
1 108
40 186
-3 052
-17 901
380
2 140
2 917
524
2 090
368
9 518
2 759
56 326
2 217
3 548
3 257
-2 630
13 448
-1 297
-12 326
7 382
563

0,5
-0,5
0,4
0,3
-0,3
0,1
0,5
0,0
0,5
0,4
-0,7
-0,9
-0,5
0,4
0,5
0,3
-0,9
-0,9
-0,5
-0,7
0,3
0,0
0,0
0,1
-0,5
0,4
0,5
0,4
-0,5
0,4
1,3
0,3
0,4
0,5
-0,7
1,3
0,4
0,4
0,3
0,4
-0,2
-0,2
0,3
-0,7
-0,3
0,5
0,3
-0,9
-0,9
0,4
0,1
0,4
0,4
0,5
0,1
1,3
0,4
0,5
0,3
0,4
0,3
-0,9
0,2
-0,5
-0,9
0,4
0,2

418
420
421
422
423
425
426
430
433
434
435
436
440
441
444
445
475
480
481
483
484
489
491
494
495
498
499
500
503
504
505
507
508
529
531
535
536
538
541
543
545
560
561
562
563
564
576
577
578
580
581
583
584
588
592
593
595
598
599
601
604
607
608
609
611
614
615

Lempäälä
Leppävirta
Lestijärvi
Lieksa
Lieto
Liminka
Liperi
Loimaa
Loppi
Loviisa
Luhanka
Lumijoki
Luoto
Luumäki
Lohja
Parainen
Maalahti
Marttila
Masku
Merijärvi
Merikarvia
Miehikkälä
Mikkeli
Muhos
Multia
Muonio
Mustasaari
Muurame
Mynämäki
Myrskylä
Mäntsälä
Mäntyharju
Mänttä-Vilppula
Naantali
Nakkila
Nivala
Nokia
Nousiainen
Nurmes
Nurmijärvi
Närpiö
Orimattila
Oripää
Orivesi
Oulainen
Oulu
Padasjoki
Paimio
Paltamo
Parikkala
Parkano
Pelkosenniemi
Perho
Pertunmaa
Petäjävesi
Pieksämäki
Pielavesi
Pietarsaari
Pedersöre
Pihtipudas
Pirkkala
Polvijärvi
Pomarkku
Pori
Pornainen
Posio
Pudasjärvi

23 206
9 650
737
11 098
19 831
10 161
12 145
16 032
7 861
14 891
707
2 052
5 340
4 662
46 296
15 217
5 477
2 018
9 554
1 104
3 115
1 940
53 818
8 980
1 584
2 299
19 444
10 170
7 766
1 922
20 686
5 924
9 983
19 245
5 437
10 737
33 527
4 733
9 784
42 665
9 471
16 091
1 364
9 221
7 430
203 567
2 963
10 832
3 336
4 842
6 469
954
2 825
1 713
3 900
17 933
4 498
19 278
11 016
4 053
19 368
4 307
2 146
84 403
5 068
3 237
7 990

1 460 305
530 682
43 298
567 637
1 135 459
689 729
621 189
917 940
351 032
1 212 092
42 449
139 290
205 900
199 750
3 768 385
871 276
211 182
115 544
547 031
74 940
159 730
87 340
2 211 818
609 562
95 106
190 368
749 722
610 622
444 656
97 682
1 683 791
243 465
628 209
1 101 906
278 796
728 828
2 109 783
270 996
500 429
3 472 830
365 183
817 798
78 098
580 258
504 348
13 818 127
150 589
620 205
229 178
207 462
407 081
78 996
165 964
70 401
234 162
737 012
247 358
743 321
424 755
243 348
1 218 787
220 293
110 042
4 327 978
412 523
268 039
542 361

1 471 792
533 950
42 810
572 396
1 143 596
691 159
626 396
924 519
354 537
1 204 845
42 725
139 579
207 369
200 612
3 745 853
877 520
212 689
116 372
550 951
75 095
161 277
86 946
2 212 871
610 826
95 724
193 338
755 072
614 589
447 843
98 585
1 673 724
243 581
633 151
1 109 803
281 497
730 339
2 126 380
272 938
504 624
3 452 065
367 789
825 354
78 658
584 823
505 394
13 846 775
151 981
624 650
228 148
208 358
410 283
80 228
164 095
70 435
235 683
737 363
248 882
748 626
427 786
244 929
1 228 375
222 140
111 108
4 369 904
410 057
272 220
543 486

11 488
3 268
-488
4 759
8 137
1 430
5 208
6 578
3 506
-7 247
276
289
1 469
862
-22 532
6 244
1 507
828
3 920
155
1 547
-394
1 053
1 264
618
2 969
5 350
3 966
3 187
903
-10 068
116
4 942
7 897
2 701
1 511
16 597
1 942
4 195
-20 765
2 606
7 556
560
4 565
1 046
28 648
1 391
4 445
-1 030
896
3 202
1 232
-1 869
34
1 521
351
1 523
5 304
3 031
1 581
9 588
1 847
1 066
41 926
-2 467
4 181
1 124

0,5
0,3
-0,7
0,4
0,4
0,1
0,4
0,4
0,4
-0,5
0,4
0,1
0,3
0,2
-0,5
0,4
0,3
0,4
0,4
0,1
0,5
-0,2
0,0
0,1
0,4
1,3
0,3
0,4
0,4
0,5
-0,5
0,0
0,5
0,4
0,5
0,1
0,5
0,4
0,4
-0,5
0,3
0,5
0,4
0,5
0,1
0,1
0,5
0,4
-0,3
0,2
0,5
1,3
-0,7
0,0
0,4
0,0
0,3
0,3
0,3
0,4
0,5
0,4
0,5
0,5
-0,5
1,3
0,1

616
619
620
623
624
625
626
630
631
635
636
638
678
680
681
683
684
686
687
689
691
694
697
698
700
702
704
707
710
729
732
734
738
739
740
742
743
746
747
748
749
751
753
755
758
759
761
762
765
768
777
778
781
783
785
790
791
831
832
833
834
837
844
845
846
848
849

Pukkila
Punkalaidun
Puolanka
Puumala
Pyhtää
Pyhäjoki
Pyhäjärvi
Pyhäntä
Pyhäranta
Pälkäne
Pöytyä
Porvoo
Raahe
Raisio
Rantasalmi
Ranua
Rauma
Rautalampi
Rautavaara
Rautjärvi
Reisjärvi
Riihimäki
Ristijärvi
Rovaniemi
Ruokolahti
Ruovesi
Rusko
Rääkkylä
Raasepori
Saarijärvi
Salla
Salo
Sauvo
Savitaipale
Savonlinna
Savukoski
Seinäjoki
Sievi
Siikainen
Siikajoki
Siilinjärvi
Simo
Sipoo
Siuntio
Sodankylä
Soini
Somero
Sonkajärvi
Sotkamo
Sulkava
Suomussalmi
Suonenjoki
Sysmä
Säkylä
Vaala
Sastamala
Siikalatva
Taipalsaari
Taivalkoski
Taivassalo
Tammela
Tampere
Tervo
Tervola
Teuva
Tohmajärvi
Toholampi

1 899
2 896
2 597
2 197
5 187
3 146
5 248
1 557
2 028
6 499
8 333
50 262
24 811
24 178
3 514
3 896
39 360
3 196
1 651
3 335
2 743
28 736
1 288
62 922
5 099
4 398
6 251
2 181
27 592
9 415
3 491
52 321
2 994
3 429
33 611
1 015
63 288
4 980
1 458
5 249
21 674
3 045
20 666
6 134
8 444
2 085
8 828
3 967
10 389
2 530
7 862
7 145
3 753
6 811
2 869
24 651
5 301
4 715
4 024
1 662
6 081
235 239
1 567
3 062
5 158
4 482
3 112

96 513
165 816
178 410
90 293
233 522
213 550
356 234
105 689
116 117
408 968
477 121
4 091 208
1 684 171
1 384 354
178 401
322 608
2 018 284
175 757
90 793
142 893
161 147
1 283 202
88 484
5 210 248
218 474
276 757
357 912
111 553
2 245 923
565 291
289 072
2 995 731
171 427
146 920
1 706 388
84 047
3 021 315
338 042
74 763
356 302
1 191 917
208 098
1 682 163
499 293
699 204
99 536
505 463
218 157
713 708
128 445
540 107
392 925
190 740
349 251
194 748
1 551 235
359 832
202 021
273 149
95 161
271 546
14 803 095
86 174
209 260
246 239
229 244
182 825

97 405
167 004
177 608
90 336
232 469
213 993
356 973
105 908
116 949
412 186
480 540
4 066 746
1 687 662
1 394 275
161 642
327 639
2 037 835
176 840
91 352
143 510
159 332
1 296 016
88 086
5 291 510
219 417
278 934
360 477
112 488
2 232 495
568 963
293 580
3 017 200
172 655
147 554
1 546 085
85 358
2 967 243
338 743
75 487
357 041
1 199 257
208 102
1 672 105
496 308
710 110
97 755
509 085
219 500
710 500
116 378
537 680
395 344
192 502
352 635
195 151
1 563 439
360 578
202 893
273 715
95 843
274 258
14 919 546
86 705
209 263
241 832
231 166
180 766

892
1 188
-802
43
-1 053
443
739
219
832
3 217
3 419
-24 462
3 492
9 921
-16 759
5 032
19 552
1 082
559
617
-1 815
12 814
-398
81 262
943
2 177
2 565
935
-13 429
3 672
4 509
21 469
1 229
634
-160 302
1 311
-54 072
701
724
739
7 340
3
-10 058
-2 985
10 905
-1 781
3 622
1 343
-3 207
-12 066
-2 427
2 420
1 762
3 383
404
12 203
746
872
566
682
2 712
116 451
531
3
-4 407
1 922
-2 059

0,5
0,4
-0,3
0,0
-0,2
0,1
0,1
0,1
0,4
0,5
0,4
-0,5
0,1
0,4
-4,8
1,3
0,5
0,3
0,3
0,2
-0,7
0,4
-0,3
1,3
0,2
0,5
0,4
0,4
-0,5
0,4
1,3
0,4
0,4
0,2
-4,8
1,3
-0,9
0,1
0,5
0,1
0,3
0,0
-0,5
-0,5
1,3
-0,9
0,4
0,3
-0,3
-4,8
-0,3
0,3
0,5
0,5
0,1
0,5
0,1
0,2
0,1
0,4
0,4
0,5
0,3
0,0
-0,9
0,4
-0,7

850
851
853
854
857
858
859
886
887
889
890
892
893
895
905
908
915
918
921
922
924
925
927
931
934
935
936
946
976
977
980
981
989
992

Toivakka
Tornio
Turku
Pello
Tuusniemi
Tuusula
Tyrnävä
Ulvila
Urjala
Utajärvi
Utsjoki
Uurainen
Uusikaarlepyy
Uusikaupunki
Vaasa
Valkeakoski
Varkaus
Vehmaa
Vesanto
Vesilahti
Veteli
Vieremä
Vihti
Viitasaari
Vimpeli
Virolahti
Virrat
Vöyri
Ylitornio
Ylivieska
Ylöjärvi
Ypäjä
Ähtäri
Äänekoski

2 406
21 875
191 331
3 438
2 551
38 664
6 758
13 021
4 792
2 702
1 232
3 783
7 455
15 700
67 552
21 137
20 829
2 285
2 058
4 393
3 166
3 676
29 211
6 264
2 901
3 150
6 739
6 613
4 022
15 212
32 983
2 357
5 703
18 851

144 460
1 494 957
10 954 994
284 683
140 287
3 147 158
458 733
667 685
301 550
183 412
102 016
227 137
287 450
898 931
2 604 670
1 330 107
1 145 448
130 832
113 175
276 442
185 998
202 154
2 377 706
376 100
138 491
141 815
424 071
254 984
274 867
1 032 591
2 075 551
105 251
272 256
1 131 843

145 398
1 494 982
11 033 503
289 123
141 151
3 128 340
459 684
674 153
303 923
183 792
103 607
228 613
289 501
905 373
2 623 257
1 340 570
1 152 502
131 769
113 872
278 617
183 903
203 399
2 363 489
378 543
136 013
141 175
427 407
256 804
274 872
1 034 731
2 091 878
106 303
267 384
1 139 195

938
25
78 509
4 440
864
-18 817
951
6 468
2 372
380
1 591
1 475
2 051
6 442
18 587
10 464
7 054
938
697
2 175
-2 095
1 245
-14 217
2 443
-2 479
-640
3 336
1 820
5
2 141
16 328
1 051
-4 873
7 352

0,4
0,0
0,4
1,3
0,3
-0,5
0,1
0,5
0,5
0,1
1,3
0,4
0,3
0,4
0,3
0,5
0,3
0,4
0,3
0,5
-0,7
0,3
-0,5
0,4
-0,9
-0,2
0,5
0,3
0,0
0,1
0,5
0,4
-0,9
0,4

Ilmari Mattila

24.3.2021

Härkämäen teollisuusalueen asemakaava- ja osayleiskaavan ehdotusvaiheesta
saadut lausunnot ja muistutukset ja niihin laaditut vastineet.

Varsinais-Suomen Ely-keskuksen kommentit
Karvian keskustaajaman osayleiskaavan muutos, Härkämäen alueen T, TY-1, MY-5, MA, VL, ET, AT
ja AM aluevaraukset, ehdotus, Karvia (VARELY/1402/2016)
Viheralueiden yhtenäisyyden / yhteyden kannalta kaavaratkaisua on kehitetty.
Meluvaikutuksia ei ole vielä selvitetty, vaikka niitä on jo luonnosvaiheen kommentissa pyydetty
arvioimaan. Meluvaikutusten selvittämistä ei tule siirtää rakennuslupa-vaiheeseen, kuten
yleismääräyksissä on ehdotettu. Meluvaikutukset tulee selvittää.
Muutoksen arviointia voimassa olevaan yleiskaavaan nähden on luonnosvaiheen kommentissa
edellytetty tehtävän sen vuoksi, että muutettavassa yleiskaavassa osa alueesta on MY-aluetta.
Määräyksen mukaan ympäristöarvot ovat maisemallisia. Vastineessa todettua alueen suunnittelua
todellisuudessa keskustaajaman laajentumisalueeksi tulee vielä selostaa lisää, sillä vastineen
perusteella tietoa em. asiasta pitäisi löytyä muutettavaa osayleiskaavaa koskevista
aineistoista.
Maisemarakennetta tulisi vielä tutkia ja arvioida tarkemmin. Osayleiskaavaa varten laadituissa
selvityksissä (vuodelta 2003) alueen ei katsota soveltuvan maisemallisen rakennettavuuden
kannalta rakentamiseen.
Ylä-Satakunnantie koillispuoli päinvastoin on sopivampi, kuten voimassa olevassakin
osayleiskaavassa on kaavoitettu. Em. huomioon ottaen kaavaratkaisussa on vielä selvitys- ja
perustelutarpeita.
Oleellista kaavamuutoksessa maiseman kannalta on osoittaa, että kyseessä ei olisi enää
maisemallisesti arvokas alue tai että kaavamuutos ei vaikuttaisi merkittävästi aluekokonaisuuteen.
Em. perustelut puuttuvat vielä.

Vastine
Melu
Teollisuusalueiden korttelialueelle on annettu määräys, joka edellyttää että toiminnan aiheuttama
melu ei saa ylittää ohjearvoja asuinalueella. Kaavamääräyksen mukaan melu ei saa ylittää
läheisillä asuinalueilla päivällä 55 dB ja yöllä 50dB. Kaavamääräys rajaa teollisuusalueelta tulevan
melun ohjearvojen mukaiseksi. Mitään meluselvitystä ei voida laatia, koska ei ole tiedossa millaista
toimintaa uudelle alueelle on tulossa ja mikä olisi mahdollinen melun määrä ja luonne.

Alkuperäistä kaavaluonnosta, jossa alueet oli osoitettu tulevaisuuden kasvuvyöhykkeiksi ei ole
löytynyt. Vuonna 2008 hyväksytyn Karvian keskustaajaman osayleiskaavan valmistelun aikana
alueet keskustaajaman molempiin päihin osoitetut laajahkot alueet olivat pitkään kaavakartassa
osoitettu keskustaajaman laajentumisen reservialueina. Ajatuksena oli että alueille olisi määräys,
mikä estäisi alueen myöhempää käyttöä haittaavan haja-asutusrakentamisen. Ely-keskus edellytti
kaavan loppuvaiheessa kaavamääräyksen muuttamista yleisesti käytössä olevaan merkintään.
Konsultin toimesta päädyttiin MY-5 määräykseen, jossa oli uudisrakentamiskielto, jottei alueen
jatkokaavoitus vaarantuisi. Alue on siis todellisuudessa suunniteltu keskustaajaman
laajentumisalueeksi.
Maisemaa koskevaa selvitystä on täydennetty maisemahistoriaan liittyvällä karttaa-analyysillä,
josta on todettavissa, että kaavamuutoksessa rakentamiseen osoitettu alue ei ole
maisemahistoriallisesti merkittävä.
Kaava-alueen keskellä sijaitseva metsäinen rinne on maisemallisesti näkyvä maisemaa rajaava
elementti. Kaava-alueella peltomaisema on rikkonainen tienvarren rakentamisesta ja
metsäsaarekkeista johtuen. Karviantieltä näkymät kaava-alueelle ovat hyvin rajattuja
rakentamisesta ja kasvillisuudesta johtuen. Alue ei ole nykyisessä maisemarakenteessa näin ollen
merkittävä.
Katson maalaismaisemaa – hankkeen inventoinnit ovat tarkentuneet vaihemaakuntakaavassa.
Vaihemaakuntakaavassa teollisuusalueen laajennusaluetta ei ole osoitettu maisemallisesti
tärkeäksi alueeksi.
Maisemaa koskevaa kokonaisarviota on täydennetty kaavaselostukseen.

Varsinais-Suomen Ely-keskuksen kommentit
Härkämäen teollisuusalueen asemakaava ja asemakaavan muutos, ehdotus, Karvia
(VARELY/1401/2016)
Asemakaava edellyttää yleiskaavan muuttamista, mikä on suunnitteilla. Yleiskaava-ratkaisun on
kuitenkin oltava hyväksyttävä, jotta asemakaavaratkaisua voidaan viedä eteenpäin. ELY-keskus on
kommentoinut edellä yleiskaavaratkaisua.
Maisemarakennetta on arvioitu lisää sanallisesti ja lisätty ilmakuvan päälle havainnepiirustus.
Havainnekuvaa ilmasta katsoen pitäisi täydentää kuvilla, jotka on laadittu ihmissilmän tasolta,
jolloin vaikutukset maisemaan on mahdollista arvioida.
Hulevesien osalta hulevesien johtamiseen varattuja alueen osia on jonkin verran muutettu. Uusi
alueen osa johtaa kaavakartan perusteella hulevedet maantien ojaan, joten ratkaisu on tältä osin
syytä vielä tarkistaa.
Pohjakartan tarkastaminen on edelleen tarpeen. Kaavaluonnokseen annetussa kommentissa on
esimerkkinä mainittu maantien 273 kevyen liikenteen väylä.

Vastine
Kaavan maisemavaikutusten arvioimiseksi kaavaselostusta on täydennetty ihmissilmän tasolta
laaditulla kuvasovitteella.
Kaavassa on esitetty että kaikki hulevedet ohjataan vesistöön menevään ojaan korttelin 114
länsipuolella olevan puiston ja siinä olevan hulevesien viivytysaltaan kautta.
Pohjakartan on riittävän ajantasainen esitetyn kaavaratkaisun kannalta. Kaavakartta on
vanhentunut lähinnä kaava-alueen ulkopuolelle jäävän Karviantien varressa kulkevan
kevyenliikenteenväylän osalta. Karvian kunnan pohjakartta tullaan tulevaisuudessa päivittämään
kokonaisuudessaan.

Satakuntaliiton lausunto
Satakunnan maakuntakaavan perusteella Satakuntaliitto toteaa seuraavaa:
Maankäyttö-ja rakennuslain 32§:n mukaan maakuntakaava on ohjeena laadittaessa ja
muutettaessa yleiskaavaa ja asemakaavaa sekä ryhdyttäessä muutoin toimenpiteisiin alueiden
käytön järjestämiseksi. Maakuntakaava ei ole oikeusvaikutteisen yleiskaavan eikä asemakaavan
alueella voimassa muutoin kuin l momentissa tarkoitetun kaavojen muuttamista koskevan
vaikutuksen osalta.
Karvian Kirkonkylän kortteleita 53-56 ja katualuetta koskevan asemakaavan ja asemakaavan
muutoksen lisäksi on vireillä samanaikaisesti Karvian keskustaajaman osayleiskaavan muutostyö
kyseisellä suunnittelualueella. Kirkonkylän asemakaavan ja asemakaavan muutoksen ehdotuksesta
Satakuntaliitto toteaa Keskustaajaman osayleiskaavan muutoksesta antaman lausunnon
mukaisesti:
Karvian Kirkonkylän asemakaavan ja asemakaavan muutoksen ehdotusvaiheessa ratkaisuun
on lisätty lähivirkistysaluetta ja maisemallisesti arvokkaan peltoalueen osuutta. Kaavaratkaisu
on edennyt näiltä osin parempaan suuntaan, mutta Karvian Kirkonkylän asemakaavan ja
asemakaavan muutoksen ehdotus poikkeaa edelleen Satakunnan maakuntakaavan tavoitteista
teollisuusaluevarausten osalta. Satakunnan maakuntakaavassa osoitetut teollisuus- ja
varastotoimintojen alueet sijoittuvat Ylä-Satakunnantien itä- ja länsipuolelle jättäen Karviantien
varren kyläraitin ja asutuksen väliin vapaata peltotilaa. Kirkonkylän asemakaavan ja asemakaavan
muutoksella teollisuusalue laajensi väliin jäävälle avoimelle peltoalueelle. Satakuntaliitto
pitää ratkaisua maakuntakaavan vastaisena.
Karvian Kirkonkylän asemakaavan ja asemakaavan muutoksen ehdotus on ristiriidassa voimassa
olevan osayleiskaavan ratkaisujen ja niiden perusteena olevien selvitysten suhteen.
Suunnittelualueen länsiosa Karviantien varrelta liittyy myös Katson maalaismaisemaa hankkeessa tehdyn inventoinin perusteella maisemallisesti arvokkaaseen Karvian
kulttuurimaisema-alueeseen. Voimassa olevassa osayleiskaavassa on Karviantien varren
peltoalueet asutuksen lomassa osoitettu maisemaselvityksen mukaisesti maisemallisesti
arvokkaaksi peltoalueeksi (MA) ja asutuksen takan maa- ja metsätalousalueeksi, jolla on erityisiä
ympäristöarvoja (MY-5). Kirkonkylän asemakaavan ja asemakaavan muutoksen ehdotuksessa on
maisemallisesti arvokasta peltoaluetta osoitettu asuin-, liike ja toimistorakennusten
korttelialueeksi (AL) ja ympäristöarvoja omaavaa maa- ja metsätalousaluetta on osoitettu
teollisuusrakennusten korttelialueeksi.

Vastine
Alkuperäistä kaavaluonnosta, jossa alueet oli osoitettu tulevaisuuden kasvuvyöhykkeiksi ei ole
löytynyt. Vuonna 2008 hyväksytyn Karvian keskustaajaman osayleiskaavan valmistelun aikana
alueet keskustaajaman molempiin päihin osoitetut laajahkot alueet olivat pitkään kaavakartassa
osoitettu keskustaajaman laajentumisen reservialueina. Ajatuksena oli että alueille olisi määräys,
mikä estäisi alueen myöhempää käyttöä haittaavan haja-asutusrakentamisen. Ely-keskus edellytti

kaavan loppuvaiheessa kaavamääräyksen muuttamista yleisesti käytössä olevaan merkintään.
Konsultin toimesta päädyttiin MY-5 määräykseen, jossa oli uudisrakentamiskielto, jottei alueen
jatkokaavoitus vaarantuisi. Alue on siis todellisuudessa suunniteltu keskustaajaman
laajentumisalueeksi.
Maisemaa koskevaa selvitystä on täydennetty maisemahistoriaan liittyvällä karttaa-analyysillä,
josta on todettavissa, että kaavamuutoksessa rakentamiseen osoitettu alue ei ole
maisemahistoriallisesti merkittävä.
Kaava-alueen keskellä sijaitseva metsäinen rinne on maisemallisesti näkyvä maisemaa rajaava
elementti. Kaava-alueella peltomaisema on rikkonainen tienvarren rakentamisesta ja
metsäsaarekkeista johtuen. Karviantieltä näkymät kaava-alueelle ovat hyvin rajattuja
rakentamisesta ja kasvillisuudesta johtuen. Alue ei ole nykyisessä maisemarakenteessa näin ollen
merkittävä.
Katson maalaismaisemaa – hankkeen inventoinnit ovat tarkentuneet vaihemaakuntakaavassa.
Vaihemaakuntakaavassa teollisuusalueen laajennusaluetta ei ole osoitettu maisemallisesti
tärkeäksi alueeksi.
Maisemaa koskevaa kokonaisarviota on täydennetty kaavaselostukseen.

Satakunnan museon lausunto
Luonnosvaiheeseen nähden kaava on kehittynyt maiseman osalta myönteiseen suuntaan - etenkin
MA-aluetta on jossain määrin laajennettu. Lisäksi kaavaan on lisätty pienehkö Maa-ja
metsätalousalue (M). Satakunnan Museo ei pidä tehtyä muutosta maiseman kannalta riittävänä
sen paremmin asemakaavaehdotuksessa kuin samaan aikaan vireillä olevassa osayleiskaavan
muutosehdotuksessakaan. Museo yhtyy Satakuntaliiton lausunnon kannanottoon ja samalla
toistaa luonnosvaiheen lausunnossaan ja osayleiskaavaehdotuksesta antamassaan lausunnossa
esittämänsä kommentit, joissa todetaan Karvian keskustan osayleiskaavan muutoksen olevan
ristiriidassa sekä Satakunnan maakuntakaavan että voimassa olevan Karvian keskustan
osayleiskaavan ja sen taustaksi tehdyn maisemaselvityksen kanssa. Museo katsoo, että Karvian
uudet teollisuusalueet tulisi sijoittaa suojaisempaan ympäristöön, alueille, jotka Satakunnan
maakuntakaavassa ja voimassa olevassa osayleiskaavassa on osoitettu tähän tarkoitukseen,
eikä maisemallisesti arvokkaalle avoimelle peltoalueelle. Toisin kuin luonnosvaiheen lausunnoista
annetuissa vastineissa todetaan, eivät Katson maalaismaa -hankeen inventoinnit ole tarkentuneet
Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2 ehdotuksessa Karvian kulttuurimaiseman osalta. Rajaus on
vaihemaakuntakaavassa tarkalleen sama kuin hankkeen inventointiaineistossa eli esitetyt uudet
teollisuustontit sijoittuvat kaava-muutosehdotuksessa maisemallisesti arvokkaalle alueelle.

Vastine
Alkuperäistä kaavaluonnosta, jossa alueet oli osoitettu tulevaisuuden kasvuvyöhykkeiksi ei ole
löytynyt. Vuonna 2008 hyväksytyn Karvian keskustaajaman osayleiskaavan valmistelun aikana
alueet keskustaajaman molempiin päihin osoitetut laajahkot alueet olivat pitkään kaavakartassa
osoitettu keskustaajaman laajentumisen reservialueina. Ajatuksena oli että alueille olisi määräys,
mikä estäisi alueen myöhempää käyttöä haittaavan haja-asutusrakentamisen. Ely-keskus edellytti
kaavan loppuvaiheessa kaavamääräyksen muuttamista yleisesti käytössä olevaan merkintään.
Konsultin toimesta päädyttiin MY-5 määräykseen, jossa oli uudisrakentamiskielto, jottei alueen
jatkokaavoitus vaarantuisi. Alue on siis todellisuudessa suunniteltu keskustaajaman
laajentumisalueeksi.
Maisemaa koskevaa selvitystä on täydennetty maisemahistoriaan liittyvällä karttaa-analyysillä,
josta on todettavissa, että kaavamuutoksessa rakentamiseen osoitettu alue ei ole
maisemahistoriallisesti merkittävä.
Kaava-alueen keskellä sijaitseva metsäinen rinne on maisemallisesti näkyvä maisemaa rajaava
elementti. Kaava-alueella peltomaisema on rikkonainen tienvarren rakentamisesta ja
metsäsaarekkeista johtuen. Karviantieltä näkymät kaava-alueelle ovat hyvin rajattuja
rakentamisesta ja kasvillisuudesta johtuen. Alue ei ole nykyisessä maisemarakenteessa näin ollen
merkittävä.
Katson maalaismaisemaa – hankkeen inventoinnit ovat tarkentuneet vaihemaakuntakaavassa.
Vaihemaakuntakaavassa teollisuusalueen laajennusaluetta ei ole osoitettu maisemallisesti
tärkeäksi alueeksi.
Maisemaa koskevaa kokonaisarviota on täydennetty kaavaselostukseen.

Muistutus
Sirpa Rantala
Olen vastaanottanut postitse 20.06.2018 leimatun kirjeen sisältäen 18.06.2018 päivätyn Karvian
kunnanhallituksen otteen päätöspöytäkirjasta: Kaava-alueen maanomistajat.
Kaavoittajalle on ilmeisesti tapahtunut vahinko, sillä kiinteistöstäni 230-405-8-191 on lohkaistu
noin puolet VL -1 alueeksi luullen sitä ilmeisesti osaksi veljeni omistamaa 230-405-8-192
kiinteistöä, joka on merkattu kokonaisuudessaan VL-1 alueeksi. Viittaamaani vahinkohavaintoa
tukee se, ettei minua ole tiedotettu kirjeitse eikä muullakaan tavalla hankkeen vireille tulosta (niin
kuin teknisen lautakunnan 05.06.2018 pöytäkirjassa on ilmoitettu tiedotuksen menettelytavaksi).
Omistamani kiinteistö LEHTOLA 230-405-8-191 pinta-ala on 0,2690 ha. Kiinteistörekisteritunnus on
tarkistettavissa kiinteistölainhuutorekisteristä.
Kuten varmasti ymmärrättekin, en voi hyväksyä virheellistä ja epäonnistunutta tiedoksiantoa sekä
menettelyänne hankkeeseen liittyen.
Toivon ehdottoman pikaista yhteydenottoa ja neuvottelua asian ratkaisemiseksi.

Vastine
Tilasta 230-405-8-191 on osoitettu voimassa olevassa asemakaavassa erillispientalotontiksi.
Eteläisellä osalla tilaa ei ole ollut aiemmin asemakaavaa. Tontin ulkopuolelle jäävä alue on
kooltaan varsin pieni 1100m2. Kaavaratkaisussa on haluttu osoittaa teollisuusalueen ja
pientaloalueen väliin toimintoja erottava puistovyöhyke, jolle rakennuspaikan ulkopuolinen osa
tilasta sijoittuu. Aluetta ei kaavaratkaisun perusteella ole osoitettavissa kaavassa rakentamiselle.
Osoitetun puistoalueen osalta kunnalla ei ole lunastustarpeita, jolloin kaavassa puistoksi
osoitettua aluetta voi käyttää osana pohjoispuolisen tontin piha-aluetta.

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 §)
KARVIAN KUNTA

22.3.2016

Karvian Keskustaajaman osayleiskaavan muutos koskien Härkämäen
alueen T, TY-1, T-1, MY-5, MA, VL, ET, AT ja AM aluevarauksia.
OAS
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on lakisääteinen (MRL 63 §) kaavan laatimiseen liittyvä
asiakirja, jossa esitetään suunnitelma kaavan laatimisessa noudatettavista osallistumis- ja
vuorovaikutusmenettelyistä sekä kaavan vaikutustenarvioinnista. Maankäyttö- ja rakennuslain 6 §
mukaan kaavaa valmisteltaessa on oltava vuorovaikutuksessa niiden henkilöiden ja yhteisöiden
kanssa, joiden oloihin tai etuihin kaava saattaa vaikuttaa siten kuin MRL:ssa säädetään.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa esitetään, miten heillä joita kaavoitus koskee, on
mahdollisuus seurata ja osallistua kaavoitukseen.

1. SUUNNITTELUALUE
SIJAINTI
Suunnittelualue sijaitsee Karvian keskustan eteläpuolella, noin kilometrin päässä ydinkeskustasta.
(Kuva 1) Alue rajoittuu idässä Ylä-Satakunnantiehen, lännessä Karviantiehen, pohjoisessa
asuinalueisiin ja etelässä maa- ja metsätalousalueisiin.
ALUEEN KOKO
Alueen pinta-ala on noin 47,6 ha.
KUVAUS
Suunnittelualueen itäosa muodostuu selänteen reuna-alueesta, joka on talousmetsäkäytössä.
Itäosassa sijaitsee myös olemassa olevaa teollista toimintaa. Alueen länsiosa on keskusta-alueen
tuntumaan ulottuvaa peltoaluetta, joka on laaksoalueen vaihettumisvyöhykettä. Länsiosassa
Karviantien varrella sijaitsee olemassa olevaa kirjavaa haja-asutusta ja näiden yhteydessä
pienimuotoista liiketoimintaa. Suunnittelualue jatkaa keskusta-alueen tiiviimpää rakennettua
ympäristöä. (Kuva 2)
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Kuva 1Sijaintikartta (suunnittelualue on rajattu punaisella).

Kuva 2 Maanmittauslaitos ortoilmakuva 12/2014. (http://www.maanmittauslaitos.fi/avoindata_lisenssi_versio1_20120501)
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2. LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET
Karvian kunnalla on tarve saada keskustan tuntumaan uusia teollisuustontteja tarjolle.
Teollisuustonttien riittävyys ja vaihtoehtoisuus on elinehto elinkeinoelämän kehittymiselle.
Härkämäki on sijainniltaan ja kulkuyhteyksiltään otollinen alue uusille teollisuustonteille. Kunta on
hankkinut alueelta kiinteistöjä olemassa olevan teollisuusalueen laajentamiseksi.
Suunnittelualue sijoittuu lännen - lounaan suuntaan avautuvalle jokilaaksoa rajaavalle selänteelle
ja laaksoalueen vaihettumisvyöhykkeelle keskusta-alueen tuntumaan. Suunnittelualueelle avautuu
näkymiä, etenkin ajettaessa Karviantietä pohjoisen suuntaan.
Vuonna 2008 hyväksytyssä Karvian keskustaajaman osayleiskaavassa on keskustaajaman tulevaan
kasvuun varauduttu osoittamalla taajaman etelä- ja pohjoisosiin laajahkot varaukset MY-5 (maa- ja
metsätalousvaltaista aluetta, jolla on erityisiä ympäristöarvoja). Alueille asetettiin kyseisellä
määräyksellä uudisrakentamiskielto, jotta alueiden jatkokaavoitus ei vaarantuisi. Ajatuksena oli
että alueet voitaisiin tarvittaessa tulevaisuudessa ottaa yleiskaavan päivityksen yhteydessä asuntoja teollisuusrakentamisen käyttöön. Nyt on Karvian kaavoituksen osalta tultu tilanteeseen, jossa
eteläistä MY-5 aluetta tarvitaan teollisuuden tarpeisiin.
Kaavan tavoitteena on mahdollistaa teollisuusalueen asemakaavoittaminen, jolla vastataan
yritysten tarpeisiin usean vuoden ajan. Kaava-alueen itäosassa sijaitsee olemassa olevaa teollista
toimintaa. Kaavoituksen yhteydessä huomioidaan alueen länsiosan olemassa olevat
asuinrakennukset joiden yhteydessä on liiketoimintaa sekä maisemallisesti arvokkaat peltoalueet.
Suunnittelualueella sijaitsee sähkölaitos.

3. KAAVOITUSTILANNE
MAAKUNTAKAAVA
Maakuntakaava Päiväys

30.11.2011 Nimi

Satakunnan maakuntakaava
(Satakunnan maakuntakaava on saanut
lainvoiman korkeimman hallinto-oikeuden
(KHO) päätöksellä 13.3.2013.)
Suunnittelualue on maakuntakaavassa
taajamatoimintojen aluetta (A), teollisuus- ja
varastotoimintojen aluetta (T) sekä aluetta,
jolle ei ole osoitettu aluevarausmerkintöjä.
Matkailun kehittämisvyöhyke (mv3) ulottuu
alueen länsiosiin.

YLEISKAAVA
Osayleiskaava

Päiväys

30.6.2008

Nimi

Karvia Keskustaajaman osayleiskaava 2020
Suunnittelualue on teollisuus- ja varastoaluetta
(T), teollisuusaluetta, jolla ympäristö asettaa
toiminnan laadulle erityisiä vaatimuksia (TY-1),
teollisuus- ja varastoaluetta (T-1), maa- ja
metsätalousvaltaista aluetta, jolla on erityisiä
ympäristöarvoja (MY-5), maisemallisesti
arvokasta peltoaluetta (MA),
lähivirkistysaluetta (VL), yhdyskuntateknisen
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huollon aluetta (ET), kyläaluetta (AT) ja
maatilojen talouskeskusten aluetta (AM).
ASEMAKAAVA
Päiväys
Asemakaava

1974
15.6.1999
16.11.2009

Rakennuskaava
Härkämäen teollisuusalueen laajennus
korttelit 110, 111 ja 112.
Härkämäen teollisuusalueen korttelien 70 ja
71 asemakaavan muutos.

Satakunnan maakuntakaava
Alueella on voimassa Satakunnan maakuntakaava, joka on vahvistettu 30.11.2011. Satakunnan
maakuntakaava on saanut lainvoiman 13.3.2013 korkeimman hallinto-oikeuden (KHO) päätöksellä.
Maakuntakaavassa suunnittelualue on taajamatoimintojen aluetta (A), teollisuus- ja
varastotoimintojen aluetta (T) sekä aluetta, jolle ei ole osoitettu aluevarausmerkintöjä. Matkailun
kehittämisvyöhyke (mv3) ulottuu alueen länsiosiin. (Kuva 3)

Kuva 3 Ote Satakunnan maakuntakaavasta ja määräyksistä.
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Keskustaajaman osayleiskaava
Suunnittelualue on osayleiskaavassa teollisuus- ja varastoaluetta (T), teollisuusaluetta, jolla
ympäristö asettaa toiminnan laadulle erityisiä vaatimuksia (TY-1), teollisuus- ja varastoaluetta (T1), maa- ja metsätalousvaltaista aluetta, jolla on erityisiä ympäristöarvoja (MY-5), maisemallisesti
arvokasta peltoaluetta (MA), lähivirkistysaluetta (VL), yhdyskuntateknisen huollon aluetta (ET),
kyläaluetta (AT) ja maatilojen talouskeskusten aluetta (AM). (Kuva 4)

Kuva 4Ote keskustaajaman osayleiskaavasta 2020.
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Kaavayhdistelmä
Kaava-alueen itäosassa on voimassa asemakaavat: Karvian Härkämäen teollisuusalueen korttelien
70 ja 71 asemakaavan muutos, hyväksytty 16.11.2009 sekä Härkämäen teollisuusalueen laajennus
korttelit 110, 111 ja 112, hyväksytty 15.6.1999. Asemakaavoissa on osoitettu teollisuustontteja
sekä yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten alue.

Kuva 5 Ote kaavayhdistelmästä (2015).

4. MUUT SUUNNITTELUUN VAIKUTTAVAT SELVITYKSET JA
PÄÄTÖKSET
Karvian kunnan kiinteät muinaisjäännökset. 1999.
- Alueella ei sijaitse muinaisjäännöksiä.
Karvian kirkonkylän ja sen lähiympäristön rakennusinventointi. 2001.
- Kohteet on inventoitu osayleiskaavoituksen yhteydessä.
- Alueella ei sijaitse rakennettua kulttuuriympäristöä.
Karvian keskustaajaman luontoselvitys. 2001.
- Selvitys on tehty osayleiskaavoituksen yhteydessä.
- Luontoselvityksessä ei löytynyt huomioitavia kohteita tältä alueelta.
Pohjois-Satakunnan maisema-alueet. 2014.
- Satakuntaliitto on esittänyt jokilaakson peltoalueita maakunnallisesti arvokkaiksi maisemaalueiksi. Vastineena on esitetty, että maisema-alueet sijoittuisivat keskeisimmille alueille
Karvian keskusta-alueen länsi- ja pohjoispuolelle, alueille jotka muodostavat yhtenäisen
kokonaisuuden.
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5. VAIKUTUSTEN ARVIOINTI
VAIKUTUSTEN ARVIOINNIN TOTEUTUS
Vaikutusten arviointi tehdään kaavoitusprosessin yhteydessä selvittäen kaavan vaikutukset
alueeseen kokonaisuuden kannalta. Vaikutuksia voidaan arvioida kaavatyön edetessä yhteistyössä
niiden viranomaisten kanssa, joiden toimialaa kysymykset koskevat. Selvitettävät vaikutukset ja
vaikutustenarviointimenetelmät määritellään tarkemmin kaavoituksen yhteydessä. Vaikutusten
selvittäminen perustuu suunnittelualueelta käytössä oleviin perustietoihin, laadittuihin
selvityksiin, maastokäynteihin, osallisilta saataviin lähtötietoihin sekä viranomaisten lausuntoihin
ja osallisten jättämiin mielipiteisiin ja muistutuksiin.
Asemakaavan kaavoitusmenettelyn yhteydessä arvioitavat vaikutukset:
• Yhdyskuntarakenne ja ‐talous
• Rakennettu ympäristö ja maisema
• Luonnonympäristö
• Kulttuuriympäristö
• Elinympäristö
• Liikennöinti

6. OSALLISET
Osallisilla on oikeus ottaa osaa kaavan valmisteluun, arvioida sen vaikutuksia ja lausua kaavasta
mielipiteensä (MRL 62 §). Osallisilla on mahdollisuus jättää mielipiteensä tästä osallistumis- ja
arviointisuunnitelmasta, kaavaluonnoksesta ja kaavaehdotuksesta. Osallisilla on myös
mahdollisuus esittää neuvottelun käymistä osallistumis- ja arviointisuunnitelman riittävyydestä
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle ennen kaavaehdotuksen nähtäville asettamista (MRL
64§).
OSALLISIA OVAT
Välittömimmin
kaavahanke
koskee
suunnittelualueen
kiinteistöjen
omistajia
ja
naapurikiinteistöjen omistajia. Kaavahankkeen merkityksen vuoksi sen voidaan katsoa koskevan
kaikkia kuntalaisia.
Viranomaisina Varsinais‐Suomen Elinkeino‐, liikenne‐ ja ympäristökeskus
Satakuntaliitto, Satakunnan Museo sekä Satakunnan pelastuslaitos.

(ELY‐keskus),

7. VUOROVAIKUTUSMENETTELY
ALOITUSVAIHE
Kaavahankkeen vireille tulosta sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville asettamisesta
kuulutetaan Ylä-Satakunta –lehdessä sekä kunnan ilmoitustaululla ja internetsivuilla (MRL 63 §).
Yhteistyötahoja informoidaan lisäksi kirjeitse hankkeen vireille tulosta ja laatimisvaiheen
vuorovaikutusmenettelystä.
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LUONNOSVAIHE
Luonnos esitellään kunnanhallitukselle ja siitä tiedotetaan kuulutuksella Ylä-Satakunta –lehdessä
sekä kunnan ilmoitustaululla ja internetsivuilla. Kaavaluonnos asetetaan nähtäville (30 vrk) ja
tällöin viranomaisille ja muille kohdassa 6. määritellyille osallisille tarjotaan mahdollisuus
lausunnon antamiseen. Nähtävillä oloaikana kaikilla osallisilla on mahdollisuus tehdä huomautus
kaavaluonnoksesta kirjallisesti. Lisäksi järjestetään tarpeellinen määrä neuvotteluja osallisten
kanssa (MRL 62 §).
EHDOTUSVAIHE
Saadut huomautukset ja lausunnot käsitellään sekä laaditaan vastineet. Kaavaluonnokseen
tehdään
palautteen
pohjalta
tarvittavat
muutokset.
Rakennuslautakunta
esittää
kunnanhallitukselle asemakaavaehdotuksen asettamista nähtäville mahdollisten muistutusten
tekoa varten, jonka jälkeen kaavaehdotus asetetaan nähtäville 30 päiväksi. Nähtävilläoloaikana
kaikilla osallisilla on mahdollisuus tehdä muistutus kaavaehdotuksesta kirjallisesti. Nähtävillä
olosta julkaistaan kuulutus Ylä-Satakunta –lehdessä sekä kunnan ilmoitustaululla ja
internetsivuilla.
KAAVAN HYVÄKSYMINEN
Saadut muistutukset ja lausunnot käsitellään sekä laaditaan vastineet. Kaavaehdotukseen tehdään
palautteen pohjalta tarvittavat muutokset, jonka jälkeen kaava viedään hyväksymiskäsittelyyn
 Kunnanhallitus
 Kunnanvaltuusto
 Hyväksymispäätöksestä tiedottaminen
Kunnan jäsenillä ja rekisteröidyillä yhdistyksillä on toimialaansa koskien valitusoikeus kaavan hyväksymispäätöksestä Turun hallinto-oikeuteen ja edelleen korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

8. YHTEYSTIEDOT
YHTEYSTIEDOT
Kankaanpään kaupunki
Kaupunginarkkitehti, Aluearkkitehtivastaava
Ilmari Mattila
PL 36
38701 Kankaanpää
044-5772726
ilmari.mattila@kankaanpaa.fi
Kankaanpään kaupunki
ympäristösuunnittelija
Katri Kuusisto
PL36
38701 Kankaanpää
040 647 2551
katri.kuusisto@kankaanpaa.fi

Karvian kunta
Rakennusmestari
Jaakko Kallioniemi
Kylä-Karviantie 17
39930 Karvia
044 275 4767
jaakko.kallioniemi@karvia.fi

KARVIAN KESKUSTAAJAMAN OSAYLEISKAAVAN 2020 MUUTOS KOSKIEN
HÄRKÄMÄEN ALUEEN T, TY-1, T-1, MY-5, MA, VL, ET, AT JA AM ALUEVARAUKSIA.
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Kaavatunnus 230YKM12016
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1. Perus- ja tunnistetiedot
1.1 Tunnistetiedot
KARVIAN KESKUSTAAJAMAN OSAYLEISKAAVAN 2020 MUUTOS KOSKIEN HÄRKÄMÄEN
ALUEEN T, TY-1, T-1, MY-5, MA, VL, ET, AT JA AM ALUEVARAUKSIA.

Kaava-alueen koko: 47,6 ha
Kaavan tunnus: 230YKM12016
Kaavan päiväys: 13.11.2018

Kaavan laatija:

Kankaanpään kaupunki
Kaupunginarkkitehti Ilmari Mattila
PL 36
38701 Kankaanpää
p. 044-577 2726
www.kankaanpaa.fi

Vireille tulo:
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä:
Luonnos nähtävillä: 21.4-20.5.2016
Kaavaehdotus nähtävillä: 26.6-26.7.2018
Hyväksymispäivämäärät:
Kunnanhallitus:
Kunnanvaltuusto:

Kansikuva Ilmari Mattila 2016
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1.2 Sijainti
Suunnittelualue sijaitsee Karvian keskustan eteläpuolella noin kilometrin päässä
ydinkeskustasta. Alue rajoittuu idässä Ylä-Satakunnantiehen, lännessä Karviantiehen,
pohjoisessa asuinalueisiin ja etelässä maa- ja metsätalousalueisiin.

Kuva 1 Kaava-alueen sijainti on merkitty punaisella rajauksella.

1.3 Kaavan nimi ja tarkoitus
Karvian keskustaajaman osayleiskaavan 2020 muutos koskien härkämäen alueen T, TY1, T-1, MY-5, MA, VL, ET, AT ja AM aluevarauksia.
Karvian kunnalla on tarve saada keskustan tuntumaan uusia teollisuustontteja
elinkeinoelämän kehittymisen mahdollistamiseksi. Härkämäki on sijainniltaan ja
kulkuyhteyksiltään otollinen alue uusille teollisuustonteille.

1.4 Kaavaselostuksen liiteasiakirjat
- Kaavakuva
- Kaavamerkinnät ja –määräykset
- Pienennös osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta
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2. Tiivistelmä
2.1 Kaavaprosessin vaiheet
Osayleiskaavamuutoksen laadinta on käynnistynyt Karvian kunnan aloitteesta.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavaluonnos on ollut nähtävillä
kunnantalolla 21.4-20.5.2016 välisen ajan.
Kaavaehdotus on ollut nähtävillä 26.6-26.7.2018 välisen ajan.

2.2 Osayleiskaavan muutos
Vuonna 2008 hyväksytyssä Karvian keskustaajaman osayleiskaavassa on
keskustaajaman tulevaan kasvuun varauduttu osoittamalla taajaman etelä- ja
pohjoisosiin laajahkot varaukset MY-5 alueina. Alueille asetettiin kyseisellä
määräyksellä uudisrakentamiskielto, jotta alueiden jatkokaavoitus ei vaarantuisi.
Ajatuksena oli että alueet voitaisiin tarvittaessa tulevaisuudessa ottaa yleiskaavan
päivityksen yhteydessä asunto- ja teollisuusrakentamisen käyttöön. Karvian
keskustaajaman 2008 hyväksytyn osayleiskaavan selostuksen sivulla 65 todetaan MY-5
merkitään liittyen seuraavaa: Alueet ovat asemakaava-alueen lievealueita ja
mahdollisia asemakaavalla toteutettavia rakentamisalueita yleiskaavakauden jälkeen.
Nyt on Karvian kaavoituksen osalta tultu tilanteeseen, jossa eteläistä MY-5 aluetta
tarvitaan teollisuuden tarpeisiin.
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3 Lähtökohdat
3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista
3.1.1 Alueen yleiskuvaus
Kaava-alueen itäosa on osittain rakentunutta teollisuuspainotteista aluetta jossa
sijaitsee myös sähkölaitos. Alueen länsiosassa sijaitsee muutama asuinrakennus
varastorakennuksineen sekä pienteollisuutta. Muilta osin kaava-alue on
rakentamatonta, länsiosiltaan pelto- ja itäosiltaan metsävaltaista aluetta. Alueen
maasto laskee idästä lännen suuntaan. Alueen pinta-ala on yhteensä noin 47,6 ha.
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3.1.2 Luonnonympäristö
Vuonna 2008 hyväksytyn osayleiskaavan yhteydessä laadittiin luontoselvitys (Terhi
Rajala 2001). Luontoselvityksessä ei löytynyt huomioitavia kohteita nyt käsillä olevan
asemakaavan / asemakaavamuutoksen alueelta. Alueen metsät ovat talouskäytössä.
Kaava-alueella, nykyisten teollisuushallien länsipuolella, sijaitsee myös kaivettu lähde.
Kaava-alueen itäosissa on neljää eri kasvillisuustyyppiä: Tuore mustikkatyypin
mäntykangas, Tuore mustikkatyypin kuusikangas, Tuore mustikkatyypin
lehtipuukangas (jota on myös pellon keskellä oleva metsäsaareke) sekä
Hieskoivuvaltainen turvekangas.

Kuva 2 Kaava-alueen luonnonympäristöä
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3.1.3 Rakennettu ympäristö
Asutus
Kaava-alueen ympäristössä sijaitsee olemassa olevaa erillispientalo- ja rivitaloasutusta.
Laajemmat yhtenäiset asuinalueet sijoittuvat alueen pohjoispuolelle. Kaava-alueen
länsireunalla sijaitsee haja-asutusta: pienimuotoinen maatilakeskus sekä asumuksen
yhteyteen kytkeytyvää yritystoimintaa.

Kuva 3 Kaava-alueen länsireunan olemassa olevaa rakennuskantaa.

Kuva 4 Härkäkorventien asuinaluetta kaava-alueen pohjoispuolella.
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Teollisuus
Kaava-alueen itäosassa sijaitsevat muun muassa Karvian Konepaja Oy:n käytössä
olleita tiloja, Karvian Metalli ja Kone Oy:n tiloja sekä kaava-alueen eteläosaan sijoittuu
Vatajankosken sähkön sähkölaitos.

Kuva 5 Karvian Metalli ja Kone Oy: tiloja.

Kuva 6 Karvian konepaja Oy:n käytössä olleita tiloja.
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Kuva 7 Sähkötien varressa sijaitseva sähkölaitos

Väestö
Kaava-alueen länsiosassa on harvaa omakotiasumista. Alue rajautuu pohjoispuolella
Härkäkorventien asuinalueeseen, joka on pääosin toteutunut.
Palvelut
Alue sijaitsee noin kilometrin päässä Karvian keskustan palveluista.
Työpaikat
Alueella olevat yritykset ovat merkittäviä työllistäjiä Karviassa.
Virkistys
Kaavassa on osoitettu lähivirkistysalueet suunnittelualueen länsi- ja pohjoisosaan.
Liikenne
Kaava-aluetta rajaa länsipuolella Karviantie (seututie 273) ja Itäpuolella YläSatakunnantie (seututie 274). Kaavassa on osoitettu neljä alueen sisäistä katua, joiden
linjauksissa on hyödynnetty olemassa olevia tieyhteyksiä. Sisäisiltä kaduilta on yhteys
Ylä-Satakunnantielle ja Karviantielle. Karviantien reunassa kulkee
kevyenliikenteenväylä Kantin kylään.
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Tekninen huolto
Alue on olemassa olevan kunnallistekniikan välittömässä läheisyydessä. Alue tullaan
liittämään vesi- ja viemäriverkostoon.
Ympäristönsuojelu ja ympäristöhäiriöt
Alueella ei ole merkittäviä ympäristön häiriötekijöitä.
Maisema
Maiseman historiaa
Karvian alueelta vanhin selkeästi luettava kartta löytyy vuodelta 1959. Tästä kartasta
on hyvin arvioitavissa silloinen avoimen maisema-alueen tilanne. Kun tuolloin vielä
metsällä olleet alueet siirretään vuoden 2018 karttapohjalle, nähdään
maisemahistoriallisesti huomioitavat avoimet peltoalueet, jotka ovat kaavassa soitettu
rakentamiseen. Tarkastelun perusteella on todettavissa, että kaavassa rakentamiseen
osoitetut alueet eivät ole maisemahistoriallisesti mitenkään merkittäviä tai näkyviä.
Tienvarressa olevat maisemahistoriallisesti huomioitavat avoimet peltoalueet on
kaavassa osoitettu maisemallisesti arvokkaaksi peltoalueeksi.
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kartta vuodelta 1959

Kartta vuodelta 2018
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Arvio maiseman nykytilanteesta
Kaava-alue sijoittuu lännen - lounaan suuntaan avautuvalle rinteelle, joka reunustaa
Karvianjoen jokilaaksoa keskustan tuntumassa. Kaava-alueen pohjoispuolella sijaitsee
keskusta-aluemaista tiivistä rakentamista. Karviantien varrella sijaitsee kirjavaa
hajarakentamista. Kaava-alueen keskellä sijaitseva metsäinen rinne on maisemallisesti
näkyvä maisemaa rajaava elementti. Kaava-alueella peltomaisema on rikkonainen
tienvarren rakentamisesta ja metsäsaarekkeista johtuen. Karviantieltä näkymät kaavaalueelle ovat hyvin rajattuja rakentamisesta ja kasvillisuudesta johtuen.

Kokonaisarvio maisema-arvoista
Maisemasta tehtyjen selvitysten ja arviointien perusteella on todettavissa, että
kaavamuutoksessa rakentamiselle osoitetulla alueella ei ole sellaisia
maisemahistoriallisia ja nykyisen maisemakokonaisuuden kannalta sellaisia arvoja,
jotka olisivat kaavahankkeen esteenä.

Kuva 8 Kuvassa kaava-alueen länsireunaa.
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Kuva 9 Rikkonainen maalaismaisema kaava-alueen länsireunalla keskusta-alueen tuntumassa.

Kuva 10 Kaavassa MA-alueenksi merkittyä peltoa.
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Kuva 11 Näkymä Karviantieltä etelänsuuntaan. Kuvassa vasemmalla kaava-alueen länsireunaa.

Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaismuistot
Alueella ei ole huomioitavia kohteita.

3.1.4 Maanomistus
Kaava-alueella on sekä kunnan että yksityisten maanomistusta. Kaavassa
teollisuusalueiksi osoitettavista maa-alueista (mukana kaavamuutosalue) on kunnan
omistuksessa noin 68 %. Kunnan omistamat maa-alueet kattavat noin puolet koko
kaava-alueesta.
Kunnan omistamat maa-alueet:
230-405-8-267 (Tapiolantie)
230-405-8-248 Tapiola
230-405-8-40 Hakosalo
230-405-8-39 Hakamaa
230-405-8-38 Fenander
230-405-8-176 Irjala I
230-405-8-233 Leipomo
230-405-8-268 Konepajanmäki
230-405-8-158 (1 ja 2) Härkämäki
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3.2 Suunnittelutilanne
3.2.1 Kaava-alueen kaavoitustilanne ja aluetta koskevat päätökset
MAAKUNTAKAAVA
Vahv. pvm. /
KHO
YLEISKAAVA
Vahv. pvm. / KV

13.03.2013

Nimi

Satakunnan maakuntakaava

30.6.2008

Nimi

Karvian Keskustaajaman osayleiskaava 2020

1974
15.6.1999

Nimi

Rakennuskaava
Härkämäen teollisuusalueen laajennus korttelit 110, 111
ja 112.
Härkämäen teollisuusalueen korttelien 70 ja 71
asemakaavan muutos.

ASEMAKAAVA
Vahv. pvm. / KV

16.11.2009

Satakunnan maakuntakaava
Alueella on voimassa Satakunnan maakuntakaava, joka on vahvistettu 30.11.2011.
Satakunnan maakuntakaava on saanut lainvoiman 13.3.2013 korkeimman hallintooikeuden (KHO) päätöksellä. Maakuntakaavassa suunnittelualue on
taajamatoimintojen aluetta (A), teollisuus- ja varastotoimintojen aluetta (T) sekä
aluetta, jolle ei ole osoitettu aluevarausmerkintöjä. Matkailun kehittämisvyöhyke
(mv3) ulottuu alueen länsiosiin.
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Yleiskaava
Alueella on voimassa Karvia Keskustaajaman osayleiskaava 2020, joka on hyväksytty
30.6.2008. Osayleiskaavassa suunnittelualue on teollisuus- ja varastoaluetta (T),
teollisuusaluetta, jolla ympäristö asettaa toiminnan laadulle erityisiä vaatimuksia (TY1), teollisuus- ja varastoaluetta (T-1), maa- ja metsätalousvaltaista aluetta, jolla on
erityisiä ympäristöarvoja (MY-5), maisemallisesti arvokasta peltoaluetta (MA),
lähivirkistysaluetta (VL), yhdyskuntateknisen huollon aluetta (ET), kyläaluetta (AT) ja
maatilojen talouskeskusten aluetta (AM).
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Asemakaava
Kaava-alueen itäosassa on voimassa asemakaavat: Karvian Härkämäen
teollisuusalueen korttelien 70 ja 71 asemakaavan muutos, hyväksytty 16.11.2009 sekä
Härkämäen teollisuusalueen laajennus korttelit 110, 111 ja 112, hyväksytty 15.6.1999.
Asemakaavoissa on osoitettu teollisuustontteja sekä yhdyskuntateknistä huoltoa
palvelevien rakennusten ja laitosten alue.

Kuva 12 Ote kaavayhdistelmästä (2015).

Pohjakartta
Suuntakartta Oy:n laatima numeerinen pohjakartta, hyväksytty 7.5.2002.
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3.3 Rakennuskiellot
Alueella voimassa olevassa Keskustaajaman osayleiskaavassa 2020, joka on hyväksytty
30.6.2008, on osoitettu maa- ja metsätalousvaltainen alue, jolla on erityisiä
ympäristöarvoja, MY-5. Merkinnällä on varauduttu keskustaajaman tulevaan kasvuun.
Alueille asetettiin kyseisellä määräyksellä uudisrakentamiskielto, jotta alueiden
jatkokaavoitus ei vaarantuisi. Ajatuksena oli että alueet voitaisiin tarvittaessa
tulevaisuudessa ottaa yleiskaavan päivityksen yhteydessä asunto- ja
teollisuusrakentamisen käyttöön.

4. Kaavan suunnittelun vaiheet
4.1 Osayleiskaavamuutoksen tarve ja tavoitteet
Karvian kunnalla ei ole tällä hetkellä riittävästi asemakaavoitettuja teollisuustontteja
yritysten tarpeisiin. Karvian kunnalla on tarve saada keskustan tuntumaan uusia
teollisuustontteja tarjolle. Kunta on käynyt maanomistajan kanssa neuvotteluja YläSatakunnantien itäpuolisten alueiden ostamiseksi. Nämä alueet on keskustaajaman
osayleiskaavassa osoitettu teollisuusalueiksi. Kunta ei saanut hankittua alueita
omistukseensa. Kunta sai hankittua Härkämäen maa-alueen Härkämäen
teollisuusalueen länsipuolelta. Alue liittyy kiinteästi Härkämäen alueeseen ja soveltuu
maaperänsä osalta hyvin rakentamiselle. Kunta omistaa suuren osan kaavoitettavasta
alueesta. Teollisuustonttien riittävyys ja vaihtoehtoisuus on elinehto elinkeinoelämän
kehittymiselle. Nyt kaavoitettava lisäalue on sijainniltaan ja kulkuyhteyksiltään
otollinen alue uusille teollisuustonteille.

4.2 Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset
Kaavamuutoksen laadinta on käynnistynyt Karvian kunnan aloitteesta.
Kaavamuutos on toteutettu hallituksen hyväksymän kaavoitusohjelman mukaisesti.
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4.3 Osallistuminen ja yhteistyö
4.3.1 Osalliset
Välittömimmin kaavahanke koskee suunnittelualueen kiinteistöjen omistajia ja
naapurikiinteistöjen omistajia. Kaavahankkeen merkityksen vuoksi sen voidaan katsoa
koskevan kaikkia kuntalaisia.
Suunnittelun viranomais- ja yhteistyötahoja ovat Varsinais‐Suomen Elinkeino‐,
liikenne‐ ja ympäristökeskus (ELY‐keskus), Satakuntaliitto, Satakunnan Museo sekä
Satakunnan pelastuslaitos.

4.3.2 Vireille tulo
Kaavahankkeen vireilletulosta ilmoitettiin kuulutuksella Ylä-Satakunta -lehdessä sekä
kunnan ilmoitustaululla ja internetsivuilla.

4.3.3 Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettely
Kaavahankkeesta järjestettiin maanomistajatilaisuus 7.3.2016, johon kutsuttiin myös
kaava-alueen naapurikiinteistöjen omistajat. Tilaisuudessa esiteltiin kaavoitusprosessia
ja alustavaa asemakaavaluonnosta, joka on esitetyn osayleiskaavamuutoksen
mukainen.
Hankkeesta on käyty viranomaisneuvottelua Kehittämiskeskustelun yhteydessä
15.11.2016.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä 21.4-20.5.2016
Osayleiskaavamuutosluonnos on ollut nähtävillä 21.4-20.5.2016 välisen ajan. jolloin on
ollut mahdollisuus esittää kaavasta kirjallisia ja suullisia mielipiteitä.
Kaavaehdotus on ollut nähtävillä 26.6-26.7.2018 välisen ajan, jolloin kaavasta on ollut
mahdollisuus esittää kirjalliset muistutukset.
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Kaavasta järjestettiin viranomaisneuvottelu ja katselmus 6.11.2018. Paikalla oli
kaavoittajan ja kunnanedustajien lisäksi Satakuntaliiton, Satakunnan museon ja Elykeskuksen edustajat.

4.3.4 Kaavan vaiheet
Kaavaluonnos
Kaavahankkeen vireille tulosta sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville
asettamisesta kuulutettiin Ylä-Satakunta –lehdessä sekä kunnan ilmoitustaululla ja
internetsivuilla (MRL 63 §). Yhteistyötahoja informoitiin kirjeitse hankkeen vireille tulosta ja laatimisvaiheen vuorovaikutusmenettelystä.
Kaavaluonnos valmisteltiin kevään 2016 aikana. Luonnos esiteltiin kunnanhallitukselle
ja siitä tiedotettiin kuulutuksella Ylä-Satakunta –lehdessä sekä kunnan ilmoitustaululla
ja internetsivuilla. Yhteistyötahoja informoitiin kirjeitse hankkeen etenemisestä ja
pyydettiin lausunnot.
Kaavaluonnos asetettiin nähtäville ja tällöin viranomaisille ja muille osallisille tarjottiin
mahdollisuus lausunnon antamiseen. 30 päivän nähtävilläoloaikana kaikilla osallisilla
oli mahdollisuus tehdä huomautus kaavaluonnoksesta kirjallisesti. Lisäksi järjestettiin
tarpeellinen määrä neuvotteluja osallisten kanssa (MRL 62 §).
Osayleiskaavamuutosluonnos on ollut nähtävillä 21.4-20.5.2016 välisen ajan.
Kaavaehdotus
Luonnosvaiheesta saadut huomautukset ja lausunnot käsiteltiin sekä laadittiin
vastineet. Kaavaluonnokseen tehtiin palautteen pohjalta tarvittavat muutokset.
Kaavaehdotus käsitellään kunnanhallituksessa, jonka jälkeen kaavaehdotus asetetaan
nähtäville 30 päiväksi. Nähtävilläolosta kuulutettiin Ylä-Satakunta –lehdessä sekä
kunnan ilmoitustaululla ja internetsivuilla. Nähtävillä oloaikana kaikilla osallisilla on
mahdollisuus tehdä muistutus kaavaehdotuksesta kirjallisesti.
Kaavaehdotus on ollut nähtävillä 26.6-26.7.2018 välisen ajan, jolloin on ollut
mahdollisuus esittää kirjalliset muistutukset.

23

KARVIA

Härkämäen OYK -muutos kaavaselostus

Kaavasta saatiin lausunnot Satakuntaliitolta ja Satakunnan museolta. Varsinais-Suomen
Ely-keskus antoi kaavaehdotuksesta kommentit.
Lausuntojen ja käytyjen neuvottelujen perusteella on kaavaan tehty seuraavat muutokset:
1. Pohjoisin asuin- liike ja toimistorakennusten korttelialueesta (AL) on muutettu merkinnäksi
asuin- ja teollisuusrakennusten korttelialue(ATY), jolla ympäristö asettaa toiminnan
laadulle erityisiä vaatimuksia. Muutokseen on päädytty, koska uusi merkintä kuvaa
paremmin alueen nykyistä toimintaa.
2. AL ja MA- alueiden vieressä olevaa lähivirkistysaluetta on laajennettu maisema- ja
meluhaittojen vähentämiseksi.
3. Kaavaa on täydennetty pohjoiselta osalta.
Muutokset ovat vähäisiä, eivätkä näin ollen edellytä kaavan asettamista uudelleen nähtäville
ehdotuksena ennen hyväksymiskäsittelyä. Tehdyistä muutoksista on tiedotettu kiinteistöjen
omistajia.

Kaavan hyväksyminen
Saadut muistutukset ja lausunnot käsitellään sekä laaditaan vastineet.
Kaavaehdotukseen tehdään palautteen pohjalta tarvittavat muutokset, jonka jälkeen
kaava viedään hyväksymiskäsittelyyn. Kunnan jäsenillä ja rekisteröidyillä yhdistyksillä
on toimialaansa koskien valitusoikeus kaavan hyväksymispäätöksestä Turun hallintooikeuteen ja edelleen korkeimpaan hallinto-oikeuteen.
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5. Kaavamuutoksen kuvaus
Osayleiskaavamuutoksella mahdollistetaan Härkämäen teollisuusalueen laajentaminen
lännen suuntaan. MY-5. Merkinnällä on varauduttu keskustaajaman tulevaan kasvuun.
Alueille asetettiin kyseisellä määräyksellä uudisrakentamiskielto, jotta alueiden
jatkokaavoitus ei vaarantuisi. Kunnalla on nyt tarve osoittaa teollisuustontteja, joilla
varaudutaan tulevaisuuden tarpeisiin.
Kaava-alue sijoittuu olemassa olevan teollisuusalueen yhteyteen, hyvien
liikenneyhteyksien varrelle. Alue sijoittuu keskusta-alueen eteläreunalle jatkaen
tiiviimpää rakennettua ympäristöä. Kaava-alueen pohjoispuolella sijaitsee asuinalueita
sekä jokilaaksossa Karviantien varrella sijaitsee kirjavaa haja-asutusta ja pienimuotoista
yritystoimintaa. Kaava-alue sijoittuu jokilaakson ja sitä rajaavan metsäselänteen
vaihettumisvyöhykkeelle.
Osayleiskaavamuutoksen kanssa tehdään samanaikaisesti Härkämäen teollisuusalueen
asemakaava ja asemakaavan muutos. Asemakaavassa otetaan tarkemmin huomioon
maisemalliset tekijät, melu ja hulevesien hallinta. Osayleiskaavan merkinnöissä ja
määräyksissä on pitäydytty pääasiassa olemassa olevan Karvian keskustaajaman
osayleiskaava 2020:n mukaisessa ulkoasussa.

5.1 Kaavan rakenne
Kaavassa osoitetaan aluevaraukset teollisuuden (TY) tarpeisiin sekä asuin-, liike- ja
toimistorakennusten korttelialueita (AL). Alueille sijoittuu olemassa olevaa toimintaa.
Maisemallisesti arvokkaat peltoalueet on merkitty MA-alueiksi, kuten voimassa
olevassa osayleiskaavassa. Teollisuusalueiden länsipuolelle ja pohjoispuolelle on
osoitettu lähivirkistysalueet (VL) eri toimintojen toisistaan erottamiseksi, hulevesien
viivyttämiseksi ja virkistyskäytön tarpeisiin.
Poikkeaminen Satakunnan maakuntakaavasta
Asemakaavamuutos poikkeaa maakuntakaavasta läntisen teollisuusalueen osalta.
Maakuntakaavassa ei ole merkintää tällä alueella. Poikkeaminen maakuntakaavasta on
perusteltu, sillä osayleiskaavassa alue on tarkoitettu taajaman laajentumisalueeksi.
Kunta ei ole saanut hankittua maa-alueita Ylä-Satakunnantien itäpuolelta. Sen sijaan
kunta sai hankittua maa-alueen nykyisen teollisuusalueen länsipuolelta. Kaava-alue
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soveltuu teollisuustoiminnalle koska se on suora jatke Härkämäen nykyiselle
teollisuusalueelle ja alue on taajaman reunalla.
Kaava noudattaa keskustaajaman osayleiskaavaa 2020 alueen itä- ja länsiosilta. Kaavaalueen keskiosaan on osayleiskaavassa merkitty MY-5 alue, jonka osalta kaavaan on
tehty muutoksi. Karvian keskustaajaman 2008 hyväksytyn osayleiskaavan selostuksen
sivulla 65 todetaan MY-5 merkitään liittyen seuraavaa: Alueet ovat asemakaavaalueen lievealueita ja mahdollisia asemakaavalla toteutettavia rakentamisalueita
yleiskaavakauden jälkeen.

5.2 KAAVAN MITOITUS
Kaavan mitoitus perustuu tietoon olemassa olevista rakentamattomista ja myytävistä
kunnan omistamista teollisuustonteista suhteessa teollisuustonttien tarpeeseen.
Kunnan kaikki teollisuustontit sijoittuvat Härkämäen alueelle. Myytäviä tontteja on
jäljellä enää kaksi kappaletta ja ne ovat kooltaan pieniä ja sijoittuvat liikenteellisesti
hankalaan notkoon. Kun arvioidaan teollisuustonttien tarvetta tulevaisuudessa, tulisi
kunnan varautua kahden teollisuustontin myyntiin vuodessa. Tonttitarve olisi
kymmenen vuoden ajalle 20 tonttia. Kun lasketaan nyt myymättömät tontit, joille
tulee parempi ajoyhteys ja kaavassa alustavalla jaolla osoitetut 12 tonttia saadaan
tonttivarannoksi 14 tonttia, mikä laskennallisesti riittää seitsemän vuoden tarpeisiin.

5.3 Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen
Lähivirkistysalueet on sijoitettu teollisuusalueiden ja asuinalueiden välille
maisemallisten vaikutusten ja meluvaikutusten hallitsemiseksi.
Kaavassa osoitettujen teollisuusalueiden läheisyydessä on asuntorakentamisen alueita
joihin kohdistuvia meluvaikutuksia on kaavoituksen yhteydessä arvioitu. Alueella on jo
nykyisellään liikennemelua, jolloin teollisuusalueen melu ei olennaisesti muuta alueen
tilannetta. Osayleiskaavan yleismääräyksissä on todettu melun osalta, että liikenne- ja
teollisuusalueiden melu otetaan huomioon tapauskohtaisesti rakennuslupatarkastelun
yhteydessä.
Kaavasta on laadittu ilmakuvaan liitetty havainnekuva. Kuvasta on todettavissa että
maisemalliset vaikutukset on saatu minimoitua uusien tonttien sijoittelulla ja
kasvillisuusvyöhykkeillä.

26

KARVIA

Härkämäen OYK -muutos kaavaselostus

Osayleiskaavamuutoksen kanssa samanaikaisesti laaditaan asemakaavaa, jossa otetaan
ympäristön laatua koskevat asiat tarkemmin huomioon.

Nykytilanne

Havainnekuva kaavaratkaisusta.
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5.2.1 Hulevesien hallinta
Kaava-alueella valuma-alue jakautuu kahteen osaan. Pääasiallinen veden kulkusuunta
on lännen suuntaan. Maasto laskee metsäselänteeltä kohti jokilaaksoa ja Karvianjokea.
Kaava-alueella syntyviä hulevesiä ohjataan viivyttämään kaavan lounaisosassa ennen
olemassa oleviin uomiin johtamista, jotka laskevat kohti Karvianjokea.

Kuva 13 Alueen vedet kulkeutuvat pääasiassa lännen suuntaan.

Kaavassa on osoitettu ohjeellinen aluevaraus hulevesien hallintaa varten veden
pääasiallisen kulkusuunnan mukaisesti. Hulevesiä tulee hallita tontti- tai
korttelikohtaisilla järjestelmillä ennen alueelliseen hulevesijärjestelmään johtamista.
Asemakaavassa tulee osoittaa alueellinen hulevesijärjestelmä.
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5.3 Kaavan vaikutukset
Kaavan vaikutuksia arvioidaan suunnittelutyön ohessa sekä kaava-alueen että sen
lähiympäristön kannalta.

5.3.1 Vaikutukset taajamakuvaan, maisemaan, kulttuuriperintöön ja
rakennettuun ympäristöön
Taajamakuvallisesti alue jatkaa keskusta-alueen rakennettua ympäristöä etelän
suuntaan. Jatkosuunnittelussa tontit on sijoitettu alavalle alueelle, jollin
rakentamisesta aiheutuvat näkymät Karviantielle ovat vähäisempiä. Nykyistä
teollisuusaluetta maisemallisesti suojaava metsikkö on nyt myös mahdollista säilyttää.
Teollisuusalueen länsipuolelle on osoitettu suojavyöhykkeeksi virkistysalueet.
Istuttamalla puustoa näille alueille voidaan teollisuusrakentamisen näkyminen
Karviantielle pääosin estää. Tällä ratkaisulla palautetaan 1959 vuoden aikainen
maisematilanne, jolloin kyseisellä alueella oli vielä metsää.
Jokilaaksossa sijaitsevat laajat peltonäkymät avautuvat pääasiassa keskusta-alueesta
poispäin sekä Karviantien länsipuolella sijaitsevilla alueilla. Teollisuusalue sijoittuu
jokilaakson reuna-alueelle keskusta-alueen välittömään läheisyyteen, jolloin se
kytkeytyy olemassa olevaan rakennettuun ympäristöön. Teollisuusalueen länsireunalla
sijaitsevat peltoaukeat ovat pienipiirteisiä ja nykyilmeeltään kirjavia.
Kaavan maisemallisia vaikutuksia ei voi pitää merkittävinä.
Alueella ei sijaitse valtakunnallisesti tai maakunnallisesti merkittävää rakennettua
kulttuuriympäristöä. Kulttuuriympäristöön liittyvät kohteet on arvioitu
osayleiskaavoituksen yhteydessä (Karvian kirkonkylän ja sen lähiympäristön
rakennusinventointi, 2001).
Karvian kunnan kiinteät muinaisjäännökset on inventoitu 1999. Kaava-alueella ei
sijaitse muinaisjäännöksiä.

5.3.2 Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön
Vaikutuksia luontoon ja luonnonympäristöön voidaan pitää vähäisinä. Kaava-alueella ei
sijaitse merkittäviä luontoarvoja. Vuonna 2008 hyväksytyn osayleiskaavan yhteydessä
on laadittu luontoselvitys (Terhi Rajala 2001). Luontoselvityksessä ei löytynyt
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huomioitavia kohteita nyt käsillä olevalta kaava-alueelta. Alueen metsät ovat
talouskäytössä. Alueella sijaitsee kaivettu lähde.
Uudessa kaavaratkaisussa on pohjois-eteläsuuntainen vihervyöhyke säilytetty, mikä
mahdollistaa ekologisen käytävän säilymisen.

Alueella ei sijaitse pohjavesialueita.
Kaavalla ei ole huomioitavia vaikutuksia luonnonympäristöön.

5.3.3 Vaikutukset alue- ja yhdyskuntarakenteeseen sekä yhdyskunta- ja
energiatalouteen
Yhdyskuntarakenteellisesti alue jatkaa rakennettua keskusta-aluetta etelän suuntaan.
Teollisen toiminnan keskittäminen alueille, joilla on olemassa olevaa toimintaa ja sille
varattujen alueiden tehokas käyttö ovat yhdyskunta- ja energiataloudellisilta
vaikutuksiltaan myönteisiä. Teollisuusalue sijoittuu hyvien liikenneyhteyksien lähelle.
Alueella sijaitsee sähkölaitos. Teollisuus alue sijoittuu keskustaajaman reuna-alueelle,
mikä on yhdyskuntarakenteellisesti hyvä asia.
Yleiskaavaratkaisu on yhdyskuntarakenteellisesti järkevä.

5.3.4 Vaikutukset ihmisten elinoloihin ja elinympäristöön
Teollisuusrakennusten sekä asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialueet
sijoittuvat olemassa olevan asutuksen tuntumaan keskusta-alueen jatkoksi. Alueella
sijaitsee olemassa olevaa teollista toimintaa. Teollinen toiminta on pyritty sovittamaan
olemassa olevaan ympäristöön lähivirkistysaluevyöhykkeiden avulla.
Lähellä keskustaa sijaitseva työpaikka-alue mahdollistaa kevyenliikenteen
hyödyntämisen työpaikkaliikenteessä.
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5.3.5 Liikenne
Teollisuusalue lisää liikennöintiä alueella. Myös raskaan liikenteen määrä tulee
lisääntymään. Alueen liikenteelliset yhteydet ovat kuitenkin toimivat. Kaava-alue
sijoittuu Karviantien (seututie 273) ja Ylä-Satakunnantien (seututie 274) väliin, jotka
toimivat alueen pääväylinä. Etelään suuntautuva liikennöinti jää varsinaisen keskustaalueen ulkopuolelle.

5.3.6. Melu
Teollisen toiminnan ja asuttujen alueiden välille on osoitettu lähivirkistysaluetta.
Osayleiskaavan yleismääräyksissä on todettu, että liikenne- ja teollisuusalueiden melu
otetaan huomioon tapauskohtaisesti rakennuslupatarkastelun yhteydessä.
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6. Kaavan toteutus
6.1 Toteuttaminen ja ajoitus
Osayleiskaavamuutoksen rinnalla toteutetaan Härkämäen teollisuusalueen
asemakaava ja asemakaavan muutos.
Liitteenä
-

Kaavakartta sekä kaavamerkinnät ja -määräykset
Pienennös OAS:ta

Kankaanpäässä 13.11.2018

Ilmari Mattila
Kankaanpään kaupunginarkkitehti, aluearkkitehtivastaava
YHTEYSTIEDOT
Kankaanpään kaupunki
Kaupunginarkkitehti Ilmari Mattila
PL 36, 38701 Kankaanpää
p. 044 577 2726
ilmari.mattila@kankaanpaa.fi

Karvian kunta
Rakennusmestari Jaakko Kallioniemi
Kylä-Karviantie 17, 39930 Karvia
p. 044 275 4767
jaakko.kallioniemi@karvia.fi
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HÄRKÄMÄEN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVAN JA
ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS
Karvian kunnan Härkämäen teollisuusalueen korttelin 71 osaa sekä kortteleita
110-117, yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten aluetta,
katu- ja puistoalueita koskeva asemakaava ja asemakaavan muutos.
Asemakaavalla muodostuu korttelialueet 71, 110-117, lähivirkistysalueet,
yhdyskuntateknistä huoltoa palveleva alue, maisemallisesti arvokas peltoalue ja
maa- ja metsäalue.
Kaavatunnus 230AKAM22016
Karvian kunta 24.3.2021
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1. Perus- ja tunnistetiedot
1.1 Tunnistetiedot
HÄRKÄMÄEN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN
SELOSTUS
Härkämäen teollisuusalueen korttelin 71 osaa sekä kortteleita 110-117,
yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten aluetta, katu- ja
puistoalueita koskeva asemakaava ja asemakaavan muutos.
Asemakaavalla muodostuu korttelialueet 71, 110-117, lähivirkistysalueet,
yhdyskuntateknistä huoltoa palveleva alue, maisemallisesti arvokas peltoalue ja maaja metsäalue.
Kaava-alueen koko: 47,6 ha
Asemakaavan tunnus: 230AKAM22016
Asemakaavan päiväys: 24.03.2021
Kaavan laatija:

Kaavaluonnos ja ehdotusvaihe
Kankaanpään kaupunki
Kaupunginarkkitehti Ilmari Mattila
Hyväksymisvaihe
Kaavoitus- ja Arkkitehtipalvelu Mattila Oy
Ilmari Mattila
puh. 0440839811
ilmari.mattila@kaavoituspalvelu.fi

Vireille tulo:
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä: 21.4-20.5.2016
Luonnos nähtävillä: 21.4-20.5.2016
Kaavaehdotus nähtävillä: 26.6-26.7.2018
Hyväksymispäivämäärät:
Kunnanhallitus:
Kunnanvaltuusto:
Kansikuva

Ilmakuvaus 2016, Röni-Kuva Oy
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1.2 Sijainti
Suunnittelualue sijaitsee Karvian keskustan eteläpuolella noin kilometrin päässä
ydinkeskustasta. Alue rajoittuu idässä Ylä-Satakunnantiehen, lännessä Karviantiehen,
pohjoisessa asuinalueisiin ja etelässä maa- ja metsätalousalueisiin.

Kuva 1 Kaava-alueen sijainti on merkitty punaisella rajauksella.

1.3 Kaavan nimi ja tarkoitus
Kaavasta käytetään nimitystä Härkämäen teollisuusalueen asemakaava ja
asemakaavan muutos.
Asemakaavan tarkoituksena on osoittaa uusia teollisuustontteja. Karvian kunnalla on
tarve saada keskustan tuntumaan uusia teollisuustontteja elinkeinoelämän
kehittymisen mahdollistamiseksi. Härkämäki on sijainniltaan ja kulkuyhteyksiltään
otollinen alue uusille teollisuustonteille.

1.4 Kaavaselostuksen liiteasiakirjat
- Asemakaavakuva
- Asemakaavamerkinnät ja –määräykset
- Pienennös osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta
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2. Tiivistelmä
2.1 Kaavaprosessin vaiheet
Asemakaavan laadinta on käynnistynyt Karvian kunnan aloitteesta.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavaluonnos on ollut nähtävillä
kunnantalolla 21.4-20.5.2016 välisen ajan.
Kaavaehdotus on ollut nähtävillä 26.6-26.7.2018 välisen ajan.

2.2 Asemakaava
Asemakaavassa on osoitettu yhteensä 24 erikokoista teollisuustonttia yritysten
tarpeisiin. Kaavassa on osoitettu lisäksi seitsemän AL-tonttia. Alueen kaakkoisosassa
sijaitseva sähkölaitoksen alue on osoitettu merkinnällä ET. Teollisuusalueen ja
asuinalueiden väliin on osoitettu lähivirkistysalueet suojaamaan asutusta
teollisuustoiminnan mahdollisilta häiriötekijöiltä. Alueen länsiosan maisemallisesti
arvokkaat peltoalueet on huomioitu osoittamalla ne kaavassa MA-alueiksi. Alueelle on
osoitettu raskaalle liikenteelle riittävän leveät katualueet, joiden linjauksissa on
hyödynnetty olemassa olevia tieyhteyksiä.
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3 Lähtökohdat
3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista
3.1.1 Alueen yleiskuvaus
Suunnittelualueen itäosa on osittain rakentunutta teollisuuspainotteista aluetta, jossa
sijaitsee myös sähkölaitos. Alueen länsiosassa sijaitsee muutama asuinrakennus
varastorakennuksineen sekä pienteollisuutta. Muilta osin kaava-alue on
rakentamatonta, länsiosiltaan pelto- ja itäosiltaan metsävaltaista aluetta. Alueen
maasto laskee idästä lännen suuntaan. Alueen pinta-ala on yhteensä noin 47,6 ha.

Ilmakuva alueelle lännestä
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Ilmakuva alueelle etelästä

3.1.2 Luonnonympäristö
Vuonna 2008 hyväksytyn osayleiskaavan yhteydessä laadittiin luontoselvitys (Terhi
Rajala 2001). Luontoselvityksessä ei löytynyt huomioitavia kohteita nyt käsillä olevan
asemakaavan / asemakaavamuutoksen alueelta. Alueen metsät ovat talouskäytössä.
Kaava-alueella, nykyisten teollisuushallien länsipuolella, sijaitsee myös kaivettu lähde.
Kaava-alueen itäosissa on neljää eri kasvillisuustyyppiä: Tuore mustikkatyypin
mäntykangas, Tuore mustikkatyypin kuusikangas, Tuore mustikkatyypin
lehtipuukangas (jota on myös pellon keskellä oleva metsäsaareke) sekä
Hieskoivuvaltainen turvekangas.
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Kuva 2 Kaava-alueen luonnonympäristöä.
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3.1.3 Rakennettu ympäristö
Asutus
Kaava-alueen ympäristössä sijaitsee olemassa olevaa erillispientalo- ja rivitaloasutusta.
Laajemmat yhtenäiset asuinalueet sijoittuvat alueen pohjoispuolelle. Kaava-alueen
länsireunalla sijaitsee haja-asutusta: pienimuotoinen maatilakeskus sekä asumuksen
yhteyteen kytkeytyvää yritystoimintaa.

Kuva 3 Kaava-alueen länsireunan olemassa olevaa rakennuskantaa.

Kuva 4 Härkäkorventien asuinaluetta kaava-alueen pohjoispuolella.
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Teollisuus
Kaava-alueen itäosassa sijaitsevat muun muassa Karvian Konepaja Oy:n käytössä
olleita tiloja, Karvian Metalli ja Kone Oy:n tiloja sekä kaava-alueen eteläosaan sijoittuu
Vatajankosken sähkön sähkölaitos.

Kuva 5 Karvian Metalli ja Kone Oy:n tiloja.

Kuva 6 Karvian konepaja Oy:n käytössä olleita tiloja.
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Kuva 7 Sähkötien varressa sijaitseva sähkölaitos

Väestö
Kaava-alueen länsiosassa on harvaa omakotiasumista. Alue rajautuu pohjoispuolella
Härkäkorventien asuinalueeseen, joka on pääosin toteutunut.
Palvelut
Alue sijaitsee noin kilometrin päässä Karvian keskustan palveluista.
Työpaikat
Alueella olevat yritykset ovat merkittäviä työllistäjiä Karviassa.
Virkistys
Kaavassa on osoitettu lähivirkistysalueet suunnittelualueen länsi ja pohjoisosaan.
Liikenne
Kaava-aluetta rajaa länsipuolella Karviantie (seututie 273) ja Itäpuolella YläSatakunnantie (seututie 274). Kaavassa on osoitettu neljä alueen sisäistä katua, joiden
linjauksissa on hyödynnetty olemassa olevia tieyhteyksiä. Sisäisiltä kaduilta on yhteys
Ylä-Satakunnantielle ja Karviantielle. Karviantien reunassa kulkee
kevyenliikenteenväylä Kantin kylään.
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Tekninen huolto
Alue tullaan liittämään vesi- ja viemäriverkostoon.
Ympäristönsuojelu ja ympäristöhäiriöt
Alueella ei ole merkittäviä ympäristön häiriötekijöitä.
Maisema
Maiseman historiaa
Karvian alueelta vanhin selkeästi luettava kartta löytyy vuodelta 1959. Tästä kartasta
on hyvin arvioitavissa silloinen avoimen maisema-alueen tilanne. Kun tuolloin vielä
metsällä olleet alueet siirretään vuoden 2018 karttapohjalle, nähdään
maisemahistoriallisesti huomioitavat avoimet peltoalueet, jotka ovat kaavassa soitettu
rakentamiseen. Tarkastelun perusteella on todettavissa, että kaavassa rakentamiseen
osoitetut alueet eivät ole maisemahistoriallisesti mitenkään merkittäviä tai näkyviä.
Tienvarressa olevat maisemahistoriallisesti huomioitavat avoimet peltoalueet on
kaavassa osoitettu maisemallisesti arvokkaaksi peltoalueeksi.

kartta vuodelta 1959
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Kartta vuodelta 2018
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Arvio maiseman nykytilanteesta
Kaava-alue sijoittuu lännen - lounaan suuntaan avautuvalle rinteelle, joka reunustaa
Karvianjoen jokilaaksoa keskustan tuntumassa. Kaava-alueen pohjoispuolella sijaitsee
keskusta-aluemaista tiivistä rakentamista. Karviantien varrella sijaitsee kirjavaa
hajarakentamista. Kaava-alueen keskellä sijaitseva metsäinen rinne on maisemallisesti
näkyvä maisemaa rajaava elementti. Kaava-alueella peltomaisema on rikkonainen
tienvarren rakentamisesta ja metsäsaarekkeista johtuen. Karviantieltä näkymät kaavaalueelle ovat hyvin rajattuja rakentamisesta ja kasvillisuudesta johtuen.

Kokonaisarvio maisema-arvoista
Maisemasta tehtyjen selvitysten ja arviointien perusteella on todettavissa, että
kaavamuutoksessa rakentamiselle osoitetulla alueella ei ole sellaisia
maisemahistoriallisia ja nykyisen maisemakokonaisuuden kannalta sellaisia arvoja,
jotka olisivat kaavahankkeen esteenä.

Kuva 8 Kuvassa kaava-alueen länsireunaa.
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Kuva 9 Rikkonainen maalaismaisema kaava-alueen länsireunalla keskusta-alueen tuntumassa.

Kuva 10 Kaavassa MA-alueeksi merkittyä peltoa.

15

KARVIA

Härkämäen asemakaavan selostus

Kuva 11 Näkymä Karviantieltä etelänsuuntaan. Kuvassa vasemmalla kaava-alueen länsireunaa.

Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaismuistot
Alueella ei ole huomioitavia kohteita.

3.1.4 Maanomistus
Kaava-alueella on sekä kunnan että yksityisten maanomistusta. Kaavassa
teollisuusalueiksi osoitettavista maa-alueista (mukana kaavamuutosalue) on kunnan
omistuksessa noin 68 %. Kunnan omistamat maa-alueet kattavat noin puolet koko
kaava-alueesta.
Kunnan omistamat maa-alueet:
230-405-8-267 (Tapiolantie)
230-405-8-248 Tapiola
230-405-8-40 Hakosalo
230-405-8-39 Hakamaa
230-405-8-38 Fenander
230-405-8-176 Irjala I
230-405-8-233 Leipomo
230-405-8-268 Konepajanmäki
230-405-8-158 (1 ja 2) Härkämäki
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3.2 Suunnittelutilanne
3.2.1 Kaava-alueen kaavoitustilanne ja aluetta koskevat päätökset
MAAKUNTAKAAVA
Vahv. pvm. /
KHO
YLEISKAAVA
Vahv. pvm. / KV

13.03.2013

Nimi

Satakunnan maakuntakaava

30.6.2008

Nimi

Karvian Keskustaajaman osayleiskaava 2020

1974
15.6.1999

Nimi

Rakennuskaava
Härkämäen teollisuusalueen laajennus korttelit 110, 111
ja 112.
Härkämäen teollisuusalueen korttelien 70 ja 71
asemakaavan muutos.

ASEMAKAAVA
Vahv. pvm. / KV

16.11.2009

Satakunnan maakuntakaava
Alueella on voimassa Satakunnan maakuntakaava, joka on vahvistettu 30.11.2011.
Satakunnan maakuntakaava on saanut lainvoiman 13.3.2013 korkeimman hallintooikeuden (KHO) päätöksellä. Maakuntakaavassa suunnittelualue on
taajamatoimintojen aluetta (A), teollisuus- ja varastotoimintojen aluetta (T) sekä
aluetta, jolle ei ole osoitettu aluevarausmerkintöjä. Matkailun kehittämisvyöhyke
(mv3) ulottuu alueen länsiosiin.

17

KARVIA

Härkämäen asemakaavan selostus

18

KARVIA

Härkämäen asemakaavan selostus

19

KARVIA

Härkämäen asemakaavan selostus

20

KARVIA

Härkämäen asemakaavan selostus

Yleiskaava
Alueella on voimassa Karvia Keskustaajaman osayleiskaava 2020, joka on hyväksytty
30.6.2008. Osayleiskaavassa suunnittelualue on teollisuus- ja varastoaluetta (T),
teollisuusaluetta, jolla ympäristö asettaa toiminnan laadulle erityisiä vaatimuksia (TY1), teollisuus- ja varastoaluetta (T-1), maa- ja metsätalousvaltaista aluetta, jolla on
erityisiä ympäristöarvoja (MY-5), maisemallisesti arvokasta peltoaluetta (MA),
lähivirkistysaluetta (VL), yhdyskuntateknisen huollon aluetta (ET), kyläaluetta (AT) ja
maatilojen talouskeskusten aluetta (AM). Karvian keskustaajaman 2008 hyväksytyn
osayleiskaavan selostuksen sivulla 65 todetaan MY-5 merkitään liittyen seuraavaa:
Alueet ovat asemakaava-alueen lievealueita ja mahdollisia asemakaavalla
toteutettavia rakentamisalueita yleiskaavakauden jälkeen.
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Asemakaava
Kaava-alueen itäosassa on voimassa asemakaavat: Karvian Härkämäen
teollisuusalueen korttelien 70 ja 71 asemakaavan muutos, hyväksytty 16.11.2009 sekä
Härkämäen teollisuusalueen laajennus korttelit 110, 111 ja 112, hyväksytty 15.6.1999.
Asemakaavoissa on osoitettu teollisuustontteja sekä yhdyskuntateknistä huoltoa
palvelevien rakennusten ja laitosten alue.
Asemakaavan muutos koskee kortteleita 71, 110, 111 ja 112.

Kuva 12 Ote kaavayhdistelmästä (2015).
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Pohjakartta
Suuntakartta Oy:n laatima numeerinen pohjakartta, hyväksytty 7.5.2002.

3.3 Rakennuskiellot
Alueella voimassa olevassa Keskustaajaman osayleiskaavassa 2020, joka on hyväksytty
30.6.2008, on osoitettu maa- ja metsätalousvaltainen alue, jolla on erityisiä
ympäristöarvoja, MY-5. Merkinnällä on varauduttu keskustaajaman tulevaan kasvuun.
Alueille asetettiin kyseisellä määräyksellä uudisrakentamiskielto, jotta alueiden
jatkokaavoitus ei vaarantuisi. Ajatuksena oli että alueet voitaisiin tarvittaessa
tulevaisuudessa ottaa yleiskaavan päivityksen yhteydessä asunto- ja
teollisuusrakentamisen käyttöön.
Tämän asemakaavan kanssa on samanaikaisesti vireillä keskustaajaman osayleiskaavan
muutos Härkämäen osalta, jossa MY-5 alue osoitetaan teollisuuden käyttöön.

4. Asemakaavan suunnittelun vaiheet
4.1 Asemakaavamuutoksen tarve ja tavoitteet
Karvian kunnalla on tarve saada keskustan tuntumaan uusia teollisuustontteja tarjolle.
Kunta omistaa suuren osan kaavoitettavasta alueesta. Teollisuustonttien riittävyys ja
vaihtoehtoisuus on elinehto elinkeinoelämän kehittymiselle. Härkämäki on
sijainniltaan ja kulkuyhteyksiltään otollinen alue uusille teollisuustonteille.

4.2 Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset
Asemakaavan laadinta on käynnistynyt Karvian kunnan aloitteesta.
Kaavamuutos on toteutettu hallituksen hyväksymän kaavoitusohjelman mukaisesti.
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4.3 Osallistuminen ja yhteistyö
4.3.1 Osalliset
Välittömimmin kaavahanke koskee suunnittelualueen kiinteistöjen omistajia ja
naapurikiinteistöjen omistajia. Kaavahankkeen merkityksen vuoksi sen voidaan katsoa
koskevan kaikkia kuntalaisia.
Suunnittelun viranomais- ja yhteistyötahoja ovat Varsinais‐Suomen Elinkeino‐,
liikenne‐ ja ympäristökeskus (ELY‐keskus), Satakuntaliitto, Satakunnan Museo sekä
Satakunnan pelastuslaitos.

4.3.2 Vireille tulo
Kaavahankkeen vireilletulosta ilmoitettiin kuulutuksella 21.4.2016 Ylä-Satakunta lehdessä sekä kunnan ilmoitustaululla ja internetsivuilla.

4.3.3 Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettely
Kaavahankkeesta järjestettiin maanomistajatilaisuus 7.3.2016, johon kutsuttiin myös
kaava-alueen naapurikiinteistöjen omistajat. Tilaisuudessa esiteltiin kaavoitusprosessia
ja alustavaa kaavaluonnosta sekä keskusteltiin paikalla olleiden kanssa kaavasta.
Hankkeesta on käyty viranomaisneuvottelua Kehittämiskeskustelun yhteydessä
15.11.2016.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä 21.4-20.5.2016.
Osayleiskaavamuutosluonnos on ollut nähtävillä 21.4-20.5.2016 välisen ajan. jolloin on
ollut mahdollisuus esittää kaavasta kirjallisia ja suullisia mielipiteitä.
Kaavaehdotus on ollut nähtävillä 26.6-26.7.2018 välisen ajan, jolloin kaavasta on ollut
mahdollisuus esittää kirjalliset muistutukset.
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4.3.4 Kaavan vaiheet
Kaavaluonnos
Kaavahankkeen vireille tulosta sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville
asettamisesta kuulutettiin Ylä-Satakunta –lehdessä sekä kunnan ilmoitustaululla ja
internetsivuilla (MRL 63 §). Yhteistyötahoja informoitiin kirjeitse hankkeen vireille tulosta ja laatimisvaiheen vuorovaikutusmenettelystä.
Kaavaluonnos valmisteltiin kevään 2016 aikana. Luonnos esiteltiin kunnanhallitukselle
ja siitä tiedotettiin kuulutuksella Ylä-Satakunta –lehdessä sekä kunnan ilmoitustaululla
ja internetsivuilla. Yhteistyötahoja informoitiin kirjeitse hankkeen etenemisestä ja
pyydettiin lausunnot.
Kaavaluonnos asetettiin nähtäville ja tällöin viranomaisille ja muille osallisille tarjottiin
mahdollisuus lausunnon antamiseen. 30 päivän nähtävilläoloaikana kaikilla osallisilla
oli mahdollisuus tehdä huomautus kaavaluonnoksesta kirjallisesti. Lisäksi järjestettiin
tarpeellinen määrä neuvotteluja osallisten kanssa (MRL 62 §).
Asemakaavamuutosluonnos on ollut nähtävillä 21.4-20.5.2016 välisen ajan.
Kaavasta saatiin lausunnot ELY-keskukselta, Satakuntaliitolta ja Satakunnan museolta.
Saadun palautteen ja jatkosuunnittelussa tulleiden ideoiden perusteella on päädytty
uuteen kaavaratkaisuun. Kaavaratkaisussa katulinjausta on muutettu ja pohjoiseteläsuuntainen vihervyöhyke on säilytetty. Uusi kaavaratkaisu mahdollistaa luonnon
ja maiseman kannalta tärkeän metsäisen rinnealueen säilyttämisen ja mahdollistaa
edukkaamman kunnallisteknisen toteutuksen.

Kaavaehdotus
Luonnosvaiheesta saadut huomautukset ja lausunnot käsiteltiin sekä laadittiin
vastineet. Kaavaluonnokseen tehtiin palautteen pohjalta tarvittavat muutokset.
Kaavaehdotus käsitellään kunnanhallituksessa, jonka jälkeen kaavaehdotus asetetaan
nähtäville 30 päiväksi. Nähtävilläolosta kuulutettiin Ylä-Satakunta –lehdessä sekä
kunnan ilmoitustaululla ja internetsivuilla. Nähtävillä oloaikana kaikilla osallisilla on
mahdollisuus tehdä muistutus kaavaehdotuksesta kirjallisesti.
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Kaavaehdotus on ollut nähtävillä 26.6-26.7.2018 välisen ajan, jolloin on ollut
mahdollisuus esittää kirjalliset muistutukset.
Kaavasta saatiin lausunnot Satakuntaliitolta ja Satakunnan museolta. Varsinais-Suomen
Ely-keskus antoi kaavaehdotuksesta kommentit.
Lausuntojen ja käytyjen neuvottelujen perusteella on kaavaan tehty seuraavat muutokset:
1. Korttelin 115 merkintä on muutettu asuin- liike ja toimistorakennusten korttelialueesta
(AL-1) merkinnäksi asuin- ja teollisuusrakennusten korttelialue, jolla ympäristö asettaa
toiminnan laadulle erityisiä vaatimuksia. Merkintöjen määräykset ovat miltei yhtenevät.
Muutokseen on päädytty, koska uusi merkintä kuvaa paremmin alueen nykyistä toimintaa.
2. Korttelin 114 länsipuolella olevaa puistoa on laajennettu siten, että se on nyt leveydeltään
40m. Muutoksella vähennetään teollisuusalueen toiminnallisia ja maisemallisia vaikutuksia
ympäristöön.
3. Osalle AL korttelialueita on lisätty tonttien rakennusalat
4. Kaavaprosessin aikana on korttelin 71 tontilla 5 toimiva yritys laajentanut toimintaansa
tontilla. Tästä johtuen yrittäjä lähestyi kuntaa ja esitti tontin 5 laajentamista länteen.
Esitystä tutkittiin ja tonttia 5 on laajennettu noin 35 metriä lännen suuntaan.
Laajennuksesta huolimatta jää puistokaistan leveydeksi vielä 50 metriä, jota voidaan pitää
riittävänä. Samaan aikaan laadittavasta yleiskaavasta tapahtuvaa poikkeamista voidaan
pitää maankäytön tarkentumisena asemakaavoituksessa.
5. Alueelle mahdollisesti toteutuvan hankkeen johdosta on korttelit 113 ja 114 yhdistetty
yhdeksi laajemmaksi korttelialueeksi. Tämän korttelialueen läpi on osoitettu ajoyhteys, jos
korttelialue on tarpeen jakaa pienemmiksi tonteiksi.

Kaavasta saatiin yksi muistus koskien tilaa 230-405-8-191.

Kaavaan tehdyt muutokset eivät ole vaikutuksiltaan niin merkittäviä, että ne
edellyttäisivät kaavan asettamista uudelleen nähtäville ehdotuksena. Kaava voidaan
viedä tehdyillä muutoksilla hyväksymiskäsittelyyn.
Kaavan hyväksyminen
Saadut muistutukset ja lausunnot sekä niihin laaditut vastineet käsitellään.
Kaavaehdotukseen on tehty palautteen pohjalta tarvittavat muutokset, jonka jälkeen
kaava viedään hyväksymiskäsittelyyn. Kunnan jäsenillä ja rekisteröidyillä yhdistyksillä
on toimialaansa koskien valitusoikeus kaavan hyväksymispäätöksestä Turun hallintooikeuteen ja edelleen korkeimpaan hallinto-oikeuteen.
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5. Asemakaavamuutoksen kuvaus
Asemakaavan muutos koskee kortteleita 71, 110, 111 ja 112 sekä kaavalla
mahdollistetaan Härkämäen teollisuusalueen laajentaminen lännen suuntaan. Kaavaalue sijaitsee hyvien liikenneyhteyksien varrella. Alue sijoittuu keskusta-alueen
eteläreunalle jatkaen tiiviimpää rakennettua ympäristöä. Kaava-alueen pohjoispuolella
sijaitsee asuinalueita sekä jokilaaksossa Karviantien varrella sijaitsee kirjavaa hajaasutusta ja pienimuotoista yritystoimintaa. Kaava-alue sijoittuu jokilaakson ja sitä
rajaavan metsäselänteen vaihettumisvyöhykkeelle, jolla on olemassa olevaa teollista
toimintaa.

5.1 Kaavan rakenne
Kaavassa osoitetaan 18 teollisuustonttia ja kolme asuin-, liike- ja toimistorakennusten
tonttia.
Eri toimintojen toisistaan erottamiseksi, hulevesien viivyttämiseksi, maisemallisista
syistä, luonnonympäristön kannalta ja virkistyskäytön tarpeisiin on alueelle osoitettu
runsaasti virkistysalueita.
Kaavaan on merkitty olemassa oleva, kaava-alueen lävistävä, 20 kV:n sähkölinja
maanalaisena johtona.
Asemakaava noudattaa keskustaajaman osayleiskaava, jota on muutettu osalta kaavaaluetta samanaikaisesti asemakaavaprosessin aikana.
Asemakaavan muutos koskee kortteleita 71, 110, 111 ja 112. ET-alueen sijainti
muutetaan olemassa olevan sähkölaitoksen alueelle. Teollisuuskortteleita
laajennetaan ja osoitetaan ohjeellinen tonttijako. Alue on jo osin rakentunut, jolloin
näiden osalta tonttijako on merkitty olemassa olevien kiinteistörajojen mukaan. Uudet
lähivirkistysalueet osoitetaan kaavan etelä- ja länsiosaan. Pohjoisosan puistoalueen
merkintä muutetaan lähivirkistysaluemerkinnäksi ja urheilualueen merkintä poistuu
tarpeettomana.

27

KARVIA

Härkämäen asemakaavan selostus

Uusi teollisuusalue muodostuu yhdestä Tapiolantiehen rajoittuvasta isosta
korttelialueesta ja toisesta pienemmästä korttelialueesta, jolle kuljetaan Tehtaantien
kautta. Korttelialueelle 113 on osoitettu ajoyhteys, jos kortteli on tarpeen jakaa
pienemmiksi tonteiksi. Kaavaratkaisu mahdollistaa maisemalisesti tärkeän rinteeseen
sijoittuvan metsäalueen säilyttämisen. Karviantien suuntaan on osoitettu
lähivirkistysalueet, jotka mahdollistavat kasvillisuusvyöhykkeen istuttamisen
teollisuusalueen näkösuojaksi. Teollisuustonttien tehokkuusluku on 0,4 ja asuin-, liikeja toimistorakennustonttien osalta 0,15.
Kaava-alueen pinta-alasta on:
yhteensä ha
Asuin-, liike- ja toimistorakennuksien korttelialueita, AL (noin ha) 5
Teollisuus- ja varastorakennusten korttelialuetta, T, TY (noin ha) 30,5
Katualuetta (noin ha)
4
Yhdyskuntateknisen huollon ja palvelujen alue, ET (noin ha)
1,6
Lähivirkistysalueita, VL (noin ha)
4
Maisemallisesti arvokas peltoalue, MA (noin ha)
2,5

rakentamattomia
3 rak.paikka
9 rak.paikkaa

Yhteensä noin 47,6 ha

Kaavakartta sekä kaavan merkinnät ja määräykset ovat liitteenä.

5.2 Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen
Teollisuusalueiden yhteyteen on osoitettu istutettavia alueen osia, joille on istutettava
puita ja pensaita tai joilla olevaa kasvustoa on kehitettävä melu- ja näkösuojaksi sekä
rakentamattomat tontin osat tulee istuttaa. Myös katualueiden yhteyteen on ositettu
istutettavia alueenosia. Lähivirkistysalueita on jätetty teollisuusalueiden ja
asuinalueiden välille meluvaikutusten ja maisemallisten vaikutusten hallitsemiseksi.
Kunnan omistamat virkistysalueet mahdollistavat näkö/ melusuojana toimivan
kasvillisuusvyöhykkeen toteuttamisen. Kaavasta on laadittu ilmakuvaan liitetty
havainnekuva. Kuvasta on todettavissa että maisemalliset vaikutukset on saatu
minimoitua uusien tonttien sijoittelulla ja kasvillisuusvyöhykkeillä.
Kaavasta on laadittu ilmakuvaan liitetty havainnekuva. Kuvasta on todettavissa että
maisemalliset vaikutukset on saatu minimoitua uusien tonttien sijoittelulla ja
kasvillisuusvyöhykkeillä.
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Nykytilanne

Havainnekuva kaavaratkaisusta. Hyväksymisvaiheessa korttelit 113 ja 114 on
yhdistetty, joten tältä osin havainnekuva ei ehkä vastaa täysin tulevaa toteutusta.
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5.2.1 Hulevesien hallinta
5.2.2

Kaava-alueella valuma-alue jakautuu kahteen osaan. Pääasiallinen veden kulkusuunta
on lännen suuntaan. Maasto laskee metsäselänteeltä kohti jokilaaksoa ja Karvianjokea.
Kaava-alueella syntyviä hulevesiä ohjataan viivyttämään kaavan lounaisosassa ennen
olemassa oleviin uomiin johtamista, jotka laskevat kohti Karvianjokea.

Kuva 13 Alueen vedet kulkeutuvat pääasiassa lännen suuntaan.

Kaavassa on osoitettu ohjeelliset aluevaraukset hulevesien johtamiselle ja
viivyttämiselle ennen olemassa oleviin uomiin johtamista. Kaavamääräyksissä on
todettu, että hulevesien hallitsemiseksi tulee teollisuusrakennusten sekä asuin-, liikeja toimistorakennusten korttelialueilla huolehtia hulevesien viivyttämisestä ja
ohjaamisesta hallitusti tontti- tai korttelialuekohtaisilla järjestelmillä ennen
alueelliseen hulevesijärjestelmään johtamista. Hulevesien puhdistamisesta tulee
huolehtia toiminnan laadun niin vaatiessa.
Kaava-alueella syntyvien hulevesien määrää on laskettu aluevarauksittain alueen
käyttötarkoituksen mukaan. Laskenta on suoritettu viiden vuoden välein tointuvan
sateen intensiteetin mukaan. Laskuissa on huomioitu myös ilmastonmuutoksen
vaikutus + 20 %.
Laskennalliset hulevesien kertymisen perustiedot ovat suuntaa antavia määriä
hulevesijärjestelmien käytännön toteutusta varten. Hulevesien kertymiseen ja
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liikkumiseen vaikuttavat merkittävästi ympäristön olosuhteet kuten päällystettyjen
alueiden määrä.
Laskuissa on käytetty kaavaa:

Laskuissa käytetyt kertoimet:
Valumakertoimet
Alue
AL
TY

Valumakerroin
0,40
0,80

Mitoitussateen riippuvuus valuma-alueen koosta
Pinta-ala (ha)
Mitoitussateen kesto (min)
<2
5
2-5
10
5 - 20
20
> 20
60
Mitoitussateiden keskimääräiset intensiteetit
Keskimääräinen
Ilmastonmuutoksen vaikutus
intensiteetti (l/s x ha) +20%
217
260
150
180
110
132
53
64

Mitoitussateen kesto (min)
5
10
20
60
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Laskennalliset hulevesimäärät:
Muodostuvien hulevesien määrät
Kortteli
Alue
Pinta-ala (ha)
71
110
111
112
113
114
115
116
117

TY
TY
TY
TY
TY
TY
AL
AL
AL

10,8
5,4
4,6
4,5
2,1
4
2,8
1,3
0,9

Hulevesivirtaama
(m3/h)
3421
1711
1987
1944
907
1728
605
406
281

+20%
(m3/h)
4106
2053
2385
2333
1089
2074
726
487
337

5.3 Kaavan vaikutukset
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Kaavan vaikutuksia arvioidaan suunnittelutyön ohessa sekä kaava-alueen että sen
lähiympäristön kannalta.

5.3.1 Vaikutukset taajamakuvaan, maisemaan, kulttuuriperintöön ja
rakennettuun ympäristöön
Taajamakuvallisesti alue jatkaa keskusta-alueen rakennettua ympäristöä etelän
suuntaan. Jatkosuunnittelussa tontit on sijoitettu alavalle alueelle, jollin
rakentamisesta aiheutuvat näkymät Karviantielle ovat vähäisempiä. Nykyistä
teollisuusaluetta maisemallisesti suojaava metsikkö on nyt myös mahdollista säilyttää.
Teollisuusalueen länsipuolelle on osoitettu suojavyöhykkeeksi virkistysalueet.
Istuttamalla puustoa näille alueille voidaan teollisuusrakentamisen näkyminen
Karviantielle pääosin estää.
Jokilaaksossa sijaitsevat laajat peltonäkymät avautuvat pääasiassa keskusta-alueesta
poispäin sekä Karviantien länsipuolella sijaitsevilla alueilla. Teollisuusalue sijoittuu
jokilaakson reuna-alueelle keskusta-alueen välittömään läheisyyteen, jolloin se
kytkeytyy olemassa olevaan rakennettuun ympäristöön. Teollisuusalueen länsireunalla
sijaitsevat peltoaukeat ovat pienipiirteisiä ja nykyilmeeltään kirjavia.
Kaavan maisemallisia vaikutuksia ei voi pitää merkittävinä.
Alueella ei sijaitse valtakunnallisesti tai maakunnallisesti merkittävää rakennettua
kulttuuriympäristöä. Kulttuuriympäristöön liittyvät kohteet on arvioitu
osayleiskaavoituksen yhteydessä (Karvian kirkonkylän ja sen lähiympäristön
rakennusinventointi, 2001).
Karvian kunnan kiinteät muinaisjäännökset on inventoitu 1999. Kaava-alueella ei
sijaitse muinaisjäännöksiä.

5.3.2 Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön
Vaikutuksia luontoon ja luonnonympäristöön voidaan pitää vähäisinä. Kaava-alueella ei
sijaitse merkittäviä luontoarvoja. Vuonna 2008 hyväksytyn osayleiskaavan yhteydessä
on laadittu luontoselvitys (Terhi Rajala 2001). Luontoselvityksessä ei löytynyt
huomioitavia kohteita nyt käsillä kaava-alueelta. Alueen metsät ovat talouskäytössä.
Alueella sijaitsee kaivettu lähde.
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Alueella ei sijaitse pohjavesialueita.
Uudessa kaavaratkaisussa on pohjois-eteläsuuntainen vihervyöhyke säilytetty, mikä
mahdollistaa ekologisen käytävän säilymisen.
Kaavalla ei ole huomioitavia vaikutuksia luonnonympäristöön.

5.3.3 Vaikutukset alue- ja yhdyskuntarakenteeseen sekä yhdyskunta- ja
energiatalouteen
Yhdyskuntarakenteellisesti alue jatkaa rakennettua keskusta-aluetta etelän suuntaan.
Teollisen toiminnan keskittäminen alueille, joilla on olemassa olevaa toimintaa ja sille
varattujen alueiden tehokas käyttö ovat yhdyskunta- ja energiataloudellisilta
vaikutuksiltaan myönteisiä. Teollisuusalue sijoittuu hyvien liikenneyhteyksien lähelle.
Alueella sijaitsee sähkölaitos. Kaavaratkaisua voi pitää yhdyskuntarakenteellisesti
hyvänä.

5.3.4 Vaikutukset ihmisten elinoloihin ja elinympäristöön
Teollisuusrakennusten sekä asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialueet
sijoittuvat olemassa olevan asutuksen tuntumaan keskusta-alueen jatkoksi. Kaavaalueen itäosassa sijaitsee olemassa olevaa teollista toimintaa. Teollisuusalue
muodostuu omaksi kokonaisuudekseen keskusta-alueen eteläreunalle.
Teollinen toiminta on pyritty sovittamaan olemassa olevaan ympäristöön
lähivirkistysalue-vyöhykkeiden ja istutettavien alueenosien avulla. Kaavamääräyksillä
on ohjattu teollisen toiminnan mukautumista asuinympäristön läheisyyteen.
Toiminnan aiheuttama melu ei saa ylittää ohjearvoja asuinalueella. Alueelle
rakennettaessa on kiinnitettävä huomiota rakenteiden sijoittamiseen melua
ehkäisevästi suhteessa asutukseen ja jokilaaksoon sekä melua aiheuttavien laitteiden
suuntaamiseen poispäin lähimmästä asutuksesta. Maisemallista vaikutusta
lievennetään määräyksillä, joiden mukaan rakentamattomat tontin osat tulee istuttaa
sekä erikseen osoitetuilla istutettavilla alueenosilla. Kaavassa ei osoiteta merkittävässä
määrin uusia asumisen mahdollistavia alueita.

5.3.5 Liikenne
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Teollisuusalue lisää liikennöintiä alueella. Myös raskaan liikenteen määrä tulee
lisääntymään. Alueen liikenteelliset yhteydet ovat kuitenkin toimivat. Kaava-alue
sijoittuu Karviantien (seututie 273) ja Ylä-Satakunnantien (seututie 274) väliin, jotka
toimivat alueen pääväylinä. Etelään suuntautuva liikennöinti jää varsinaisen keskustaalueen ulkopuolelle

5.3.6. Melu
Teollisen toiminnan ja asuttujen alueiden välille on osoitettu lähivirkistysaluetta.
Teollisuusalueelle on osoitettu istutettavia alueen osia, joille on istutettava puita ja
pensaita tai joilla olevaa kasvustoa on kehitettävä melu- ja näkösuojaksi. Teollista
rakentamista on ohjattu kaavamääräyksellä: Toiminnan aiheuttama melu ei saa ylittää
ohjearvoja asuinalueella. Alueelle rakennettaessa on kiinnitettävä huomiota
rakenteiden sijoittamiseen melua ehkäisevästi suhteessa asutukseen ja jokilaaksoon
sekä melua aiheuttavien laitteiden suuntaamiseen poispäin lähimmästä asutuksesta.
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5.4 Kaavamerkinnät ja –määräykset
Erityisesti huomioitavat määräykset:
TY

Toiminnan aiheuttama melu ei saa ylittää ohjearvoja asuinalueella.
Alueelle rakennettaessa on kiinnitettävä huomiota rakenteiden
sijoittamiseen melua ehkäisevästi suhteessa asutukseen ja jokilaaksoon
sekä melua aiheuttavien laitteiden suuntaamiseen poispäin lähimmästä
asutuksesta.
Rakentamattomille tontin osille, joita ei käytetä pysäköintiin tai
kulkuväyliin on istutettava kasvillisuutta.
Rakennusten tulee olla harjakattoisia. Suositeltavat värisävyt ovat
julkisivujen osalta punaisen sävyt ja kattojen osalta harmaat värit.

ATY

Toiminnan aiheuttama melu ei saa ylittää ohjearvoja asuinalueella.
Alueelle rakennettaessa on kiinnitettävä huomiota rakenteiden
sijoittamiseen melua ehkäisevästi suhteessa asutukseen ja jokilaaksoon
sekä melua aiheuttavien laitteiden suuntaamiseen poispäin lähimmästä
asutuksesta.
Rakentamattomille tontin osille, joita ei käytetä pysäköintiin tai
kulkuväyliin on istutettava kasvillisuutta.
Rakennusten tulee olla harjakattoisia. Suositeltavat värisävyt ovat
julkisivujen osalta punaisen sävyt ja kattojen osalta harmaat värit.
Asuintilojen osuus saa olla enintään 50 tontin käytetystä
rakennusoikeudesta.
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Toiminnan aiheuttama melu ei saa ylittää ohjearvoja asuinalueella.
Rakentamattomille tontin osille, joita ei käytetä pysäköintiin tai
kulkuväyliin on istutettava kasvillisuutta.
Rakennusten tulee olla harjakattoisia. Suositeltavat värisävyt ovat
julkisivujen osalta punaisen sävyt ja kattojen osalta harmaat värit.

Yleismääräys
Teollisuusrakennusten sekä asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialueilla tulee
huolehtia hulevesien viivyttämisestä ja ohjaamisesta hallitusti tontti- ja
korttelikohtaisilla järjestelmillä ennen alueelliseen hulevesijärjestelmään johtamista.
Hulevesien puhdistamisesta tulee huolehtia toiminnan laadun niin vaatiessa.

Kaavakartta sekä kaavan merkinnät ja määräykset ovat liitteenä.
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6. Asemakaavan toteutus
6.1 Toteuttaminen ja ajoitus
Kaava-alueen rakentamisesta katujen ja muun kunnallistekniikan osalta vastaa kunta.
Tontit rakentuvat tonttien ostajien / omistajien toimesta.

Liitteenä
-

Asemakaava sekä asemakaavan merkinnät ja määräykset
Pienennös OAS:ta

Kankaanpäässä 24.03.2021

Ilmari Mattila

YHTEYSTIEDOT
Kaavoitus- ja Arkkitehtipalvelu Mattila Oy
Ilmari Mattila
Seulakatu 4, 38700 Kankaanpää
p. 044 0839811
ilmari.mattila@kaavoituspalvelu.fi

Karvian kunta
Rakennusmestari Jaakko Kallioniemi
Kylä-Karviantie 17, 39930 Karvia
p. 044 275 4767
jaakko.kallioniemi@karvia.fi
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1 (4)

Hyvinvointialueen perustamisvaiheen väliaikaista valmistelutoimielintä ennakoivan
asiantuntijaryhmän asettaminen
Yleistä Satasoten valmistelusta
Satasoten Ohjausryhmä päätti 11.3.2021, että Satakuntaliiton koordinoimana käydään neuvottelut
Satakunnan sote-järjestämisvastuullisten kanssa eduskunnan käsittelyssä olevan
hyvinvointialueiden perustamista koskevan voimaanpanolain mukaisen väliaikaisen
valmistelutoimielimen toiminnan käynnistämisestä ottaen huomioon pääsopijajärjestöjen
mahdollisuuden osallistua valmisteluun ja kokoonpanosta siten, että väliaikaisen
valmistelutoimielimen (VATE) käynnistyminen on mahdollista heti, kun lainsäädäntö mahdollisesti
hyväksytään 1.7.2021.
Lisäksi ohjausryhmä päätti, että Satakunnassa VATE:n toimintaa ohjataan poliittisesti.
Vapaaehtoisen valmistelun ajan poliittinen ohjaus toteutetaan Satasoten nykyisen johtoryhmän ja
ohjausryhmän toimesta, johon kuuluvat myös pääsopijajärjestöjen edustajat.
Satasoten hankesuunnitelman mukainen vapaaehtoinen valmistelutyö tähtää siihen, että jos
hallituksen tavoitteiden mukaisesti uusi sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädäntö (sote-lait)
hyväksytään 1.7. 2021 lukien, väliaikaishallinto eli väliaikainen valmistelutoimielin (VATE) pääsee
mahdollisimman sujuvasti aloittamaan työnsä. Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen
järjestämisvastuun siirtäminen 1.1.2023 hyvinvointialueille edellyttää aktiivista toimintaa heti lakien
voimaantulon jälkeen, jotta palvelutuotanto kyetään turvaamaan heti vuoden 2023 alusta.
Yleistä Väliaikaisesta valmistelutoimielimestä (VATE)
Satakunnan tulevan Hyvinvointialueen kuntien, perusterveydenhuollon ja
sosiaalihuollonyhteistoiminta-alueiden, sairaanhoitopiirin ja alueen pelastustoimen on sovittava
välittömästi sote-lakien voimaan tultua väliaikaisen valmistelutoimielimen kokoonpanosta ja siitä,
mikä viranomainen asettaa valmistelutoimielimet. Sote-lakeihin kuuluvan
voimaanpanolakiesityksen (8 § 2. mom.) mukaan väliaikaisen valmistelutoimielimen jäsenet on
valittava osapuolten viranhaltijoista, joilla on hyvä asiatuntemus toimialansa toiminnasta ja
taloudesta. Valmistelutoimielimen asettamisesta on ilmoitettava valtiovarainministeriölle.
Mikäli osapuolet eivät ole päässeet sopimukseen väliaikaisen valmistelutoimen (VATE)
asettamisesta kahden (2) kuukauden kuluessa sote-lakien voimaantulosta, valtioneuvosto asettaa
valmistelutoimielimen. Valtioneuvoston asettamassa valmistelutoimielimessä jäsenet ovat
voimaanpanolakiesityksen (8 § 3. mom.) mukaan seuraavasti alueen suurimman sairaanhoitopiirin
vastatessa valmistelutoimielimen hallinnollisesta tuesta:
•

alueen kunnat, perusterveydenhuollon ja sosiaalihuollon yhteistoiminta-alueet yhteensä
seitsemän jäsentä
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•

sairaanhoitopiiri yhteensä kaksi jäsentä

•

erityishuoltopiiri yksi jäsen

•

alueen pelastustoimi yksi jäsen

•

sekä jokaiselle varajäsen

2 (4)

Väliaikaisen valmistelutoimielimen tehtävät ja toimivalta säädetään sote-lakien
voimaanpanolakiesityksessä (10 §). Ne liittyvät muun muassa seuraaviin tehtäviin:
•

hyvinvointialueille siirtyvää henkilöstöä koskeva valmistelu aluevaltuustolle eli laatia
ehdotukset henkilöstön siirtosuunnitelmaksi ja -sopimuksiksi

•

hyvinvointialueelle siirtyvän irtaimen ja kiinteän omaisuuden selvittäminen

•

hyvinvointialueelle siirtyvien sopimusten ja näitä koskevien oikeuksien ja velvollisuuksien
selvittäminen

•

hyvinvointialueelle siirtyvien hallinto- ja palvelutehtävien hoitamista tukevien tieto- ja
viestintäteknisten järjestelmien ja ratkaisujen selvittäminen

•

hyvinvointialueen toiminnan ja hallinnon järjestäminen

•

päättää hyvinvointialueen vuosien 2021 ja 2022 talousarviosta

•

osallistua ensimmäisten aluevaalien järjestämiseen

•

valmistella muut hyvinvointialueen toiminnan ja hallinnon käynnistämiseen välittömästi
liittyvät asiat

Asiantuntijaryhmän asettaminen VATE:n toiminnan käynnistämisen edistämiseksi
Satakunnan alueella on perusteltua koota asiantuntijaryhmä, joka aloittaa vapaaehtoisen
valmistelutyön mahdollisimman nopeasti ennen uuden sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädännön
mahdollista voimaan astumista 1.7.2021 ja vapaaehtoisen valmistelutoimielimen (VATE)
asettamista. Vapaaehtoisen valmistelutyön asiantuntijaryhmän asettamisessa ei ole kysymys
ennakoivasta sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen toimeenpanosta, vaan valmistautumisesta
mahdollisimman ripeään valmistelun käynnistämiseen lakien voimaantulon (mahdollisesti
1.7.2021) jälkeen.
Vapaaehtoisen valmistelutyön asiantuntijaryhmän kokoonpanon lähtökohtana voidaan pitää
Voimaanpanolakiesityksen (8 § 2. mom.) mukaisia perusteita, joiden mukaan vapaaehtoisen
valmistelutyön asiantuntijaryhmän jäsenet on valittava osapuolten viranhaltijoista, joilla on hyvä
asiatuntemus toimialansa toiminnasta ja taloudesta. Vapaaehtoisen valmistelutyön
asiantuntijaryhmän neuvotteluisännyys ja puheenjohtajuus voidaan asettaa halutulla tavalla.
Asiantuntijaryhmän edustajien määrä kannattaa pyrkiä pitämään kohtuullisena, kuitenkin niin, että
väliaikaiseen valmistelutyön asiantuntijaryhmän toimielimeen sovelletaan naisten ja miesten tasaarvosta annetun lain (609/1986) 4 a §:ää julkisen hallinnon ja julkista valtaa käyttävien toimielinten
kokoonpanosta.
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Esitys vapaaehtoisen valmistelutyön asiantuntijaryhmän asettamisesta ja kokoonpanosta
1) Satakunnan vapaaehtoisen valmistelutyön asiantuntijaryhmän toimintaa ohjataan poliittisesti
Satasoten ohjaus- ja johtoryhmän toimesta
2) Satakunnan sote-järjestämisvastuulliset kunnat ja sote-kuntayhtymät asettavat vapaaehtoisen
asiantuntijaryhmän
3) Jäsenten määrä: puheenjohtaja +16 jäsentä ja heille kullekin henkilökohtainen varajäsen
4) Asettamisessa noudatetaan naisten ja miesten tasa-arvosta annetun lain (609/1986) 4 a §:ää
julkisen hallinnon ja julkista valtaa käyttävien toimielinten kokoonpanoa koskevia määräyksiä
5) Myös varajäsenille läsnäolo- ja puheoikeus asiantuntijaryhmän kaikkiin kokouksiin
6) Sisällöllisen osaamisen osalta asiantuntijaryhmässä pitää olla erityisosaamista
a) sote -asiat
b) pelastustoimen asiat
c) henkilöstöasiat
d) kiinteistöasiat
e) sopimusasiat
f) talousasiat
g) tietotekniikka-asiat
h) viestintäasiat
i) hallintoasiat
7) Jäsenten ja henkilökohtaisten varajäsentein asettaminen tapahtuu seuraavasti:
a) Satakunnan sairaanhoitopiiri
• 3 jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet
• osaamisalueilta: henkilöstöasiat, sopimukset ja sote
b) Satakunnan Pelastustoimi
• 1 jäsen ja hänelle henkilökohtainen varajäsen
• osaamisalueena pelastustoimi
c) Porin perusturva (Porin kaupunki, Ulvilan kaupunki, Merikarvian kunta)
• 3 jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet
• osaamisalueina: kiinteistöasiat, tietotekniikka ja sote
d) Keski-Satakunnan sosiaali- ja terveydenhoidon kuntayhtymä (Eurajoen kunta, Harjavallan
kaupunki, Kokemäen kaupunki, Nakkilan kunta)
• 2 jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet
• osaamisalueina: talousasiat ja sote
e) Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymä (Jämijärven kunta, Kankaanpään kaupunki,
Karvian kunta, Pomarkun kunta, Siikaisten kunta)
• 2 jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet
f)

• osaamisalueina: hallintoasiat ja sote
Rauman kaupunki
• 2 jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet
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• osaamisalueina: viestintä ja sote
g) Euran kunta
• 1 jäsen ja hänelle henkilökohtaien varajäsen
• osaamisalueena: henkilöstöhallinto + sote
h) Huittisten kaupunki
• 1 jäsen ja hänelle henkilökohtainen varajäsen
i)

• osaamisalueena: taloushallinto + sote
Säkylän kunta
• 1 jäsen ja hänelle henkilökohtainen varajäsen

• osaamisalueena kiinteistöasiat + sote
8) Asiantuntijaryhmän toimintaa fasilitoi Satakuntaliitto ja asiantuntijaryhmän puheenjohtajaksi
valitaan Satakuntaliiton edustaja
9) Porin perusturvan edustajista yksi valitaan asiantuntijaryhmän ensimmäiseksi
varapuheenjohtajaksi ja Satakunnan sairaanhoitopiirin edustajista yksi valitaan
asiantutijaryhmän toiseksi varapuheenjohtajaksi
10) Asiantuntijaryhmän valmistelijoina toimivat Satasoten hankejohtajat ja Satasoten hankkeissa
työskentelevät henkilöt
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Satakunnan kunnat, pelastuslaitos ja sote-kuntayhtymät
Satasoten Ohjausryhmä päätti 11.3.2021, että Satakuntaliiton koordinoimana käydään neuvottelut
Satakunnan sote-järjestämisvastuullisten kanssa eduskunnan käsittelyssä olevan
hyvinvointialueiden perustamista koskevan voimaanpanolain mukaisen väliaikaisen
valmistelutoimielimen toiminnan käynnistämisestä ottaen huomioon pääsopijajärjestöjen
mahdollisuuden osallistua valmisteluun ja kokoonpanosta siten, että väliaikaisen
valmistelutoimielimen (VATE) käynnistyminen on mahdollista heti, kun lainsäädäntö mahdollisesti
hyväksytään 1.7.2021.
Lisäksi ohjausryhmä päätti, että Satakunnassa VATE:n toimintaa ohjataan poliittisesti.
Vapaaehtoisen valmistelun ajan poliittinen ohjaus toteutetaan Satasoten nykyisen johtoryhmän ja
ohjausryhmän toimesta, johon kuuluvat myös pääsopijajärjestöjen edustajat.
Liitteessä on tarkemmin esitetty VATE:n toiminnan käynnistämistä pohjustavan asiantuntijaryhmän
nimeämisen tavoitteet ja se tehtäväkokonaisuus, jota asiantuntijaryhmän tulisi lähteä viemään
eteenpäin.
Pyydän, että nimeäisitte edustajanne asiantuntijaryhmään liitteessä olevan jaottelun mukaisesti ja
nimeämisessänne otatte huomioon naisten ja miesten tasa-arvosta annetun lain (609/1986) 4 a §:n
koskien julkisen hallinnon ja julkista valtaa käyttävien toimielinten kokoonpanoa.
Nimeämisvastauksenne pyydän toimittamaan sähköpostitse osoitteeseen
kirjaamo@satakunta.fi viimeistään perjantaina 30.4.2021.
Mahdollisia lisä- tai täydennystietoja annan pyydettäessä mielelläni.

Asko Aro-Heinilä
Maakuntajohtaja
Satakuntaliitto
asko.aro-heinila@satakunta.fi
puh +358 50 350 1505
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1

Tarkkailun peruste

1.1

Vedenottolupa

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on 23.4.2014 päätöksellään ja myöntänyt lakeuden Vesi
Oy:lle luvan ottaa pohjavettä Kantinkankaan vedenottamolta 2 000 m3/d (nro 55/2014/2)
ja Kauraharjun vedenottamolta 2 500 m3/d (nro 56/2014/2) kuukausikeskiarvoina
laskettuna. Vaasan hallinto-oikeus on 25.1.2016 antamallaan päätöksellään numero
16/0010/2 muuttanut luvat määräaikaisiksi. Korkein Hallinto-oikeus on 13.4.2017
antamallaan päätöksellään taltionumero 1711 vahvistanut lupien olevan voimassa
13.4.2027 saakka.

1.2

Tarkkailuvelvoite

Vedenoton vaikutusten seurantaohjelma perustuu edellä mainittuihin Etelä-Suomen
aluehallintoviraston päätöksiin sekä Vaasan hallinto-oikeuden päätökseen ja korkeimman
hallinto-oikeuden antamaan päätökseen.
Lainvoimaiset lupamääräykset tarkkailusta:
Kantinkankaan vedenottamo
·

Pohjaveden määrää, laatua ja korkeutta sekä veden ottamisen
vaikutuksia kaivoihin, luontoarvoihin, erityisesti vedenottamon
todennäköisellä vaikutusalueella olevien lähteiden virtaamaan ja
luonnontilaan, sekä taimenkantoihin on tarkkailtava Varsinais-Suomen
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen hyväksymällä tavalla.
Tarkkailu on aloitettava viimeistään kolme kuukautta ennen vedenoton
aloittamista.

·

Luvan saajan on lisäksi tarkkailtava jatkuvatoimisesti vedenoton
vaikutusta Karvianjoen pääuoman virtaamiin Vahokosken kohdalla.
Tarkkailussa on kiinnitettävä erityistä huomiota alivirtaamakausiin sekä
niiden keston ja toistuvuuden seurantaan. Virtaamatarkkailu on
aloitettava viimeistään kaksi vuotta ennen vedenoton aloittamista.

Kauraharjun vedenottamo

2

·

Pohjaveden määrää, laatua ja korkeutta sekä veden ottamisen
vaikutuksia alueen kaivoihin, luontoarvoihin, taimenkantoihin ja
Karvianjoen etelärannalla kiinteistöllä 230-401-9-227 sijaitsevaan
lähteeseen sekä muiden vedenottamon todennäköisellä vaikutusalueella
olevien lähteiden virtaamaan ja niiden luonnontilaan on tarkkailtava
Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen
hyväksymällä tavalla. Tarkkailu on aloitettava kolme kuukautta ennen
vedenoton aloittamista.

·

Luvan saajan on lisäksi tarkkailtava jatkuvatoimisesti vedenoton
vaikutusta Karvianjoen pääuoman virtaamiin Vahokosken kohdalla.
Tarkkailussa on kiinnitettävä erityistä huomiota alivirtaamakausiin sekä
niiden keston ja toistuvuuden seurantaan. Virtaamatarkkailu on
aloitettava viimeistään kaksi vuotta ennen vedenoton aloittamista.

Seurantaohjelma ja seurannan toteutus

Varsinais-Suomen ELY-keskus on hyväksynyt AFRY Finland Oy:n 26.2.2019 päivätyn
seurantaohjelman Kauraharjun ja kantinkankaan vedenottamoille päätöksillään VARELY Nro
18/2019 (kasvillisuus-, pohjavesi- ja virtaamaseuranta) ja 1471/5723/2019
(kalastoseuranta). Seurantaohjelmaa on täydennetty yhden uuden pohjaveden
havaintoputken asennuksen jälkeen. Lopullinen Seurantaohjelma on päivätty 26.8.2020.
Seurantaohjelman (liite 1) liitekartoissa on esitetty seurantapisteiden sijainti.
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Vedenottomäärien, vedenottamoiden veden laadun, pohjaveden pinnankorkeuksien,
lähteiden ja Karvianjoen virtaamien tarkkailusta on vastannut Lakeuden Vesi Oy.
Luontokohteiden tarkkailusta ja raportoinnista on vastannut Soile Turkulainen AFRY Finland
Oy:stä ja alikonsulttina luontokohteiden kartoituksessa sekä osin raportoinnissa toimi Teppo
Häyhä Tmi. Kalataloudellisesta tarkkailusta ja raportoinnista on vastannut Atte Juutinen ja
Jarmo Sillanpää AFRY Finland Oy:stä. Karvianjoen Vahokosken mittauspisteen virtaamien
seurantatulosten tulkinnasta on vastannut Erkki Saarijärvi VESIEKO OY:stä. Tämän
yhteenvetoraportin laadinnasta vastasi Jukka Ikäheimo AFRY Finland Oy:stä.
Vedenotto on alkanut penimuotoisesti linjan esihuuhtelulla vuoden 2020 joulukuussa.
Varsinainen vedenotto alkaa vuoden 2021 aikana. Tässä raportissa esitellään
vedenottamoiden tarkkailutulokset vuodelta 2020 kuitenkin niin, että mukaan on otettu
pohjavedenpintojen ja lähdevirtaamien mittaustuloksia vuodesta 2007 lähtien sekä edelleen
Vahokosken virtaamia kesäkuulta 2017 lähtien. Myös kasvillisuusseuranta on käynnistetty
jo ennen tarkkailuohjelman hyväksymistä vuonna 2017. Vuonna 2020 toteutetun
kalataloudellisen tarkkailun raportoinnissa on otettu huomioon myös aiempia
kalataloudellisia seurantatuloksia.
Varsinainen vedenotto ei ole alkanut vielä vuonna 2020. Koska tarkkailua ja seurantaa on
tehty jo osin vuosien ajan, päätettiin Lakeuden Vesi Oy:n kanssa laatia seurannan
yhteenvetoraportti tulevien vuosiraporttien pohjaksi. Näin saadaan hyvä käsitys siitä, mikä
on vallitseva tila tai kehitystrendi ennen vedenottoa niin luontokohteiden, virtaamien kuin
pohjaveden korkeuksien osalta.

3

Seurannan Tulokset

3.1

Vedenotto

Vettä ei otettu vuoden 2020 aikana vedenjakeluun. Varsinaisen jakeluveden tuotannon
aloitus siirtyy vuoden 2021 puolelle.
Vettä otettiin loka- ja joulukuun välisenä aikana Kantinkankaan vedenottamon kaivosta PK3
ja Kauraharjun vedenottamon kaivosta PK2 yhteensä 8 310 m3. Vesi käytettiin putkilinjan ja
ottamoiden käyttöönottoon käsittäen koekäyttöjä, putkilinjan täyttöä, possutuksia,
desinfiointia ja huuhtelua. Kantinkankaan vedenottamon kaivosta PK1 otettiin vettä vain 40
m3 koekäyttöä, kaivon huuhtelua ja vesinäytteiden ottoa varten.

3.2

Vedenlaatu

Vaikka vedenotto ei ole alkanut, otettiin ohjelman mukaiset pohjavesinäytteet
Kantinkankaan vedenottamoilta PK1 (VO41), PK3 (VO43) ja Kauraharjun vedenottamolta
VO42 (PK2) sekä havaintoputkesta PE10 13.10. ja 12.11.2020.
Vesi oli laadultaan moitteetonta täyttäen talousveden laatuvaatimukset myös haitallisten
aineiden kuten haihtuvien orgaanisten yhdisteiden, pestisidien, raskasmetallien, PAHyhdisteiden ja radonin osalta. VO41 ottamon veden pH oli alhainen, pH 6,0 ja alkaliniteetti
pieni 0,06 mmol/l.

3.3

Vedenpinnat

Vedenottamoiden valuma-alueella pohjaveden pintoja on seurattu laajalti jo vuodesta 2007
lähtien. Pintoja on elokuulle 2020 asti pääosin seurattu neljä kertaa vuodessa ja elokuusta
lähtien hyväksytyn ohjelman mukaan kerran kuussa. Vedenpinnat on ilmoitettu N2000
tasossa. Mittauksia on tehty sekä pohjavesiputkista että orsivesiputkista. Pohjavedenpinnan
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ja orsivedenpinnan korkeudet poikkeavat alueella huomattavasti, joten samaan kuvaan on
pyritty valitsemaan likimain samalla tasolla olevia pisteitä. Kuvien korkeusakselin skaalat
kuitenkin poikkeavat toisistaan, mikä tulee huomioida niitä tarkastellessa.
Kauraharjun vedenottamon valuma-alue
Kauraharjun seurantapisteet on esitetty kuvassa 1. Orsivedenpinnan taso vaihtelee väillä
+128…+138. Orsivedenpinnan keskimääräinen vaihteluväli on koko seurantakautena ollut
1,11 m. Korkeimmillaan orsivedenpinta on ollut marras-joulukuun vaihteessa 2012 (Kuva
2). Myös toukokuussa 2020 ja vuodenvaihteessa 2020/2021 ovat orsivedenpinnat olleet
tavanomaista korkeammalla tasolla. Matalimmillaan orsivedenpinnat ovat Kauraharjulla
olleet marraskuussa 2020. Ts. minimi- ja maksimitilanteet ovat olleet hyvin lähellä toisiaan.
Likokaivo on pohjaltaan osittain läpäisevä orsivesityyppinen lampi. Sen vedenpinta on
yleensä suhteellisen tasainen. Korkeimmillaan sen pinta on ollut joulukuussa 2020.

Kuva 1. Kauraharjun vedenottamon pohjaveden tarkkailupisteet.
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Kuva 2. Kauraharjun alueen orsivedenpinnan tasoja 2007…2020.
Vesiosuuskunnan ja yksityiskaivojen vedenpinnat noudattelevat samaa trendiä kuin
orsivedenpinnatkin, vuodenvaihteessa 2020/2021 ovat vedenpinnat keskimääräisellä tasolla
(kuva 3). Ylimmillään vedenpinnat ovat olleet helmikuun ja toukokuun mittakierroksella
2020.

Kuva 3. Vesiosuuskunnan ja yksityiskaivojen vedenpinnan tasoja Kauraharjulla 2007…2020.
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Pohjavesiputkissa vedenpinta vaihtelee Kauraharjulla tasojen noin +124,5 ja +139 välillä,
siis varsin huomattavasti. Korkeimmillaan pohjavedenpinnan taso on Kauraharjun itäosassa
(PE2) ja matalimmillaan Kauraharjun pohjoisosassa pisteissä PE4, PE66 ja AF1 (kuva 4).
Pohjavedenpinnantason vaihteluväli on hieman orsivettä suurempaa, ollen keskimäärin 1,23
m.

Kuva 4. Pohjaveden havaintoputkien vedenpinnan tasoja Kauraharjulla 2007…2020.
Kantinkankaan vedenottamon valuma-alue
Kantinkankaan pohjaveden ja orsiveden havaintopisteet on esitetty kuvissa 5 ja 6.
Orsivedenpinnan taso vaihtelee väillä +138…+145 laskien pohjoisesta etelään.
Orsivedenpinnan keskimääräinen vaihteluväli on koko seurantakautena ollut 1,28 m eli
hieman suurempi kuin Kauraharjulla.
Korkeimmillaan orsivedenpinta on ollut marras-joulukuun vaihteessa 2012 (Kuva 7). Myös
toukokuussa 2020 ovat orsivedenpinnat olleet tavanomaista korkeammalla tasolla.
Vuodenvaihteessa 2020/2021 ovat orsivedenpinnat keskimääräisellä tasolla.
Seurantajakson 2007…2020 orsivedenpintojen trendi on tasainen tai hieman nouseva.
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Kuva 5. Kantinkankaan vedenottamon seurantapisteet, pohjoisosa.
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Kuva 6. Kantinkankaan vedenottamon seurantapisteet, eteläosa.

Kuva 7. Kantinkankaan orsivedenpintoja ja trendejä 2007…2020.
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Vesiosuuskunnan ja yksityiskaivojen vedenpinnat Kantinkankaalla ovat käyttäytyneet
hieman poikkeavasti orsivedenpintoihin nähden. Vedenpinnat ovat matalammillaan olleet
elokuun ja vuodenvaihteen välisenä aikana 2020 (kuva 8). Maksimipinnat ovat
pääsääntöisesti olleet vuoden 2013 toukokuussa. Trendi on aikavälillä 2007…2020 ollut
hieman laskeva.

Kuva 8. Kantinkankaan vesiosuuskuntien ja yksityiskaivojen vedenpintoja ja trendejä
2007…2020.
Pohjavesiputkissa vedenpinta vaihtelee Kantinkankaalla tasojen noin +121,7 ja +152,3
välillä, siis varsin huomattavasti (kuva 9). Korkeimmillaan pohjavedenpinnan taso on
Kantinkankaan pohjoisosassa (PE47) ja matalimmillaan Kantinkankaan eteläosassa
pisteessä PE6.
Pohjavedenpinnantason vaihteluväli on samaa tasoa kuin Kauraharjulla ja orsivedessä, ollen
keskimäärin 1,26 m. Korkeimmillaan pohjavedenpinta on ollut marraskuussa 2012 ja
matalammillaan helmikuussa 2011. Vuodenvaihteessa 2020/2021 on pohjavedenpinnan
taso Kantinkankaalla hieman keskimääräistä korkeammalla.
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Kuva 9. Pohjaveden havaintoputkien vedenpinnan tasoja ja trendit Kantinkankaalla
2007…2020.
Pohjavedenpinnoissa on havaittavissa hieman laskeva trendi aikajaksolla 2007…2020. Myös
vuosisadannassa on sama hieman laskeva trendi (kuva 10). Lisää pohjaveden
havaintopisteiden vedenpintojen kuvaajia on esitetty liitteessä 2.

3.4

Sadanta

Sadantatiedot on koottu Karvian Alkkian sääasemalta. Vuosisadannat on esitetty kuvassa
10. Sadannan vaihtelut heijastuvat hyvin pohjaveden ja orsiveden pinnoissa (vrt. esim.
kuva 9). Keskimääräinen vuosisadanta 2007…2020 on ollut 626 mm. Matalan sadannan
vuodet 2009, 2010 ja 2018 aiheuttivat pohjaveden pinnoissa notkahduksen ja vastaavasti
keskisadantaa selvästi runsaampi sadanta vuosina 2012 ja 2020 heijastuu korkeina
vedenpintoina. Pohjavesivaranto näyttäisi toipuvan vähäsateisista vuosista suhteellisen
nopeasti. Sadannan trendi 2007…2020 on ollut hieman laskeva.

Kuva 10. Vuosisadannat ja trendi 2007…2020, Karvian Alkkian sääasema (ilmatieteen
laitos).
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3.5

Pohjavesi- ja pintavesivirtaamat

3.5.1

Pohjavesivirtaamat

Kauraharjun vedenottamon valuma-alueella ei ole virtaamamittauskohteita, Kantinkankaalla
virtaamamittauspisteitä on seurantaohjelmassa seitsemän. Virtaamista pääosa on
orsivesivirtaamia. Tyypillisesti virtaamissa on sääoloista riippuen mukana myös sade- ja
sulamisvesiä, mikä näkyy virtaamien suurena vaihteluvälinä. Minimi- ja maksimivirtaamien
ero on suurimmillaan on 13-kertainen (Kuva 11 ja taulukko 1). Paremmin kuin kuvasta
selviää vaihteluväli taulukosta 1, jossa on esitetty kunkin mittapadon osalta minimi ja
maksimivirtaamat.
Taulukko 1. Mittapatojen virtaamat

Kuva 11. Kantinkankaan mittapatojen virtaamia 2007…2020 ja trendit (lineaarinen).
Mittapatojen virtaamat ovat pysyneet samalla tasolla tai niiden trendi on ollut hieman
kasvava jaksolla 2007…2020. Tämä poikkeaa sadannan ja pohjavedenpintojen trendistä,
jotka vastaavana aikana ovat olleet hieman laskevia. Sen sijaan orsivedenpinnan trendiä
virtaamien trendi vastaa paremmin ja kuten todettu pääosa mittapadoista mittaa orsiveden
purkaumaa.

3.5.2

Karvianjoen virtaama

Karvianjoen virtaamaa on seurattu lupapäätöksen mukaisesti jatkuvatoimisella mittauksella
Karvianjoen Vahokoskella. Virtaamamittaus on toteutettu RQ-30d mittalaitteistolla.
Mittalaite asennettiin loppukesästä 2017. Mittaria on seitsemän eri virtaamatilanteen
mukaan kalibroitu mittaamaan niin tarkasti kuin mahdollista. Mittauksissa kiinnitetään
erityisesti huomiota alivirtaamiin ja niiden kestoon.

Sivu 13/19

Mittauspisteeltä 5,2 km Karvianjoen alajuoksun suuntaan sijaitsee Vatajankoski Oy:n
Jyllinkosken vesivoimalaitos. Voimalaitoksen ja mittauspisteen välillä joen vietto on hyvin
pieni ja voimalaitoksen käyttö näkyy vähävetisenä aikana pinnankorkeuden vaihteluna
myös mittauspisteellä.
Mittauspiste sijaitsee Karvianjoen ylittävän paikallistien sillalla (kuva 12).

Kuva 12. Karvianjoen virtaaman mittauspiste Vahokoskella.
Kuvassa 13 on esitetty kalibrointien mukaan korjatut virtaamat kesäkuusta 2017 lähtien
vuoden 2020 loppuun. Maksimivirtaamat ovat luokkaa 38 m3/s. Minimivirtaamat (korjattu
virtaama) ovat olleet luokkaa 1,3…1,5 m3/s. Alivirtaamakausien kesto vaihtelee noin
viikosta kolmeen. Vuosien 2017-2020 havainnoista laskettu keskialivirtaama (MNQ) oli 1,6
m3/s (taulukko 2). On huomattava, että tilastollisia tarkoituksia varten keskiarvolukujen
mittaamiseen pitäisi käyttää vähintään viiden, mieluiten kymmenen vuoden aineistoja.
Lisäksi oheisen taulukon lukuja tarkasteltaessa on huomioitava, että talven osalta
mittauksissa on katkoja jääkannen muodostumisen jälkeen.
Taulukko 2. Vuosien 2017-2020 mittausten perusteella laskettuja virtaaman tunnuslukuja.

Ylivirtaama
Keskiylivirtaama
Keskivirtaama
Keskialivirtaama
Alivirtaama

HQ
MHQ
MQ
MNQ
NQ

m3/s
28
21
7,1
1,6
1,2
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Kuva 13. Karvianjoen Vahokosken mitatut virtaamat vuosina 2017-2020 (ylempi kuva).
Alemmassa kuvassa näkyvillä kesäaikaiset virtaamat (sama aineisto).
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Mittausaseman pinnankorkeus- ja virtaamalukemissa todettiin outoa heilahtelua pienen
virtaaman jaksoilla. Koska mittauspisteen yläpuolella ei tiedetty olevan säännönmukaista
vedenottoa joesta, selvitettiin mahdollisten voimalaitosten säännöstelyn vaikutusta. Selvisi,
että Vatajankoski Oy:n Jyllinkosken voimalaitoksella säädellään sähköntuotantoa siten, että
alivirtaamakaudella sähköntuotantokone käy jaksoa, eli se käynnistyy, kun vedenpinta
nousee asetusarvoon 108,93 ja pysähtyy, kun joen vedenpinta on laskenut arvoon 108,85.
vaihteluväli on siten 8 cm. Tämä heilahtelu näkyy ylävirran puolella Vahokosken
mittapisteessä myös 8…10 cm suuruisena vaihteluna (kuva 14). Kahdeksan senttimetrin
pinnanmuutoksen heilahtelu vaikuttaa mittauspisteen virtaamassa noin 0,45 m3/s
virtaamaheilahtelun.
Vatajankoski Oy:n antamien tietojen mukaan Jyllinkosken voimalaitoksella ei ole
suojavirtaamavelvoitetta ja näin ollen padon ohi pääsee kuivina aikoina ainoastaan
mahdolliset vuotovedet (luokkaa kymmeniä litroja sekunnissa) sähköntuotantokoneen
seisoessa.
Vahokosken lupapäätöksen mukaan sijoitettu mittauspiste ei siten ole aivan optimaalisessa
paikassa, mutta vuorokausikeskiarvot ovat tämä tarkastelu huomioiden riittävän tarkkoja
eikä riskiä oleellisille virhetulkinnoille pääse syntymään. Mittausaineistoa tarkasteltaessa
”huojunta” pinnankorkeuksissa ja virtaamissa on kuitenkin huomioitava.

Kuva 14. Karvianjoen mittauspisteen vedenpinnan korkeus (yläkuva) ja Jyllinkosken
vesivoimalan pinnankorkeus (alakuva) elokuussa 2018.
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Voimalaitoksen säännöstelypadon alapuolella minimivirtaama voi siten olla hetkellisesti
alhaisempi kuin Lakeuden Vesi Oy:n Vahokosken mittauspisteellä johtuen säännöstelyaltaan
varaston täyttymisestä (voimalaitoksen läpi ei juoksuteta vettä). Vastaavasti
pinnankorkeuden säännöstelyaltaalla laskiessa virtaama kasvaa ja siinä tilanteessa virtaama
säännöstelypadon alapuolella on suurempi kuin virtaama Vahokosken mittauspisteessä.
Karvianjoen virtaaman, erityisesti alivirtaamien mittausvelvoite perustuu vedenoton
vaikutusten arviointiin Rakennuskosken Natura-alueeseen, joka sijaitsee Jyllinkosken
voimalaitoksen alavirran puolella noin 1,6 km voimalaitokselta.
Suunniteltu vedenotto on luvan mukaan maksimissaan 4 500 m3/d eli noin 52 l/s.
Keskialivirtaamaan (1,6 m3/s) suhteutettuna tämä on noin 3,3 % joen Vahokosken kohdalla
kulkevasta vesimäärästä eli hyvin lähellä vesilupahakemuksessa arvioitua (noin 4 %). Ero
nykyisen virtaaman ja laskennalliseen virtaamaan vedenoton aikana on niin vähäinen, ettei
sitä käytännössä pystytä havainnoimaan virtaamissa. Virtaaman mittauksiin sisältyy lähes
poikkeuksetta jonkinasteista virhettä.
Käytännön tasolla mahdolliset muutokset näkyisivät selkeimmin lähellä vedenottoa, sillä
alempana joessa sivupurojen ja -jokien mukanaan tuoma lisävesi lisää kokonaisvirtaamaa
siten, ettei muutoksella ole merkitystä. Jyllinkoskeen asti patoaltaan virtaamien ja
pinnankorkeuden kannalta merkittävintä on voimalaitoksen käyttö, sillä nykyisellään
voimalaitoksen ohi ei pääse kuivina hetkinä kuin vuotovedet sähkövoimantuoton ollessa
tauolla. Jyllinkoskesta alaspäin lisävesiä tulee etenkin Paholuoman valuma-alueelta (123
km2). Kokonaisuutena vedenoton vaikutukset Karvianjoen virtaamiin ja vedenkorkeuksiin
jäävät erittäin vähäisiksi. Alapuolisen jokiosuuden kannalta suurin vaikutus on jatkossakin
säännöstelykäytännöillä.

3.6

Kasvillisuustarkkailu

Kauraharjun vedenottamon vaikutuspiirissä kiinteistöllä 230-401-9-227 olevien Karvianjoen
lähteiden kasvillisuuden tarkkailu aloitettiin kesällä 2016, ja se toistettiin kesällä 2017
(Pöyry Finland Oy 2017 ja 2018a). Kesällä 2017 kartoitettiin lisäksi pohjavedenoton
mahdollisella vaikutusalueella olevat muut lähteet ja etsittiin tarkkailuun sopivia
kontrollialueita (Pöyry Finland Oy 2018b). Lähtötietona oli käytössä pohjavedenottohanketta
varten vuonna 2008 tehty lähteiden kasvillisuusselvitys (Suomen Luontotieto Oy 2008).
Kesän 2017 kartoituksen ja Varsinais-Suomen ELY-keskuksessa 3.5.2018 pidetyn palaverin
perusteella tarkkailua laajennettiin kesällä 2018 neljään uuteen tarkkailukohteeseen ja
yhteen kontrollikohteeseen (toisen soveltuvuutta arvioitiin). Kesällä 2019 otettiin mukaan
toinen kontrollikohde. Kesän 2020 kartoitus tehtiin kuten edellisenä vuonna ja
tarkkailuohjelman mukaisesti. Kohteet ja niiden seuranta on esitetty kuvassa 15.
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Kuva 15. Tarkkailu- ja kontrollikohteet vuosina 2016–2020.
Kasvillisuustarkkailun tuloksista huomataan, että vuosien välisiä eroja lajistossa ja
peittävyyksissä selittävät muutkin tekijät kuin vedenotto. Näitä ovat muun muassa
vuosittaiset lämpötila- ja sadantavaihtelut, puiden kaatumisesta ja kasvamisesta johtuvat
valoisuusmuutokset, sateiden aiheuttama lakoontuminen sekä virtaavan veden aiheuttama
eroosio ja liettyminen. Lisäksi tuloksissa voi olla jonkin verran menetelmästä johtuvaa
virhettä, sillä peittävyyksien silmämääräinen arviointi on aina jossain määrin subjektiivista.
Jotkut erot vuosien välillä johtuvat lajinmäärityksissä tehdyistä tarkistuksista.
Kasvillisuusseurannan yhteenvetoraportti on esitetty liitteessä 3.

3.7

Kalatalousseuranta

Kalatalousseuranta perustuu Varsinais-Suomen Ely-keskuksen 11.12.2019 tekemään
päätökseen 1471/5723/2019. Päätöksessä Ely-keskus täydensi Pöyry Finland Oy:n
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esittämää tarkkailuohjelmaa koekalastuksen osalta siten, että ennen vedenoton aloittamista
suoritetaan tarkkailuohjelmassa määriteltyjen kohteiden lisäksi kertaluontoiset
sähkökoekalastukset myös Riihiluoman yläosalle laskevissa Riskusalonojassa,
Veräjänojassa, Kruunuojassa, Soukankorvenojassa sekä Riihiluomassa kahdella
ylimääräisellä osuudella.
Ohjelman mukaiset koekalastukset tehtiin 29.7….31.7.2020 (Kantinkoski ja Ylikoski)
Karvianjoen kalataloudellisen yhteistarkkailun puitteissa ja Riihiluoman ja Lähdeluoman
koealat 21.8.2020 (taulukko 2).
Taulukko 2. Sähkökoekalastuskohteet 2020.

Kertaluontoisena tarkkailuun lisätyt Soukkakorvenoja, Kruunuoja, Riskusalonoja sekä
Veräjäojaovat pieniä kaivettuja ojia, eikä näiden kohteiden voida katsoa soveltuvan
sähkökoekalastukseen. Koekalastuksia ei niiden osalta tehty.
Karvianjoen Kantinkoski oli kohdealoista ainoa, jossa todettiin taimenia 2020.
Koekalastuksessa saatiin viisi kesänvanhaa poikasta sekä yksi vanhempi taimen. Tiedossa
ei ole, että kohteesta olisi aiemmin tavattu taimenia koekalastuksissa. Alue on taimenelle
soveltuvaa lisääntymisaluetta ja tulosten perusteella taimen lisääntyy alueella
onnistuneesti. Kalatalousseurannan raportti on liitteenä 4.
Tehdyn tarkkailun perusteella nyt mukana kertaluontoiset kohteet voidaan jättää pois
jatkotarkkailusta.

4

Tarkkailun jatkuminen ja siihen ehdotettavat
muutokset

Tarkkailua ehdotetaan jatkettavan Varsinais-Suomen ELY-keskuksen hyväksymän ohjelman
mukaisesti kuitenkin niin, että kalatalousseurannassa 2020 mukana olleet kohteet
Soukkakorvenoja, Riskusalonoja, Veräjänoja ja Kruunuoja jätetään vähämerkityksellisinä
pienvesinä pois kalataloustarkkailusta.

Vantaalla 30. helmikuuta 2021
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1

SEURANNAN PERUSTEET
Tämä tarkkailusuunnitelma on laadittu Lakeuden Vesi Oy:n Kantinkankaan ja
Kauraharjun vedenottamoiden vaikutusten seuraamiseen. Varsinais-Suomen elinkeino-,
liikenne- ja ympäristökeskus on hyväksynyt ohjelman (VARELY päätös nro 18/2019 ja
1471/5723/2019) pienin muutoksin. Tässä 31.1.2020 päivätyssä versiossa on huomioitu
päätöksissä esitetyt muutokset.
Seuranta ohjelma perustuu Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätöksiin 54/2014/2,
55/2014/2 ja 56/2014/2 sekä Vaasan hallinto-oikeuden päätökseen 16/0010/2 ja
korkeimman hallinto-oikeuden 13.4.2017 antamaan päätökseen.
Lainvoimaiset lupamääräykset tarkkailusta:
Kantinkankaan vedenottamo
·

Pohjaveden määrää, laatua ja korkeutta sekä veden ottamisen vaikutuksia kaivoihin,
luontoarvoihin, erityisesti vedenottamon todennäköisellä vaikutusalueella olevien
lähteiden virtaamaan ja luonnontilaan, sekä taimenkantoihin on tarkkailtava
Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen hyväksymällä
tavalla. Tarkkailu on aloitettava viimeistään kolme kuukautta ennen vedenoton
aloittamista.

·

Luvan saajan on lisäksi tarkkailtava jatkuvatoimisesti vedenoton vaikutusta
Karvianjoen pääuoman virtaamiin Vahokosken kohdalla. Tarkkailussa on
kiinnitettävä erityistä huomiota alivirtaamakausiin sekä niiden keston ja
toistuvuuden seurantaan. Virtaamatarkkailu on aloitettava viimeistään kaksi vuotta
ennen vedenoton aloittamista.

·

Ehdotukset tarkkailuohjelmiksi on toimitettava Varsinais-Suomen elinkeino-,
liikenne- ja ympäristökeskukselle hyväksyttäväksi hyvissä ajoin ennen veden oton
aloittamista.

Kauraharjun vedenottamo
·

Pohjaveden määrää, laatua ja korkeutta sekä veden ottamisen vaikutuksia alueen
kaivoihin, luontoarvoihin, taimenkantoihin ja Karvianjoen etelärannalla kiinteistöllä
230-401-9-227 sijaitsevaan lähteeseen sekä muiden vedenottamon todennäköisellä
vaikutusalueella olevien lähteiden virtaamaan ja niiden luonnontilaan on
tarkkailtava Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen
hyväksymällä tavalla. Tarkkailu on aloitettava kolme kuukautta ennen vedenoton
aloittamista.

·

Luvan saajan on lisäksi tarkkailtava jatkuvatoimisesti vedenoton vaikutusta
Karvianjoen pääuoman virtaamiin Vahokosken kohdalla. Tarkkailussa on kiinnitettävä erityistä huomiota alivirtaamakausiin sekä niiden keston ja toistuvuuden
seurantaan. Virtaamatarkkailu on aloitettava viimeistään kaksi vuotta ennen
vedenoton aloittamista.

·

Ehdotukset tarkkailuohjelmiksi on toimitettava Varsinais-Suomen elinkeino-,
liikenne ja ympäristökeskukselle hyväksyttäväksi hyvissä ajoin ennen veden oton
aloittamista.

Copyright © Pöyry Finland Oy

16X191532
26.8.2020
2

2
2.1

KASVILLISUUSSEURANTA
Seurantakohteet
Kauraharjun vedenottamon vaikutuspiirissä kiinteistöllä 230-401-9-227 olevien
Karvianjoen Pellavaniemen lähteiden kasvillisuuden tarkkailu aloitettiin jo kesällä
2016, ja se toistettiin kesällä 2017 (Pöyry Finland Oy 2017 ja 2018a) (kohde 1 kuvassa
1). Kesällä 2017 kartoitettiin lisäksi pohjavedenoton mahdollisella vaikutusalueella
olevat muut lähteet ja etsittiin tarkkailuun sopivia kontrollialueita (Pöyry Finland Oy
2018b). Lähtötietona oli käytössä pohjavedenottohanketta varten vuonna 2008 tehty
lähteiden kasvillisuusselvitys (Suomen Luontotieto Oy 2008). Kesän 2017 kartoituksen
ja Varsinais-Suomen ELY-keskuksessa 3.5.2018 pidetyn palaverin perusteella
tarkkailua laajennettiin kesällä 2018 neljään uuteen tarkkailukohteeseen ja yhteen
kontrollikohteeseen (toisen soveltuvuutta arvioitiin) (kohteet 2–7 kuvassa 1) (Pöyry
Finland Oy 2019).
Pohjavedenottohanketta varten tehtyjen vaikutusarviontien mukaan Kauraharjun
vedenottamon (kaivo PK2 kuvassa 1) vedenotto voi pienentää Karvianjoen
Pellavaniemestä purkautuvaa pohjavesimäärä suurimmillaan noin kolmanneksen.
Pellavaniemen lähteet eivät sijaitse Natura-alueilla eivätkä luonnonsuojelualueilla.
Kiinteistöllä 230-401-9-227 sijaitsevan lähteen luonnontilan muuttamiseen on saatu
vesilain mukainen lupa. Kantinkankaan vedenottamon kahden vedenottokaivon (kaivot
PK1 ja PK3 kuvassa 1) mahdollisella vaikutusalueella sijaitsevat Kantin alueen lähteet
ja Karhusaaren lähteikkö. Pohjavedenottohanketta varten tehtyjen vaikutusarviontien
mukaan kaikki ne sijaitsevat orsivesialueilla, joten niihin ei arvioida kohdistuvan
vedenotosta vaikutuksia. Kontrollikohteet sijaitsevat niin kaukana, että niihin ei
kohdistu hankkeesta vaikutuksia.
Kasvillisuusseurannan kohteet ovat Karvianjoen lähteet Pellavaniemessä, Kantin alueen
lähteet sekä Karhusaaren lähteikkö (kuva 1). Kontrollialueeksi ehdotetaan Hietaluoman
vartta pohjoisessa ja Karhulankeitaan aluetta etelässä (kuva 1). Pellavaniemen lähteitä
lukuun ottamatta kaikki kohteet sijaitsevat Natura 2000 -alueilla ja osa niistä on suojeltu
luonnonsuojelualueina. Karhulankeidas sijaitsee Porin prikaatin Pohjankankaan
ampuma-alueella, jota koskevat liikkumisrajoitukset. Tarkemmat kuvaukset kohteista
on esitetty vuoden 2018 tarkkailuraportissa (Pöyry Finland Oy 2019).
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Kuva 1. Kasvillisuustarkkailun seuranta- ja kontrollikohteet sekä vedenottamoiden sijainnit. PK1
ja PK3 = Kantikankaan ottamot, PK2 = Kauraharjun ottamo.

2.2

Kasvillisuusseurannan toteuttaminen
Seurattavien lähteiden alueelle perustetaan näytealoja ja lisäksi uhanalaisia lajeja
seurataan erikseen. Näytealoiksi perustetaan 1 m2:n kokoisia kasvillisuusruutuja.
Ruutujen paikat valitaan kohdista, joissa on havaittavissa pohjavesivaikutusta joko
tihkupintana tai norona. Kaikkiin seurantakohteisiin on tavoitteena perustaa 5 ruutua,
mutta määrä voi jäädä pienemmäksi, jos sopivia kohtia ei ole.
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Ruutujen kulmiin asetetaan merkkikepit ja niiden koordinaatit kirjataan ylös gpslaitteella. Jokaisesta ruudusta otetaan jokaisella käyntikerralla valokuvat läheltä ja
vähän kauempaa. Ruudusta arvioidaan rahka- ja lehtisammalten kokonaispeittävyydet
sekä määritettiin kasvillisuustyyppi, pohja- ja kenttäkerroksen lajisto sekä yksittäisten
lajien peittävyysprosentit.
Karhusaaren lähteen alueella seurataan erikseen röyhysaran kasvupaikkoja laskemalla
versojen lukumäärä ja Pellavaniemen osalta seurataan uhanalaista hetekinnassammalta.
Jos tarkkailukohteista tulee tietoon tai tarkkailun aikana löydetään muita uhanalaisia tai
rauhoitettuja putkilokasvi- tai sammallajeja, sisällytetään ne tarkempaan seurantaan.
Kantin lähteiden eteläosassa otettiin lisäksi seurantaan purolähdesammalen
esiintyminen, vaikka laji ei olekaan uhanalainen.
Maastossa vaikeasti määritettävistä saroista, heinistä ja sammalista kerätään tarvittaessa
näytteitä myöhemmin tehtävää määrityksen varmistamista varten. Alueilla liikkumista
ja näytteiden ottoa varten haetaan tarvittavat luvat Varsinais-Suomen ELY-keskuksesta,
Metsähallitukselta ja Puolustusvoimilta. Liikkuminen tehdään varovasti, jotta
kasvillisuus ja maaperä eivät vaurioidu. Tarvittaessa liikkumisessa käytetään apuna
siirrettäviä pitkospuita tai levyjä.
Kasvillisuusseuranta toistetaan aluksi vuosittain. Kasvillisuusseurannan tekee biologi,
joka tuntee hyvin lähteiden putkilokasvi- ja sammallajiston ja jolla on aikaisempaa
kokemusta vastaavan tyyppisistä seurannoista.
3

POHJAVEDEN SEURANTA

3.1

Pohjaveden seuranta

3.1.1

Kantinkangas
Kantinkankaan vedenottamon vuorokautisista vedenottomääristä pidetään kirjaa
kaivokohtaisesti.
Kaivokohtaiset
vedenottomäärät
raportoidaan
muun
3
pohjavesiseurannan raportoinnin yhteydessä kuukausikeskiarvoina (m /d).
Kantinkankaan vedenottamon vaikutuksia seurantaan 35 havaintoputkelta:
PE19, PE18, PE47, PE46, PE45, PE16, PE44, PE15, PE67, PE67B, PE13, PE14, PE43,
PE42, PE41b, PE12, PE10, PE8, PE9, PE7, PE40, ka2, kar13, karm1, karm2, karm3,
PE39, PE41, PE38b, PE38, PE37, PE37b, PE36, PE35 ja PE6.
Yksityiskaivoja seurantaan otetaan 10 sekä Alakantin ja Kantin vesiosuuskuntien
kaivot.
Lisäksi vedenoton vaikutuksia seurataan mittaamalla Karhusaaren, Partakylän,
Lähdekorven, Pelimannin ja Kalalaitoksen (Kantin lähde) lähteiden virtaamaa.
Raakaveden laatua seurataan vedenottamoilta sekä havaintoputkesta PE10.
Pohjavesinäytteistä analysoidaan kenttähavaintojen (lämpötila, ulkonäkö, haju) lisäksi
laboratoriossa happipitoisuus, pH, sähkönjohtavuus, sameus, nitraatti, nitriitti,
ammonium, sulfaatti, kloridi, alkaliniteetti, liukoinen rauta ja liukoinen mangaani.
Lisäksi kerran vuodessa analysoidaan haihtuvat orgaaniset yhdisteet.
Pohjaveden pintoja ja lähteiden virtaamia seurataan vedenoton alettua kuukausittain
ensimmäisen vuoden ajan. Tämän jälkeen mittauksia jatketaan joka toinen kuukausi
helmikuussa, huhtikuussa, kesäkuussa, elokuussa, lokakuussa ja joulukuussa.. Lisäksi
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vedenottamon läheisyydessä sijaitseviin havaintoputkiin asennetaan automaattisia
pohjaveden pinnan mittareita, joilla pitojen voidaan seurata tiheämmin. Mittari
asennetaan noin 10 havaintoputkeen. Pohjavesinäytteet otetaan huhtikuussa ja
lokakuussa.
3.1.2

Kauraharju
Kauraharjun vedenottamon vuorokautisista vedenottomääristä pidetään
kaivokohtaisesti.
Kaivokohtaiset
vedenottomäärät
raportoidaan
pohjavesiseurannan raportoinnin yhteydessä kuukausikeskiarvoina (m3/d).

kirjaa
muun

Kauraharjun vedenottamon vaikutuksia seurantaan 17 havaintoputkelta:
AF1, PE66, PE4, PE5, PE3, PE58, PE58b, PE60, PE59, PE61, PE61b, PE62, PE63.
PE63b, PE64, PE65, PE1 ja PE2.
Yksityiskaivoja seurantaan otetaan neljä sekä Jokimaan vesiosuuskunnan kaivo. Lisäksi
seurataan Likokaivon suppalammen veden pintaa.
Joentaustan lähteiden vaikutusten seuraamiseksi asennettiin keväällä 2020 pohjaveden
havaintoputki (AF1) lähteiden välisen peltoalueen reunaan. Lähteiden virtaamaa ei
suoraan pysty mittaamaan, koska pohjavettä purkautuu hyvin laajalle alueelle noin
kymmenessä eri norossa ja osin myös Karvianjoen pohjaan. Karvianjoen virtaamaa
seurataan noin jokea pitkin 10 kilometrin päästä Vahokoskeen asennetun
automaattimittarin avulla.
Raakaveden laatua seurataan vedenottamoilta sekä havaintoputkesta PE10.
Pohjavesinäytteistä analysoidaan kenttähavaintojen (lämpötila, ulkonäkö, haju) lisäksi
laboratoriossa happipitoisuus, pH, sähkönjohtavuus, sameus, nitraatti, nitriitti,
ammonium, sulfaatti, kloridi, alkaliniteetti, liukoinen rauta ja liukoinen mangaani.
Lisäksi kerran vuodessa analysoidaan haihtuvat orgaaniset yhdisteet.
Pohjaveden pintoja ja virtaamia seurataan vedenoton alettua kuukausittain ensimmäisen
vuoden ajan. Tämän jälkeen mittauksia jatketaan joka toinen kuukausi helmikuussa,
huhtikuussa, kesäkuussa, elokuussa, lokakuussa ja joulukuussa. Lisäksi vedenottamon
läheisyydessä sijaitseviin havaintoputkiin asennetaan automaattisia pohjaveden pinnan
mittareita, joilla pitojen voidaan seurata tiheämmin. Mittari asennetaan noin 10
havaintoputkeen. Pohjavesinäytteet otetaan huhtikuussa ja lokakuussa.
3.2

Menetelmät
Seurantaa tehdään Suomessa standardoitujen tai yleisesti hyväksyttyjen menetelmien
mukaisesti.
Mittausten suorittajat ovat ammattihenkilöitä ja vesinäytteiden ottajat vesinäytteiden
ottoon sertifioituja henkilöitä tai vesilaitoksen henkilökuntaa.

3.2.1

Pohjaveden pinnan mittaus
Pohjaveden pinta mitataan varsinaisen pohjavesiputken, ei suojaputken, päästä tai
kaivon kannesta.
Pohjaveden havaintoputkien pohjan taso tarkistetaan kerran vuodessa toukokuun pinnan
mittauskierroksen yhteydessä. Kaikkien mittauskierrosten yhteydessä tehdään
maastossa havaintoja putken kunnosta sekä ympäristöstä. Tarvittaessa putkia
huuhdellaan ja kunnostetaan.
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3.2.2

Pohjavesinäytteiden otto ja analysointi
Näytteenottokierrosta suunniteltaessa varmistetaan käytettävän laboratorion kapasiteetti
ja toimitusaikataulu. Laboratoriolla tulee olla valmius nopeaan analysointiin ja
tulostukseen. Kaikki analyysitulokset toimitetaan sähköpostilla seurannan ohjaajille
sekä tilaajalle.
Näytepullojen saatavuus ja logistiikka suunnitellaan valmiiksi. Näytteiden kuljetus,
varastointi ja kestävöinti tehdään laboratorion antamien ohjeiden mukaisesti.
Pohjavesinäytteistä metallien liukoinen pitoisuus määritetään suodatetusta (0,45 µm)
vedestä.
Vesinäytteiden analysointi on tehtävä standardisoidulla tai muilla yleisesti käytössä
olevilla menetelmillä akkreditoiduissa laboratoriossa. Menetelmien tulee olla
akkreditoituja, mistä voidaan poiketa tarvittaessa valvontaviranomaisten kanssa
sovittavalla tavalla.
Tarkemmat näytteenotto-ohjeet on esitetty liitteessä 2.

4
4.1

KALATALOUDELLINEN SEURANTA
Nykyinen kalataloudellinen seuranta
Karvianjoki kuuluu kalataloudelliseen yhteistarkkailuun, jossa ovat mukana Vapo Oy:n
turvetuotantoalueet ja Honkajoen, Kankaanpään ja Pomarkun jätevedenpuhdistamot
sekä Honkajoki Oy. Yhteistarkkailun tavoitteena on selvittää laaja-alaisesti Karvianjoen
vesistöalueen kalakantojen ja kalastuksen tilaa. Menetelminä käytetään
kalastustiedustelua
ja
virta-alueiden
sähkökoekalastuksia
sekä
järvillä
koeverkkokalastuksia. Tarkkailua toteuttaa Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry. Tarkkailua tehdään kolmen vuoden välein ja viimeksi tarkkailua on tehty
vuonna 2014 ja 2017. Yhteistarkkailu puitteissa Karvianjoen yläosalla on
sähkökoekalastettu vuosina 2008, 2011 ja 2014 Kantinkoskella ja vuodesta alkaen 2011
myös Ylikoskella.

4.2

Vaikutusvesistöt ja kalakannat
Kauraharjun pohjavedenottamo (PK2) vaikuttaa hieman Riihiluoman virtaamaan ja
Karvianjoen lähdepurkaumiin Pellavanniemen kohdalla. Riihiluoma saa alkunsa
pääosin ojitetuilta suoalueilta sekä viljelymailta. Riihiluoman valuma-alueella sijaitsee
yksittäinen pieni turvetuotantoalue. Riihiluoma laskee Suomijoen alaosalle hieman
ennen sen yhtymistä Karvianjokeen.
Lakeuden Vesi Oy:n lupahakemusta varten tehdyssä kalataloudellisessa selvityksessä
vuonna 2012 ei tavattu kaloja Riihiluomasta. Karvian kalastuskunnan mukaan
Riihiluomasta on joitain satunnaisia kalahavaintoja tehty, mutta pääosin luoma on
kalojen suhteen tutkimatonta aluetta.
Kantinkankaan pohjavesialueelta (PK3 ja PK1) vedet virtaavat itäpuolen Lähdekorven,
Kirkasojan, Halmesojan ja Hautaluoman kautta Karvianjokeen. Vuoden 2012
Karvianjoen yläosan sivupurojen kalatalousselvityksen mukaan (Pöyry Finland 2012)
näillä puroilla ei ole vähävetisinä puroin kalataloudellista merkitystä.
Kantinkankaan pohjavesialueen vedet virtaavat näiden suoraan Karvianjokeen ja osin
mahdollisesti mainittujen luomien kautta Karvianjokeen, jossa pohjavesien
purkautumisalueella
sijaitsevat
Karvianjoen
yhteistarkkailun
kuuluvat
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sähkökoekalastusalat
Kantinkoski
ja
Ylikoski.
Kantinja
Ylikosken
sähkökoekalastuksissa vuosina 2008, 2011 ja 2014 ei ole saatu taimenia, mutta muita
kaloja runsaasti (tiedot RKTL:n koekalastusrekisteri).
Aunesluomaan laskeva Lähdeluoma saa alkunsa Kantinkankaan länsipuolelta
Mustakeitaan suoalueelta, jolla on merkittäviä lähdealueita ja – puroja. Lähdeluoma on
potentiaalinen taimenen lisääntymispaikkaa, joka on kalataloudellisesti kunnostettu
vuonna 2008. Vuoden 2012 Lähdeluoman koekalastuksissa ei saatu luomasta taimenia,
mutta tehtiin yksi taimenen näköhavainto kunnostetun alueen yläosan sillan luona.
Kantinkankaan pohjavesiottamojen vedet eivät vaikuta Lähdeluoman virtaamiin, sillä
pohjavedet virtaavat itään Karvianjokeen.
4.3

Kalataloudellinen seuranta
Kalataloudellisen tarkkailun tavoitteena on selvittää Lakeuden Vesi Oy:n
pohjavedenoton vaikutuksia Kantinkankaan ja Kaurahalmeen pohjavesien purkureitin
taimenkantoihin. Koekalastuskohteita on yhteensä 12 (Taulukko 1). Kaikilla kohteilla
tehdään ensimmäinen sähkökoekalastus ennen vedenoton aloittamista. Riskusalonojan,
Veräjänojan, Kruununojan, Soukankorvenojan, Riihiluoma väli ja Riihiluoma alaosa
nimisillä pisteillä tehdään kertaluontoinen standardin mukainen koekalastus ennen
vedenoton aloitusta. Mikäli jollain näistä kohteista saadaan saaliiksi taimenia, liitetään
kyseinen koeala mukaan ohjelmaan pysyväsi. Muussa tapauksessa kalastoseuranta
kohteella lopetetaan.
Menetelmänä käytetään sähkökoekalastusta. Tarkkailumenetelmissä noudatetaan Riistaja kalatalouden tutkimuslaitoksen ohjeistusta (työraportteja 21/2014), jonka mukaan
sähkökoekalastus tehdään yhden poistopyynnin menetelmällä. Suositeltava
kalastettavan alan koko on vähintään 300 m2, kuitenkin mielellään yli 450 m2. Alle 15
metriä leveissä uomissa kalastetaan koko leveys ja yli 15 metriä leveissä ranta-alue joko
toiselta tai molemmilta puolin. Pienissä uomissa, joissa pinta-alasuositusta on vaikea
toteuttaa, voidaan käyttää pinta-alan sijasta kalastettavan alueen pituutta, joka on 24–27
kertaa joen keskimääräinen leveys.
Koekalastukset tehdään loppukesällä tai alkusyksyllä. Kaikki kalat mitataan ja
punnitaan yksitellen. Koekalastuksien yhteydessä alat myös valokuvataan sekä kerätään
koealan ympäristötietoja (mm. veden lämpötila, pohjan laatu- ja rakenne).
Sähkökoekalastuksen tulokset ilmoitetaan Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen
hallinnoimaan saalisrekisteriin.
Taimenkantojen tila Kantinkankaan ja Kaurahalmeen pohjavesien vaikutusalueilla on
tehtyjen sähkökoekalastuksien perusteella olematon. Taimenta voi esiintyä lähinnä
Karvianjoen yläosan koskilla ja mahdollisesti myös Riihiluomassa. Kohdealueilla
tehtyjen sähkökalastuksien perusteella sopivia sähkökoekalastusaloja ovat Riihiluoman
alat ja Karvianjoen yhteistarkkailuun kuuluvat pääuoman Kantinkosken ja Ylikosken
alat.
Lähdeluoma on Kantinkankaan lähialueen puroista ainoa, jolla on kalataloudellista
merkitystä. Kunnostetussa Lähdeluomassa esiintyy koekalastuksien mukaan taimenta,
joskin kanta on heikko. Kantinkankaan pohjavesiottamoilla ei ole suoria vaikutuksia
Lähdeluoman virtaamiin eikä sen kalastoon. Pohjavesiottamot vähentävät kuitenkin
hieman virtaamia Karvianjoessa ja se voi vaikuttaa negatiivisesti Lähdeluomaan
nousevien taimenten määriin. Lähdeluoman tarkkailu on perusteltua etenkin kun
Karvianjoessa ei ole sähkökoekalastuksiin sopivia koskialueita Aunesluoman ja
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Karvianjoen yhtymäkohdassa.
kunnostetussa koskiosuudessa.

Lähdeluomassa

on

hyviä

sähkökoekalastusaloja

Kantinkankaan ja Kaurahalmeen pohjavesialueiden kalataloudellinen tarkkailu voidaan
tehdä tarvittaessa Karvianjoen yhteistarkkailun puitteissa, jolloin vertailupohja on
paljon laajempi, kun mukana on koko Karvianjoen vesistöalue. Yhteistarkkailussa
seuraava tarkkailuvuosi on 2020 ja tarkkailua tehdään kolmen vuoden välein, joka
jaksotus sopii myös pohjavesien kalataloudelliseen tarkkailuun.
Karvianjoen yhteistarkkailussa on mahdollisesti käytössä vielä useamman
poistopyynnin menetelmä, mutta kertapyynnin menetelmä on ohjeistuksen mukaista.
Taulukko 1 Koealojen koordinaatit:

Sähkökoekalastusala
Lähdeluoma alaosa
Lähdeluoma keskiosa
Riihiluoma, Riskusalonoja
Riihiluoma keskiosa
Kantinkoski*
Ylikoski*
Riskusalonoja
Veräjänoja
Kruununoja
Soukankorvenoja
Riihiluoma väli
Riihiluoma alaosa

ETRS-TM35FIN
Itä
Pohjoinen
262308
6892597
262801
6893215
265415
6887454
265774
6889406
266033
6891704
266442
6892771
265956
6886698
265673
6886466
265109
6886260
265727
6887656
265583
6888712
265788
6889906

*Karvianjoen yhteistarkkailun sähkökoekalatuspaikka

5
5.1

SEURANNAN RAPORTOINTI
Kasvillisuusseuranta
Kasvillisuusseurannan tulokset raportoidaan vuosittain. Raportissa esitetään
maastokartoitusten tulokset taulukko- ja tekstimuodossa. Lisäksi raporttiin liitetään
valokuvat seurantaruuduista. Jokaiseen raporttiin sisällytetään vertailu aikaisempien
vuosien tuloksiin. Lisäksi tuloksia tarkastellaan suhteessa pohjavesitarkkailun tuloksiin
ja sademääriin. Lopuksi esitetään johtopäätökset vedenoton vaikutuksista lähteiden
kasvillisuuteen.
Seurantaraportti valmistuu aina vuoden loppuun mennessä. Se toimitetaan sähköisessä
muodossa työn tilaajalle, Varsinais-Suomen ELY-keskukselle, Metsähallitukselle sekä
Karvian kunnan ympäristöviranomaisille.

5.2

Pohjavesiseuranta
Pohjavesiseurannan tulokset ja johtopäätökset raportoidaan kalenterivuosittain.
Seurantaraportissa esitetään johtopäätökset vedenoton mahdollisista vaikutuksista.
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Raportissa esitetään myös ehdotuksia tarvittavista muutoksista seurantaohjelmaan.
Seurantaraportti valmistuu aina seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä.
Lisäksi syyskuun loppuun mennessä laaditaan kevyempi väliraportti, jossa esitellään
kuluneen vuoden oleellisimmat havainnot tarkkailusta.
Vuosiraportissa ilmoitetaan tarkkailun suorittajat (näytteenotto, analysointi, raportointi,
koordinointi). Analyysimenetelmät ja näytteiden esikäsittely mainitaan selkeästi.
Raporttiin sisällytetään myös näytteenottopöytäkirjoihin tehdyt huomiot.
Pohjaveden analyysituloksia verrataan raportoinnissa terveysviranomaisten asettamiin
talousveden enimmäispitoisuusarvoihin (STM:n asetus 442/2014), pohjavettä pilaavien
aineiden ympäristölaatunormeihin (VN:n asetus 341/2009) ja alueen pohjaveden
taustapitoisuuksiin.
Vuosiraportti toimitetaan sähköisessä muodossa työn tilaajalle, Varsinais-Suomen
ELY-keskukselle, Metsähallitukselle sekä Karvian kunnan ympäristöviranomaisille.
5.3

Kalataloudellinen seuranta
Sähkökoekalastuksien tulokset raportoidaan tarkkailuvuotta seuraavan vuoden
kesäkuun loppuun mennessä joko erillisenä raporttina tai Karvianjoen yhteistarkkailun
puitteissa.
Raportit toimitetaan sähköisessä muodossa työn tilaajalle, Varsinais-Suomen ELYkeskukselle, Karvian ja Honkajoen kuntien ympäristöviranomaisille, Karvianjoen
kalastusalueelle ja Karvianjärven kalastuskunnalle.

6

SEURANTAOHJELMA VOIMASSAOLO JA OHJELMAN MUUTTAMINEN
Seurantaohjelmaa tarkastellaan vuosittain seurantaraportissa. Raportissa arvioidaan
seurannan laajuuden riittävyys. Tarvittaessa tehdään erillinen esitys seurantaohjelman
muutoksista Varsinais-Suomen ELY-keskukselle.
Mahdollisien uusien kasvillisuusseuranta- ja kontrollikohteiden perustamiseen sekä
pohjavesiputkien asentamiseen pyydetään kyseisen alueen maanomistajalta tai aluetta
hallinnoivalta taholta.
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1

Johdanto
Lakeuden Vesi Oy on saanut Länsi-Suomen aluehallintovirastolta 23.4.2014 luvat
Karvian Kantinkankaan ja Kauraharjun vedenottamoiden rakentamiseen ja pohjaveden ottamiseen niistä. Vaasan hallinto-oikeus muutti ratkaisullaan 25.1.2016 vedenottoluvat määräaikaisiksi. Muutetun lupamääräyksen (6) mukaan pohjaveden määrää, laatua ja korkeutta sekä veden ottamisen vaikutuksia kaivoihin, luontoarvoihin,
erityisesti vedenottamon todennäköisellä vaikutusalueella olevien lähteiden virtaamaan ja luonnontilaan on tarkkailtava Varsinais-Suomen ELY-keskuksen hyväksymällä tavalla. Kauraharjun vedenottamon osalta mainitaan erikseen Karvianjoen etelärannalla kiinteistöllä 230-401-9-227 sijaitsevat lähteet, sillä niistä purkautuvan
pohjaveden määrä todennäköisesti pienenee vedenoton seurauksena. Tarkkailu on
aloitettava viimeistään kolme kuukautta ennen vedenoton aloittamista.
Kantinkankaan ja Kauraharjun vedenotto aloitetaan vuonna 2021. Tarkkailuohjelma
vedenoton vaikutuksien seurannasta kasvillisuuteen, pohjaveteen, lähteiden virtaamaan ja kalastoon on laadittu 26.2.2019. Varsinais-Suomen ELY-keskus hyväksyi
ohjelman pienin muutoksin joulukuussa 2019 (kasvillisuus, pohjavedet ja lähteet
4.12.2019, kalasto 11.12.2019). Ohjelma päivitettiin 31.1.2020 vastaamaan päätöksiä.
Kauraharjun vedenottamon vaikutuspiirissä kiinteistöllä 230-401-9-227 olevien Karvianjoen lähteiden kasvillisuuden tarkkailu aloitettiin kesällä 2016, ja se toistettiin
kesällä 2017 (Pöyry Finland Oy 2017 ja 2018a). Kesällä 2017 kartoitettiin lisäksi pohjavedenoton mahdollisella vaikutusalueella olevat muut lähteet ja etsittiin tarkkailuun
sopivia kontrollialueita (Pöyry Finland Oy 2018b). Lähtötietona oli käytössä pohjavedenottohanketta varten vuonna 2008 tehty lähteiden kasvillisuusselvitys (Suomen
Luontotieto Oy 2008). Kesän 2017 kartoituksen ja Varsinais-Suomen ELYkeskuksessa 3.5.2018 pidetyn palaverin perusteella tarkkailua laajennettiin kesällä
2018 neljään uuteen tarkkailukohteeseen ja yhteen kontrollikohteeseen (toisen soveltuvuutta arvioitiin). Kesällä 2019 otettiin mukaan toinen kontrollikohde. Kesän
2020 kartoitus tehtiin kuten edellisenä vuonna ja tarkkailuohjelman mukaisesti.
Tässä raportissa esitetään vuoden 2020 kasvillisuustarkkailun tulokset.
Säännöllinen pohjaveden ja lähteiden virtaamien tarkkailu Kauraharjulla ja Kantinkankaalla on aloitettu jo vuonna 2007. Vuodesta 2011 lähtien seurantaa on suoritettu
neljä kertaa vuodessa, joten alueelta on jo ennen vedenoton aloittamista olemassa
hyvä kuva pohjaveden ja lähteiden luontaisista vuodeaikaisvaihteluista. Seurannantuloksia pohjavedenpinnoista ja pohjavesivirtaamista on esitetty seurannan yhteenvetoraportissa, jonka liitteenä tämä raportti on.
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Kohteiden sijainti
Kaikki kasvillisuustarkkailun tarkkailukohteet ja Hietaluoman kontrollikohde sijaitsevat Satakunnan maakunnassa Karvian kunnassa (kuva 1). Toiseksi kontrollikohteeksi
vuonna 2019 otettu Karhulankeidas sijaitsee Kankaanpään kaupungin alueella.
Varsinaisista tarkkailukohteista eteläisin, Pellavaniemi Karvianjoen mutkassa (kohde
1), on lähdealue, jossa vedenoton vaikutukset t tehtyjen arviointien perusteella tulevat näkymään pohjaveden purkautumisen vähenemisenä. Hakija on saanut luvan
poiketa lähdealueen luonnontilan vaarantumisesta. Pellavaniemi ei ole Natura-aluetta eikä luonnonsuojelualuetta. Kantin lähteet (kohteet 2–4) sisältyvät erillisalueina
Pohjankankaan Natura-alueeseen (FI0200022, SAC, 3 837 ha), jonka pääalue on
noin 10 kilometriä etelämpänä. Karhulankeidas (kohde 7) sijaitsee Pohjankankaan
Natura-alueen pääalueella. Karhusaaren lähteikkö (kohde 5) ja Hietaluoma (kohde
6) ovat Kauhaneva–Pohjankankaan Natura-alueella (FI0800002 ja FI0800003, SAC
ja SPA, 6 865 ha).
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Osa kohteista on suojeltu luonnonsuojelualueina tai kuuluu Kauhaneva–Pohjankankaan kansallispuistoon. Niissä liikkumiseen ja näytteiden ottoon saatiin luvat Varsinais-Suomen ELY-keskukselta ja Metsähallitukselta. Karhulankeidas sijaitsee Porin
prikaatin Pohjankankaan ampuma-alueella. Siellä käynti järjestyi erityisluvalla.

2017
2018
2019
2020

1. Karvianjoki, Pellavaniemi
101 (niemen länsiosa)
102 (niemen itäosa)
103 (niemen itäosa)
104 (niemen itäosa)
105 (joen itäpuoli)
106 (joen itäpuoli)
107 (niemen länsiosa)
108 (niemen itäosa)
109 (niemen itäosa)
110 (niemen itäosa)
2. Kantin lähteet, eteläosa
(kalankasvattamo)
201
202
purolähdesammal
3. Kantin lähteet, pohjoisosa
301
302
303
304
305
4. Kantin lähteet, Lähdekorpi
401
402
403
5. Karhusaaren lähteikkö
501
502
503
lähdesara
6. Hietaluoma, 1. kontrollialue
601
602
603
604
7. Karhulankeidas, 2. kontrollialue
701
702
703
704

2016

Vuosi
Kohteet ja niiden näytealat ja
erikseen seurattavat lajit

x
x
x
x
x
x
-

x
x
x
x
x
x
x
-

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

-

-

x
x
x

x
x
x

x
x
x

-

-

x
x
x
x
-

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

-

-

x
x
x

x
x
x

x
x
x

-

-

x
x
x
x

x
x
x
x

x
x
x
x

-

-

x
x
x
-

x
x
x
x

x
x
x
x

-

-

-

x
x
x
x

x
x
x
x

Kuva 1. Tarkkailu- ja kontrollikohteet vuosina 2016–2020.
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Menetelmät
Kasvillisuustarkkailun näytealoiksi perustettiin 1 m2:n kokoisia kasvillisuusruutuja.
Ruutujen paikat valittiin kohdista, joissa oli havaittavissa pohjavesivaikutusta joko
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tihkupintana tai norona. Kaikkiin seurantakohteisiin oli tavoitteena perustaa 5 ruutua,
mutta määrä jäi pienemmäksi, jos sopivia kohtia ei ollut.
Perustettujen ruutujen koordinaatit kirjattiin ylös gps-laitteella. Gps-laitteen epätarkkuudesta johtuen koordinaattitiedoissa voi olla muutamien metrien virheitä. Pellavaniemessä tehtiin alkukesällä 2018 maastomittauksia, joilla kartoitettiin pienten norojen tarkat paikat ja mitattiin myös ruuduille tarkat koordinaatit. Kaikkien ruutujen
kulmiin asetettiin merkkikepit, jotta ne voidaan löytää seuraavilla kartoituskerroilla.
Jokaisesta ruudusta otettiin valokuvat läheltä ja vähän kauempaa. Ruuduilta arvioitiin
kunkin kenttä- ja pohjakerroksen lajin peittävyys prosentteina (+, 1, 2, 3….100 %)
sekä lopuksi kenttä- ja pohjakerroksen ja kasvittoman alueen kokonaispeittävyydet.
Pohjakerroksessa eriteltiin vielä rahkasammalten ja muiden sammalten peittävyydet
(muista sammalista on käytetty tässä termiä lehtisammalet, vaikka pääryhmätasolla
rahkasammalet kuuluvat lehtisammaliin ja toisaalta maksasammalet muodostavat
oman ryhmänsä). Aikaisempina vuosina arvioitiin lisäksi lajien runsaudet 25 cm x 25
cm -kokoisissa frekvenssiruudukoissa jokaisella ruudulla, mutta tästä luovuttiin
2019. Kasvillisuuden rehevyyden ja kerroksellisuuden takia tulokset eivät olleet kovin
luotettavia ja ruudukon asettaminen aiheutti kasvien taipumista ja vaurioitumista.
Maastossa vaikeasti määritettävistä saroista, heinistä ja sammalista kerättiin näytteitä mikroskoopilla tehtävää määrityksen varmistamista varten. Putkilokasvien
osalta on käytetty Retkeilykasvion (Hämet-Ahti ym. 1998) nimistöä, paitsi tieteellisiä
nimiä on tarkistettu uusimpien lajiluettelojen (mm. Hyvärinen 2019) mukaisiksi.
Sammalten nimistö noudattaa Suomen sammaltyöryhmän julkaisemien levinneisyystaulukoiden nimistöä (Juutinen & Ulvinen 2017). Viimeisimmissä uhanalaisuusarvioinneissa (Rassi ym. 2010, Hyvärinen ym. 2019) uhanalaisiksi tai silmälläpidettäviksi
arvioitujen lajien esiintymiseen kiinnitettiin huomiota koko alueella, ja havainnot kirjattiin ylös. Karhusaaren lähteikössä otettiin seurantaan uhanalaisen lähdesaran (Carex paniculata) kukintojen määrä valituissa saramättäissä. Kantin eteläisten lähteiden alueella otettiin seurantaan purolähdesammalen (Philonotis fontana) kasvustojen
määrä ja laajuus puron sivuhaarassa. Purolähdesammal ei ole uhanalainen eikä silmälläpidettävä, mutta todennäköisesti kasvustot pienenevät, jos pohjaveden purkautuminen vähenee.
Pellavaniemen ruuduissa 103 ja 104, Hietaluoman ruudussa 604 sekä Karhulankeitaan ruudussa 702 havaittiin uhanalaista isonauhasammalta (Aneura maxima). Lisäksi muutamilta muilta ruuduilta tehtiin epävarmoja havaintoja. Isonauhasammal
on arvioitu vaarantuneeksi (VU) (Rassi ym. 2010, Hyvärinen ym. 2019). Pellavaniemestä ruutujen ulkopuolelta tuli syksyllä 2019 tietoon havainto uhanalaisesta
hetekinnassammalesta (Scapania paludosa) (Hankonen 2019). Laji on arvioitu vaarantuneeksi (VU) (Hyvärinen ym. 2020). Molempien edellä mainittujen maksasammalten esiintymiseen ruuduissa ja niiden lähellä kiinnitettiin erityistä huomiota.
Eri vuosien maastokartoituspäivät ja kartoitusten tekijät on esitetty alla taulukossa
(taulukko 1). Peittävyyksien arvioinneista ja lajinmäärityksistä on vastannut biologi
Tiina Sauvola (vuosina 2016 ja 2018) tai biologi Teppo Häyhä (muina vuosina). Biologi Soile Turkulainen on toiminut kirjurina ja vastannut raportoinnista.
Koska ruutumenetelmä perustuu silmämääräisiin arvioihin, ovat tulokset aina jossain
määrin subjektiivisia. Subjektiivisuudesta johtuva virhe on pyritty minimoimaan
työssä niin, että kartoituksesta ovat vastanneet samat tekijät. Toki samakin kartoittaja voi eri ruuduissa ja eri kartoituskerroilla arvioida peittävyydet hieman eri tavalla.
Lajinmääritykset on pyritty tarkistamaan jokaisella kartoituskerralla, ja varsinkin
heinä- ja sammallajien osalta niihin on tehty joitakin korjauksia ja tarkennuksia.
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Taulukko 1. Maastokartoitusten ajankohdat ja tekijät vuosina 2016–2020.
Vuosi

2016

Maastokartoituspäivät

Tekijät

19.7.2016

biologi Soile Turkulainen
biologi, lähdesammalten asiantuntija Tiina Sauvola

2017

17.7.2017

biologi Soile Turkulainen
biologi, lähdesammalten asiantuntija Teppo Häyhä

2018

9.–13.7.2018

biologi Soile Turkulainen
biologi, lähdesammalten asiantuntija Tiina Sauvola

2019

15.–18.7.2019

biologi Soile Turkulainen
biologi, lähdesammalten asiantuntija Teppo Häyhä

2020

13.-16.7.2020

biologi Soile Turkulainen
biologi, lähdesammalten asiantuntija Teppo Häyhä

Seuraava kartoitus tehdään kesällä 2021, ja sen jälkeen se toistetaan tarkkailusuunnitelman mukaisesti säännöllisesti. Eri vuosien kartoitustuloksia vertaillaan keskenään. Lisäksi niitä tarkastellaan suhteessa pohjavesitarkkailun tuloksiin ja sademääriin.
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Sääolosuhteet
Sääolosuhteet vaikuttavat sekä kasvien kasvuun että pohjaveden korkeuteen. Kuvissa 2 ja 3 on esitetty Kankaanpään Niinisalon kuukausittaiset sademäärät ja keskilämpötilat tammikuusta 2016 heinäkuuhun 2020 sekä vertailu pitkän aikavälin keskiarvoihin (Ilmatieteenlaitos 2021).
Kasvillisuusseurannan aikana sateisimmat kuukaudet olivat vuoden 2016 elokuu,
vuoden 2017 kesä-, elo-, loka- ja joulukuu, vuoden 2018 syyskuu, vuoden 2019 elo, syys- ja marraskuu sekä vuoden 2020 tammi-, helmi- ja heinäkuu. Vähäsateisimpia
olivat vuoden 2016 maalis- ja lokakuu ja vuoden 2017 tammi- ja toukokuu.
Lämpötilojen suhteen vuosi 2017 erottuu viileänä. Sen sijaan vuonna 2018 lämpötilat
olivat useina kuukausina pitkän aikavälin keskiarvojen yläpuolella. Etenkin kesä oli
lämmin ja heinäkuu jopa helteinen. Vuosi 2018 oli myös vähäsateinen, ja sademäärät
jäivät selvästi alle pitkän aikavälin keskiarvojen.
Vuosi 2019 oli lämpötiloiltaan melko normaali. Kesä- ja heinäkuu olivat vähäsateisia,
mutta sen jälkeen elo-, syys- ja marraskuussa saatiin runsaita sateita. Myös talvi
2019-2020 oli poikkeuksellisen lauha ja sateinen. Suuri osa sateista tuli lumen sijaan
vetenä. Suurin mitattu lumen syvyys oli Niinisalossa 18 cm helmikuussa 2020
(8.2.2020), kun se esimerkiksi helmi- ja maaliskuussa 2021 oli 51 cm (21.2. ja
13.3.2021). Kesäkuu 2020 oli lämmin, mutta heinäkuu oli viileämpi, ja silloin myös
satoi erittäin runsaasti.
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Sadanta

sadesumma

200,0

1981-2010
180,0
160,0
140,0
120,0

mm

100,0
80,0
60,0

40,0
20,0
0,0

Kuva 2. Kuukauden sadesumma Kankaanpään Niinisalossa tammikuusta 2016
heinäkuuhun 2020 sekä vertailu pitkän aikavälin keskiarvoon. Joulukuun 2018 ja
tammikuun 2019 tiedot puuttuvat aineistosta.

25,0
20,0

Lämpötila

keskilämpötila
1981-2010

15,0
10,0

°C

5,0
0,0

-5,0
-10,0

-15,0

Kuva 3. Kuukauden keskilämpötila Kankaanpään Niinisalossa tammikuusta 2016
heinäkuuhun 2020.
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5

Tulokset

5.1

Karvianjoen lähteet Pellavaniemessä

5.1.1

Sijainti ja yleispiirteet
Karvianjoen lähteet sijoittuvat Karvianjoen eteläpuolelle Pellavaniemen tyvelle sekä
Karvianjoen pohjoispuolelle Joentaustan alueelle (kuva 1). Pohjavedenottohanketta
varten tehdyn kasvillisuusselvityksen (Suomen Luontotieto Oy 2008) mukaan Pellavaniemessä on vajaan kilometrin matkalla pohjavesipurkaumia, jotka sijoittuvat lähelle jokea jokitörmään, vesirajaan ja joen pohjaan. Vain kaksi joen eteläpenkkaan
kiinteistön 230-401-9-227 alueelle sijoittuvaa purkaumaa oli selvästi havaittavissa.
Niiden ympäristössä on rehevää lähdekasvillisuutta.
Pellavaniemi sijaitsee noin 1,5 kilometrin päässä suunnitellusta vedenottamosta PK1
eteläkaakkoon ja suunnitellusta vedenottamosta PK2 pohjoiskoilliseen. Suunnitellun
vedenoton arvioidaan pienentävän alueelta purkautuvaa pohjavesimäärää suurimmillaan noin kolmanneksen. Vesilain tarkoittaman luonnontilaisen lähteen luonnontilan vaarantamiskieltoon on haettu ja myönnetty poikkeus. Alueelle perustettiin ensimmäiset kuusi näytealaa vuonna 2016, vuonna 2017 lisättiin yksi näyteala ja
vuonna 2018 lisättiin kolme näytealaa (kuva 4). Lisäksi niemen alueelta selvitettiin
alkukesällä 2018 maastomittauksilla lähdepurkaumien ja norojen tarkat sijainnit.

Kuva 4. Pellavanimen kasvillisuusruutujen 101-110 sijainti. Ruutujen 101–103 ja 107–110
paikat on mitattu tarkoilla maastomittauksilla samoin kuin norot ja törmien reunat.
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5.1.2

Näytealojen tulokset

5.1.2.1

Ruutu 101
Näyteala sijoittuu niemen länsireunalle noin 40 metrin päähän pellon kulmasta koilliseen ja noin 10 metrin päähän joesta itäkaakkoon (kuva 4). Paikalla on melko vuolasvirtainen lähdenoro, joka saa alkunsa törmän juurelta noin 15 metrin päästä joesta
(kuva 5). Noro on kirkasvetinen ja sorapohjainen, ja se on kuluttanut uomansa maaperään. Noron reunoilla kasvaa mm. kotkansiipeä, korpi- ja metsäimarretta, tesmaa,
mesiangervoa, ojakellukkaa ja suokelttoa sekä kuusia, harmaaleppiä ja tuomia. Ympärillä on lehtomaisen kankaan kuusikkoa.
Ruutu sijoittuu noron reunan tulvatasanteelle uoman leveimpään kohtaan. Vuonna
2016 ruudussa kasvoi vähän suokelttoa, lehtopalsamia, mesiangervoa ja luhtalemmikkiä (taulukko 2). Pohjakerroksen valtalajeja olivat purosuikerosammal ja isolehväsammal. Vuonna 2017 lajisto ja peittävyydet olivat pysyneet suurin piirtein samoina. Puron reunassa ruudusta alavirtaan päin kasvanut iso kuusi oli kaatunut uoman yli. Valon lisääntymisen arvioitiin voivan näkyä ruohovartisten kasvien määrän
lisääntymisenä ja peittävyyksien kasvuna jatkossa. Vuonna 2018 nuori tuomi oli
kaartunut kaatuneen kuusen päälle, niin että ruutu oli varjoisa. Luhtalemmikin peittävyys oli lisääntynyt huomattavasti. Vuonna 2019 luhtalemmikki oli edelleen kenttäkerroksen runsain laji, mutta myös lehtopalsamin peittävyys oli hieman lisääntynyt. Sekä kenttä- että pohjakerroksen kokonaispeittävyydet olivat lisääntyneet mahdollisesti juuri valon määrän lisääntymisen takia.
Vuonna 2020 ruutu oli pääosin ennallaan, kuusi oli jatkanut lahoamistaan eikä tuomi
niin selvästi varjostanut ruutua. Kasvillisuus oli lakoontunut sateiden takia. Heinät ja
suokeltto olivat huomattavasti runsastuneet ja luhtalemmikki ja lehtopalsami vähentyneet. Suokelton kukkavarsia oli 4 kpl. Kotkansiiven lehdet kaartuivat ruutuun ulkopuolelta kuten edellisenä vuonna. Tuomen peittävyys tulee kuusen alle jääneen
ohuen rungon pikkuoksista.

Kuva 5. Yleiskuva ja lähikuva ruudusta 101. Kuvaussuunta on itään päin kohti niemen sisäosaa.
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Taulukko 2. Kasvillisuusruudun 101 tulokset.
Ruutu 101 (Koordinaatit ETRS-TM35: E 264416, N 6890559)
2016
Kenttäkerros
Agrostis stolonifera
rönsyrölli
Crepis paludosa
suokeltto
Filipendula ulmaria
mesiangervo
Impatiens noli-tangere
lehtopalsami
Matteuccia struthiopteris kotkansiipi
Myosotis scorpioides
luhtalemmikki
Oxalis acetosella
käenkaali
Poa trivialis
karheanurmikka
Prunus padus
tuomi
Ranunculus repens
rönsyleinikki
Stellaria nemorum
lehtotähtimö
Kenttäkerroksen kokonaispeittävyys (kerroksellinen)
Pohjakerros
Brachythecium rivulare
purosuikerosammal
Chiloscyphus polyanthos hetealvesammal
Fontinalis antipyretica
isonäkinsammal
Plagiomnium ellipticum
korpilehväsammal
Plagiomnium medium
isolehväsammal
Rhizomnium punctatum
kilpilehväsammal
Scapania undulata
purokinnassammal
Lehtisammalet yhteensä
Rahkasammalet yhteensä
Pohjakerroksen kokonaispeittävyys

peittävyys (%)
2017
2018
2019

2020

5
2
5
2
1
-

2
5
1
2
3
+
1
+
-

5
5
1
7
20
2
+
1
-

7
5
+
12
10
20
3
2
2
2

30
15
2
8
8
10
+
+
3
4
-

15

15

40

60

65

30
2
2
5
45
1

20
1
+
2
30
+
+
63
63

25
1
+
40
+
+
55
55

25
3
55
83
83

20
1
40
+
61
61

85
85

Vesi, hiekka ja lahopuu
15
10
7
17
39
Veden lämpötila norossa (°C)
5
5
5
5
Yleiskuvaus
Pellavaniemen länsiosan vanhasta jokitörmästä purkautuvan lähdenoron hetteikköinen reuna
noin 15 metrin päässä joesta.
5.1.2.2

Ruutu 102
Ruutu sijoittuu niemen itäreunalle noin 35 metrin päähän pellon kulmasta etelälounaaseen ja noin 30 metrin päähän joesta länteen (kuva 4). Paikka on törmän juurella
oleva pehmeä tihkupinta (kuva 6). Törmän reunasta niemen sisäosaan päin on lehtomaisen kankaan kuusikkoa. Väli pellolle on pensoittunutta aluetta, josta puusto on
hakattu joitakin vuosia sitten. Reuna-alueella kasvaa mm. hiirenporrasta, lehtotähtimöä, rönsyleinikkiä, mesiangervoa ja suokelttoa. Tihkupinnan alareunalta lähtee
noro kohti jokea. Lisäksi pensoittuneen alueen reunassa erottuu vanha oja. Ruutu
sijoitettiin lähelle törmän reunaa nuoren kuusen ja nuoren koivun väliin.
Ruudun valtalajeja olivat vuonna 2016 kenttäkerroksessa rönsyleinikki ja mesiangervo, ja pohjakerroksessa purosuikerosammal (taulukko 3). Vuonna 2017 rönsyleinikkiä oli ruudulla huomattavasti vähemmän ja etenkin mesiangervo ja ojakellukka
olivat runsastuneet. Pohjakerroksen lehtisammalten peittävyys oli sen sijaan vähentynyt huomattavasti. Mahdollisesti siihen on vaikuttanut juuri kenttäkerroksen peittävyyden lisääntyminen ja siitä johtuva valon määrän väheneminen ja lehtikarikkeen
lisääntyminen. Vuosina 2018 ja 2019 mesiangervoa ja ojakellukkaa oli vähemmän
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kuin vuonna 2017. Molemmat lajit kukkivat ruudulla. Vuonna 2020 rönsyleinikki oli
hävinnyt ruudusta kokonaan ja lehtopalsamia oli vähän edellisiä vuosia vähemmän.
Ojakellukan kukkia oli yksi ja mesiangervo kukki vain ruudun ulkopuolella.
Taulukko 3. Kasvillisuusruudun 102 tulokset.
Ruutu 102 (Koordinaatit ETRS-TM35: E 264524, N 6890636)
peittävyys (%)
2016
2017
2018
Kenttäkerros
Cardamine pratensis
luhtalitukka
Crepis paludosa
suokeltto
Equisetum pratense
lehtokorte
Filipendula ulmaria
mesiangervo
Geum rivale
ojakellukka
Impatiens noli-tangere
lehtopalsami
Oxalis acetosella
käenkaali
Poa trivialis
karheanurmikka
Ranunculus repens
rönsyleinikki
Rumex acetosa
niittysuolaheinä
Stellaria nemorum
lehtotähtimö
Kenttäkerroksen kokonaispeittävyys (kerroksellinen)
Pohjakerros
Brachythecium rivulare
purosuikeros.
Plagiomnium ellipticum
korpilehväsammal
Rhizomnium magnifolium (1 lähdelehväsammal
Lehtisammalet yhteensä
Rahkasammalet yhteensä
Pohjakerroksen kokonaispeittävyys

2019

2020

1
25
20
+
50
2
5

1
2
75
60
35
2
5
3
5

+
1
40
50
25
+
2
5
2
5

2
40
30
30
3
3
3
2

+
1
3
30
60
10
6
2
12

100

100

100

95

97

70
10
15
95
95

45
1
12
58
58

50
5
15
70
70

75
5
12
92
92

65
1
20
86
86

Karike ja paljas maa
5
42
30
8
14
Veden lämpötila painanteessa (°C)
8
8
8
7
Yleiskuvaus
Pellavaniemen itäosan vanhan jokitörmän juurella oleva tihkupinta noin 30 metriä joesta.
(1

Vuonna 2016 lähdelehväsammal määritettiin kilpilehväsammaleksi (R. punctatum).

Kuva 6. Yleiskuva ja lähikuva ruudusta 102. Kuvaussuunta on itäkoilliseen päin kohti
jokea.
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5.1.2.3

Ruutu 103
Ruutu sijoittuu niemen itäreunalle noin 70 metrin päähän pellon kulmasta eteläkaakkoon ja noin 20 metrin päähän joesta lounaaseen (kuva 4). Paikka on törmän juurella
oleva pehmeä tihkupinta (kuva 7). Sijaintipaikka on samantapainen kuin ruudulla 2.
Ruudun eteläpuolella erottuu tihkupinta-alueelta alkunsa saava lähdenoro, joka laskee jokeen. Alueella kasvaa harvahkoa kuusipuustoa sekä mm. mesiangervoa, metsäkortetta, nokkosta ja lehtopalsamia. Ruudun kohta ja lähiympäristö ovat puuttomia. Ruudun oikea yläkulma (joelta katsottuna) rajoittuu kantoon, jonka päällä kasvaa pieni pihlaja.
Ruudun kenttäkerroksen valtalajeja olivat vuonna 2016 metsäkorte, mesiangervo ja
huopaohdake (taulukko 4). Pohjakerrosta vallitsi lähdelehväsammal. Sateisena kesänä 2017 ruutu oli pääpiirteiltään ennallaan. Samoin kuivana kesänä 2018, vaikka
joidenkin lajien kuten huopaohdakkeen ja lehtokortteen peittävyydet olivat pienemmät kuin edellisenä kesänä. Vuonna 2019 lehtokortteen peittävyys oli vähentynyt ja
metsäkortteen lisääntynyt. Mesiangervoissa oli kolme pientä kukintoa. Lähdelehväsammal oli pohjakerroksen runsain laji. Vuonna 2020 ruutu oli pääpiirteiltään ennallaan (kuva 7). Mesiangervolla ja suokeltolla oli kummallakin yksi kukkavarsi. Purosuikerosammalen arvioitiin runsastuneen pohjakerroksessa ja korpilehväsammalen vähentyneen.
Uhanalaista isonauhasammalta oli vuonna 2018 näytealalla 5 sekovartta sekä isompi
kasvusto noin 20 cm x 20 cm -alueella ruudun ulkopuolella, hieman ruudusta jokeen
päin. Vuonna 2019 laji havaittiin vain ruudun ulkopuolella. Vuonna 2020 havaittiin
vain yksittäinen sekovarsi näytealalla.

Kuva 7. Yleiskuva ja lähikuva ruudusta 103. Kuvaussuunta on itään päin kohti jokea.
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Taulukko 4. Kasvillisuusruudun 103 tulokset.
Ruutu 103 (Koordinaatit ETRS-TM35: E 264548, N 6890604)
2016
Kenttäkerros
Cirsium heterophyllum
huopaohdake
Crepis paludosa
suokeltto
Equisetum pratense
lehtokorte
Equisetum sylvaticum
metsäkorte
Filipendula ulmaria
mesiangervo
Monses uniflora
tähtitalvikki
Orthilia secunda
nuokkutalvikki
Oxalis acetosella
ketunleipä
Poa sp.
nurmikka
Ranunculus repens
rönsyleinikki
Rubus idaeus
vadelma
Stellaria nemorum
lehtotähtimö
Kenttäkerroksen kokonaispeittävyys (hyvin kerroksellinen)
Pohjakerros
Aneura maxima (1
isonauhasammal
Brachythecium rivulare
purosuikerosammal
Hylocomium splendens
metsäkerrossammal
Plagiomnium ellipticum (2
korpilehväsammal
Rhizomnium magnifolium (2 lähdelehväsammal
Lehtisammalet yhteensä
Rahkasammalet yhteensä
Pohjakerroksen kokonaispeittävyys

peittävyys (%)
2017
2018
2019

2020

15
2
50
20
2
2
+
10
+

30
2
30
80
30
+
12
15
+

15
1
15
60
20
1
10
5
+
+

30
4
5
90
25
1
+
6
1
+

35
4
2
80
15
+
9
+
1
-

100

100

100

100

100

10
5
85
100
100

+
14
1
+
85
100
100

+
10
1
1
80
100
100

7
3
15
65
90
90

+
20
5
5
65
95
95

Karike
0
0
0
10
5
Yleiskuvaus
Pellavaniemen itäosan vanhan jokitörmän juurella oleva tihkupinta noin 20 metrin päässä joesta.
(1
Muutamia sekovarsia vuosina 2017 ja 2018, yksittäinen sekovarsi vuonna 2020. Isonauhasammal on
uhanalainen, vaarantuneeksi (VU) arvioitu laji (Rassi ym. 2010, Hyvärinen ym. 2019).
(2
Vuonna 2016 lähdelehväsammal määritettiin korpilehväsammaleksi (Plagiomnium ellipticum).

5.1.2.4

Ruutu 104
Ruutu sijoittuu niemen itäreunalle noin 40 metrin päähän pellon kulmasta pohjoiseen
ja noin 5 metrin päähän joesta lounaaseen (kuva 4). Paikka on lähellä nykyistä jokitörmää (kuva 8). Länsipuolella on pieni noro ja vesilampareita, joissa näkyi selvää
ruosteisuutta. Alueella kasvaa harvahkoa kuusipuustoa sekä mm. hiirenporrasta,
isoalvejuurta, mesiangervoa ja lampareissa vehkaa. Ruudun vasemmassa yläkulmassa (joelta katsottuna) on kivi ja kanto (kuva 8). Rannassa on joen suuntaan
kaartunut harmaaleppä. Joen toisella puolella purkautuu vettä ojasta jokitörmään.
Ruudun valtalajeja olivat vuonna 2016 kenttäkerroksessa mesiangervo, lehtopalsami
ja nokkonen (taulukko 5). Pohjakerrosta vallitsivat korpilehväsammal ja kiiltolehväsammal. Vuonna 2017 ruutu oli pääpiirteiltään ennallaan. Ruudussa erottui pieni norouoma, ja veden virtaus ruudun läpi on voinut aiheuttaa vähäistä eroosiota. Vuonna
2018 ruutu paikallistettiin valokuvien avulla, sillä merkkikeppejä ei löytynyt. Sijaintipaikka ei välttämättä ollut aivan sama, joten tulosten vertailuun liittyy epävarmuutta.
Lisäksi alueelle oli levinnyt veden mukana mutaa, joka oli peittänyt sammalia.
Vuonna 2019 peittävyydet olivat suurin piirtein samat kuin edellisenä vuonna. Uoma
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oli täynnä ruosteista vettä. Vuonna 2020 ruutuun oli levinnyt ruosteista mutaliejua
(kuva 8). Peittävyyksissä oli pienitä eroja edellisvuoteen verrattuna. Kukkivia mesiangervoja oli 5 kpl. Hiirenporras ja karhunputki tulevat ruutuun ulkopuolelta.
Uhanalaista, vaarantuneeksi (VU) lajiksi arvioitua (Rassi ym. 2010, Hyvärinen ym.
2019) isonauhasammalta havaittiin sekä vuonna 2017 että vuonna 2018. Vuonna
2019 havaittiin vain Pellia-suvun maksasammalta.
Taulukko 5. Kasvillisuusruudun 104 tulokset.
Ruutu 104 (Koordinaatit ETRS-TM35: E 264606, N 6890568)
2016

peittävyys (%)
2017
2018
2019

2020

Kenttäkerros
Agrostis sp.
rölli
Angelica sylvestris
karhunputki
Athyrium filix-femina
hiirenporras
Deschampsia cespitosa
nurmilauha
Dryopteris carthusiana
metsäalvejuuri
Equisetum sylvaticum
metsäkorte
Filipendula ulmaria
mesiangervo
Galium palustre
rantamatara
Impatiens noli-tangere
lehtopalsami
Myosotis scorpioides
luhtalemmikki
Oxalis acetosella
käenkaali
Phegopteris connectilis
korpi-imarre
Poa alpigena
pohjannurmikka
Ranunculus repens
rönsyleinikki
Stellaria nemorum
lehtotähtimö
Urtica dioica
nokkonen
Valeriana sambucifolia
lehtovirmajuuri
Kenttäkerroksen kokonaispeittävyys (kerroksellinen)

1
40
1
15
2
5
15
1
80

+
7
+
1
+
75
1
12
2
1
1
4
8
3
95

5
+
40
+
20
15
+
5
10
65

1
1
40
+
20
25
2
3
1
8
90

+
3
+
+
35
+
30
15
2
+
2
1
4
80

Pohjakerros
Aneura maxima (1
Brachythecium rivulare
Calliergon cordifolium
Pellia sp.
Plagiomnium ellipticum (2

10
35

+
12
+
15

+
+
-

3
+
+
4

+
2

30
75
75

40
+
+
68
68

30
30
30

20
5
+
32
32

15
3
20
20

Paljas turve, karike ja ruosteruoppa
25
32
70
68
Veden lämpötila norossa (°C)
12
12
11
Yleiskuvaus
Pellavaniemen itäosan tihkupinta lampareisella alueella noin 5 metrin päässä joesta.

80
12

isonauhasammal
purosuikerosammal
luhtakuirisammal
lapasammal
korpilehväsammal

Pseudobryum cinclidioides (2 kiiltolehväsammal
Rhizomnium magnifolium
lähdelehväsammal
Sciuro-hypnum curtum
metsäsuikerosammal
Lehtisammalet yhteensä
Rahkasammalet yhteensä
Pohjakerroksen kokonaispeittävyys

(1

Noin 8 cm2:n kasvusto vuonna 2017. Muutamia sekovarsia kuvaussuunnasta katsottuna vasemmassa
alakulmassa vuonna 2018. Isonauhasammal on uhanalainen, vaarantuneeksi (VU) arvioitu laji (Rassi ym.
2010, Hyvärinen ym. 2019).
(2
Vuonna 2017 korpi- ja kiiltolehväsammalen erottamiseen maastossa sisältyi epävarmuutta, koska versot
olivat varjossa kasvaneita, osaksi tavallista pienikokoisempia ja epätyypillisen näköisiä. Vuonna 2018 lajeja
ei eroteltu, vaan kiiltolehväsammalen kohdalla on esitetty lajien yhteinen peittävyys.
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Kuva 8. Yleiskuva ja lähikuva ruudusta 104. Kuvaussuunta on itään päin kohti jokea.
5.1.2.5

Ruutu 105
Ruutu sijoittuu Karvianjoen itäpuolelle Joentaustan rantametsään eteläisemmäksi
kahdesta ruudusta (kuva 4). Sijaintipaikka on noin 50 metrin päässä joesta itään–
koilliseen oleva upottava tihkupinta törmän juurella (kuva 9). Alueelta saa alkunsa
noro, joka muuttuu vanhaksi ojaksi ja laskee jokeen. Norossa näkyy ruosteisuutta.
Tihkupintoja ja veden virtausta on havaittavissa myös ruudun etelä- ja pohjoispuolilla
törmän juurella. Alueella kasvaa mm. mesiangervoa, lehtovirmajuurta, lehtopalsamia, luhtalemmikkiä, suokelttoa, lehtotähtimöä ja rentukkaa.
Ruudun valtalajeja olivat vuonna 2016 kenttäkerroksessa lehtopalsami ja mesiangervo (taulukko 6). Pohjakerrosta vallitsi purosuikerosammal. Vuonna 2017 ruutu oli
pääpiirteiltään ennallaan, mutta edellistä kesää vetisempi ja upottavampi. Lehtopalsamia kasvoi kerroksittain. Vuonna 2018 ruutu oli pääpiirteiltään ennallaan ja kuivasta kesästä huolimatta upottava. Mesiangervon lehdet olivat huonokuntoisia (vaalean härmän peitossa). Sekä mesiangervon että lehtopalsamin peittävyydet olivat
edellistä kesää pienemmät. Vuonna 2019 lehtopalsamin peittävyys kenttäkerroksessa oli seurantajakson pienin ja lehtotähtimön ja röllin peittävyydet olivat seurantajakson suurimmat.
Vuonna 2020 ruutu oli pääpiirteiltään ennallaan. Rölliä oli edellisvuotta vähemmän ja
muita lajeja suurin piirtein saman verran (kuva 9). Pohjakerroksessa purosuikerosammalen peittävyys on vähentynyt koko seurantajakson ajan ja korpilehväsammalen lisääntynyt.

Kuva 9. Yleiskuva ja lähikuva ruudusta 105. Kuvaussuunta on koilliseen päin kohti
kangasmetsän reunaa.
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Taulukko 6. Kasvillisuusruudun 105 tulokset.
Ruutu 105 (Koordinaatit ETRS-TM35: E 264623, N 6890649)
2016
Kenttäkerros
Agrostis sp.
rölli
Caltha palustris
rentukka
Crepis paludosa
suokeltto
Equisetum pratense
lehtokorte
Equisetum sylvaticum
metsäkorte
Filipendula ulmaria
mesiangervo
Galium palustre
rantamatara
Impatiens noli-tangere
lehtopalsami
Myosotis scorpioides
luhtalemmikki
Oxalis acetosella
käenkaali
Poa trivialis
karheanurmikka
Ranunculus repens
rönsyleinikki
Stellaria nemorum
lehtotähtimö
Kenttäkerroksen kokonaispeittävyys (kerroksellinen)
Pohjakerros
Brachythecium rivulare
purosuikerosammal
Plagiomnium ellipticum
korpilehväsammal
Lehtisammalet yhteensä
Rahkasammalet yhteensä
Pohjakerroksen kokonaispeittävyys

peittävyys (%)
2017
2018
2019

2020

1
20
+
45
2
2

3
2
2
20
+
80
1
+
6
7

1
1
1
+
15
+
60
+
5
5

12
1
+
+
25
+
25
+
1
4
18

3
1
+
20
1
30
1
1
2
20

70

100

70

85

70

70
5
75
75

80
2
82
82

70
5
75
75

55
15
70
70

45
20
65
70

Vesipinta, ruoppa ja karike
25
18
25
30
35
Veden lämpötila norossa (°C)
5
6
6
5
Yleiskuvaus
Karvianjoen itäpuolen Joentaustan rantametsän eteläisempi tihkupinta ojan alkupäässä noin 50
metrin päässä joesta.
5.1.2.6

Ruutu 106
Ruutu sijoittuu Karvianjoen itäpuolelle Joentaustan rantametsään, pohjoisemmaksi
kahdesta ruudusta (kuva 4). Sijaintipaikka on noin 45 metrin päässä joesta itään–
koilliseen oleva upottava tihkupinta törmän juurella (kuva 10). Tihkupinta on avoin
alue kostean rantametsän ja törmän yläpuolisen kangasmetsän välissä. Alueella kasvaa mm. mesiangervoa, hiirenporrasta, metsäkortetta, tesmaa, lehtotähtimöä, luhtalemmikkiä, ojakellukkaa, lehtovirmajuurta ja nokkosta. Tihkupinnan lounaispuolelta virtaa sorapohjainen noro. Ruutu sijoittuu noron reunaan, niin että sen länsipuolella noron toisella puolella on kaksi kuusta ja itäpuolella raita ja harmaaleppä.
Ruudun reunassa on vanha kanto.
Ruudun valtalajeja olivat vuonna 2016 lehtopalsami ja pohjakerroksessa purosuikerosammal (taulukko 7). Vuonna 2017 ruutu oli pääpiirteiltään ennallaan. Noron eteläpuolelta ruudusta alavirtaan päin oli kaatunut kuusi. Vuonna 2018 ruudussa tai sen
ympäristössä ei havaittu mainittavia muutoksia. Kuivasta kesästä huolimatta noron
reuna oli upottava, ja norossa virtasi kylmää ja kirkasta vettä. Mustaherukan peittävyys oli lisääntynyt ja lehtopalsamin vähän vähentynyt.
Vuonna 2019 kaatunut kuusi oli korjattu pois, ja ruudun reuna on sortunut tai sortumassa noroon. Raita ja harmaaleppä kallistuvat ruudun suuntaan, mutta ovat vielä
pystyssä. Lehtopalsamin peittävyys oli vähentynyt edellisiin vuosiin verrattuna
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huomattavasti ja korpinurmikan peittävyys lisääntynyt. Vuonna 2020 ruutu oli pääpiirteiltään ennallaan (kuva 10). Lehtopalsamin peittävyys oli suurempi kuin edellisenä vuonna, mutta edelleen pienempi kuin sitä edeltäneinä vuosina. Lehtotähtimö
on runsastunut ja korpinurmikka vähentynyt. Ruudulla kasvavista mustaherukoista
isoimman tulkittiin kasvaneen pensaaksi (peittävyys pensaskerroksesta noin 7 %) ja
muut ovat kenttäkerroksessa. Pohjakerroksessa purosuikerosammalen ja korpilehväsammalen peittävyydet olivat yhtä isot.

Taulukko 7. Kasvillisuusruudun 106 tulokset.
Ruutu 106 (Koordinaatit ETRS-TM35: E 264611, N 6890673)
2016
Kenttäkerros
Athyrium filix-femina
hiirenporras
Crepis paludosa
suokeltto
Equisetum sylvaticum
metsäkorte
Filipendula ulmaria
mesiangervo
Galium palustre
rantamatara
Impatiens noli-tangere
lehtopalsami
Myosotis scorpioides
luhtalemmikki
Oxalis acetosella
ketunleipä
Poa remota (1
korpinurmikka
Poa trivialis (1
karheanurmikka
Ranunculus repens
rönsyleinikki
Ribes nigrum
mustaherukka
Stellaria nemorum
lehtotähtimö
Kenttäkerroksen kokonaispeittävyys (kerroksellinen)
Pohjakerros
Aneura sp.
nauhasammal
Brachythecium rivulare
purosuikerosammal
Bryum weigelii
hetehiirensammal
Plagiomnium ellipticum
korpilehväsammal
Pseudobryum cinclidioides (2 kiiltolehväsammal
Lehtisammalet yhteensä
Rahkasammalet yhteensä
Pohjakerroksen kokonaispeittävyys

peittävyys (%)
2017
2018
2019

+
10
7
+
85
1
2
+
1
-

+
+
4
4
2
75
1
6
5
15
3
2
1

+
2
2
1
60
2
+
10

100

65
+
15
5
85
85

2020

5
15
2

8
8
1
3
11
1
25
1
7
20
12

+
15
8
25
15
3
12
1
1
10
25

100

75

90

95

65
5
5
4
79
79

50
20
4
80
80

+
60
+
25
5
90
90

35
2
35
3
75
75

Karike, paljas turve ja vesipinta
15
21
10
10
25
Veden lämpötila norossa (°C)
5
5
5
6
Yleiskuvaus
Karvianjoen itäpuolen Joentaustan rantametsän pohjoisempi tihkupinta noron reunassa noin 45
metrin päässä joesta.
(1

Vuonna 2018 karheanurmikkaa ja korpinurmikkaa ei eroteltu, vaan karheanurmikan kohdalla on esitetty
lajien yhteinen peittävyys.
(2
Vuonna 2016 kiiltolehväsammal määritettiin tihkulehväsammaleksi (Plagiomnium elatum).

101013976
16

Kuva 10. Yleiskuva ja lähikuva ruudusta 106. Kuvaussuunta on yleiskuvassa kaakkoon
päin kohti kangasmetsän reunaa ja lähikuvassa ojasta kohti koillista.
5.1.2.7

Ruutu 107
Ruutu sijoittuu niemen länsiosaan lähelle ruutua 101 (kuva 4). Sijaintipaikka on noin
50 metrin päässä pellon kulmasta koilliseen ja noin 20 metrin päässä joesta itäkaakkoon. Paikka on lähdepuroon rajoittuvassa törmärinteessä, joka on ruudun kohdalla
heikosti lähdevaikutteinen (kuva 11). Alapuolella on saniaislehtoa ja kotkansiipikasvusto. Yläpuolella törmän reunassa ja tasamaalla on lehtomaisen kankaan kuusikkoa.
Vuonna 2017 ruudun kenttäkerroksen valtalaji oli korpi-imarre, jonka peittävyys oli
noin 75 % (taulukko 8). Muita runsaita lajeja olivat lehtokorte, käenkaali ja oravanmarja. Pohjakerroksen runsaimpia sammalia olivat kiiltosuikerosammal, metsäliekosammal ja ruusukesammal. Vuonna 2018 rinne oli vähäsateisen ja lämpimän alkukesän takia hyvin kuiva. Ruohovartiset kasvit olivat pienikokoisia ja osa oli kuivunut.
Varsinkin korpi-imarteen peittävyys oli huomattavasti pienempi kuin edellisenä
vuonna. Osa sammalista oli kuivunut, niin että niiden lajinmääritys ja peittävyyksien
arviointi oli vaikeaa. Kiilto- ja kantosuikerosammalta ja lehtohaivensammalta ei pystytty kuivumisen takia erottamaan luotettavasti toisistaan, eikä isokastesammalta
havaittu lainkaan.
Vuonna 2019 kasvillisuus oli rehevämpää kuin edellisenä vuonna. Metsäimarre oli
runsastunut kenttäkerroksessa ja pohjakerroksessa peittävimmäksi lajiksi metsäliekosammalen jälkeen arvioitiin lehtohaivensammal. Vuonna 2020 kenttä- ja pohjakerroksen lajit ja niiden peittävyydet olivat suurin piirtein samat kuin edellisenä
vuonna (kuva 11). Isokastesammal ja lehtohaivensammal olivat pohjakerroksessa
yhtä runsaita.

Kuva 11. Yleiskuva ja lähikuva ruudusta 107. Kuvaussuunta on itään päin kohti niemen
sisäosaa.
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Taulukko 8. Kasvillisuusruudun 107 tulokset.
Ruutu 107 (Koordinaatit ETRS-TM35: E 264422, N 6890554)
2016
Kenttäkerros
Carex digitata
sormisara
Equisetum pratense
lehtokorte
Gymnocarpium dryopteris
metsäimarre
Luzula pilosa
kevätpiippo
Maianthemum bifolium
oravanmarja
Melampyrum sylvaticum
metsämaitikka
Neottia cordata
herttakaksikko
Oxalis acetosella
käenkaali
Paris quadrifolia
sudenmarja
Phegopteris connectilis
korpi-imarre
Rubus idaeus
vadelma
Solidago virgaurea
kultapiisku
Sorbus aucuparia
pihlaja
Trientalis europaea
metsätähti
Viola palustris
suo-orvokki
Viola riviniana
metsäorvokki
Kenttäkerroksen kokonaispeittävyys (vähän kerroksellinen)
Pohjakerros
Brachythecium salebrosum (1 (2 kiiltosuikerosammal
Cirriphyllum piliferum (2
lehtohaivensammal
Dicranum polysetum
kangaskynsisammal
Plagiochila asplenioides
isokastesammal
Plagiomnium cuspidatum
metsälehväsammal
Rhodobryum roseum
ruusukesammal
Rhytidiadelphus triquetrus
metsäliekosammal
Sciuro-hypnum starkei (1 (2
kantosuikerosammal
Lehtisammalet yhteensä
Rahkasammalet yhteensä
Pohjakerroksen kokonaispeittävyys

peittävyys (%)
2017 2018 2019

2020

+
20
7
1
7
+
12
+
75
1
1
3

+
15
5
1
10
10
+
40
1
+
+
3

+
6
20
2
6
+
12
+
40
1
+
+
3

+
12
10
6
10
+
12
30
+
1
1
1

100

60

90

80

35
5
10
+
15
15

35

80
80

60
60

25
8
+
7
30
+
70
70

15
15
+
4
25
5
64
64

+
5
15

Karike
20
40
30
36
Yleiskuvaus
Vanhasta jokitörmästä purkautuvan lähdenoron reunarinne noin 20 metrin päässä joesta.
(1

Vuonna 2017 kiilto- ja kantosuikerosammalta ei eroteltu, vaan kiiltosuikerosammalen kohdalla on esitetty
lajien yhteinen peittävyys.
(2
Vuonna 2018 kiilto- ja kantosuikerosammalta ja lehtohaivensammalta ei pystytty kuivumisen takia erottamaan toisistaan. Kiitosuikerosammalen kohdalla on esitetty lajien yhteinen peittävyys.

5.1.2.8

Ruutu 108
Ruutu perustettiin niemen itäreunalle jo aiemmin perustettujen ruutujen 102 ja 103
puoliväliin lähemmäksi jokea (kuva 4). Etäisyyttä jokeen on noin 15 metriä. Alueella
erottuu pieniä sorapohjaisia noroja, puusto on harvaa ja kenttäkerrosta vallitsee lehtopalsami. Ruudun pohjoispuolella on pieni sorapohjainen norouoma, jossa virtaa
kylmää ja kirkasta vettä. Eteläpuolella on metsä- ja lehtokortekasvusto sekä iso kuusi
noin neljän metrin päässä.
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Kenttäkerroksen valtalaji ruudussa oli vuonna 2018 lehtopalsami, jonka peittävyys
oli yli 90 % (taulukko 9). Pohjakerroksessa ovat valtalajeina lähdelehväsammal ja
purosuikerosammal. Vuonna 2019 ruutu oli pääpiirteiltään ennallaan (kuva 12). Ruudun pohjoispuolelta oli kaatunut kuusi ja useita harmaaleppiä. Puiden kaatumisella
ei ole ollut suoria vaikutuksia ruutuun, mutta jatkossa valon määrä voi vähän lisääntyä. Lehtopalsamin peittävyys kenttäkerroksessa oli vähentynyt, luhtalemmikki oli
runsastunut huomattavasti ja karheanurmikka oli tullut uutena lajina. Lehtopalsamia
vaikutti olevan myös ruudun ympäristössä edellistä kesää vähemmän. Luhtalemmikki
ja kaksi lehtopalsamia kukkivat. Ruudun ympäristössä kasvaa myös nokkosta ja mesiangervoa, vaikka niitä ei ole ruudussa. Kenttäkerros oli suurin piirtein ennallaan,
vaikka isolehväsammalta arvioitiin olevan enemmän ja lähdelehväsammalta vähemmän kuin edellisenä kesänä.
Vuonna 2020 ruutu oli pääpiirteiltään ennallaan, mutta kasvillisuus oli voimakkaasti
lakoontunut (kuva 12). Lehtopalsami jatkoi vähentymistä ja edellisenä vuonna runsastunut luhtalemmikki oli taas vähentynyt. Sen sijaan karhenurmikka ja lehtotähtimö olivat runsastuneet huomattavasti. Lemmikki kukki ruudussa ja ruudun ulkopuolella ja lehtotähtimö vain ruudun ulkopuolella. Pohjakerroksessa purosuikerosammalen peittävyys oli lisääntynyt.

Taulukko 9. Kasvillisuusruudun 108 tulokset.
Ruutu 108 (Koordinaatit ETRS-TM35: E 264542, N 6890624)
2016
Kenttäkerros
Equisetum pratense
lehtokorte
Equisetum sylvaticum
metsäkorte
Impatiens noli-tangere
lehtopalsami
Myosotis scorpioides
luhtalemmikki
Poa trivialis
karheanurmikka
Ranunculus repens
rönsyleinikki
Stellaria nemorum
lehtotähtimö
Kenttäkerroksen kokonaispeittävyys (kerroksellinen)
Pohjakerros
Brachythecium rivulare
purosuikerosammal
korpilehväsammal
Plagiomnium ellipticum
isolehväsammal
Plagiomnium medium
Rhizomnium magnifolium lähdelehväsammal
Lehtisammalet yhteensä
Rahkasammalet yhteensä
Pohjakerroksen kokonaispeittävyys

peittävyys (%)
2017
2018
2019

2020

3
+
95
1
3
+

4
+
50
40
6
10
8

10
1
25
8
35
3
35

100

100

100

20
5
60
80
80

30
15
35
80
80

60
+
2
25
88
88

Hiekka ja lahopuu
10
20
12
Veden lämpötila norossa (°C)
6
5
6
Yleiskuvaus
Pellavaniemen itäosan vanhan jokitörmän ja joen välinen noroalue noin 15 metrin päässä
joesta.
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Kuva 12. Yleiskuva ja lähikuva ruudusta 108. Kuvaussuunta on itään päin kohti jokea.
5.1.2.9

Ruutu 109
Ruutu perustettiin niemen itäreunalle jo aiemmin perustetun ruudun 103 ja joen väliin (kuva 4). Etäisyyttä jokeen on noin 15 metriä. Samalla etäisyydellä on noin 15
metrin päässä pohjoisluoteessa ruutu 108. Yleispiirteet ovat samantapaiset kummallakin ruudulla. Ruudun 109 eteläpuolelta virtaa pieni sorapohjainen noro, joka saa
alkunsa ruudun 103 alapuolelta. Noron toinen haara erottuu ruudun 109 pohjoispuolella.
Myös tässä ruudussa oli vuonna 2018 valtalajina lehtopalsami kuten ruudussa 108
(taulukko 10). Samoin pohjakerroksessa ovat valtalajeina lähdelehväsammal ja purosuikerosammal. Sekä kenttä- että pohjakerroksen peittävyydet olivat 100 %.
Vuonna 2019 lehtopalsamin peittävyys oli vähentynyt ja etenkin nokkosen peittävyys
lisääntynyt. Vuonna 2020 ruutu oli muuten lähes ennallaan, mutta nokkosen peittävyys oli entisestään lisääntynyt (kuva 13).

Kuva 13. Yleiskuva ja lähikuva ruudusta 109. Kuvaussuunta on itään päin kohti jokea.
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Taulukko 10. Kasvillisuusruudun 109 tulokset.
Ruutu 109 (Koordinaatit ETRS-TM35: E 264551, N 6890609)
2016
Kenttäkerros
Equisetum pratense
lehtokorte
Equisetum sylvaticum
metsäkorte
Impatiens noli-tangere
lehtopalsami
Oxalis acetosella
käenkaali
Ranunculus repens
rönsyleinikki
Stellaria nemorum
lehtotähtimö
Urtica dioica
nokkonen
Kenttäkerroksen kokonaispeittävyys (kerroksellinen)
Pohjakerros
Brachythecium rivulare
purosuikerosammal
Rhizomnium magnifolium lähdelehväsammal
Lehtisammalet yhteensä
Rahkasammalet yhteensä
Pohjakerroksen kokonaispeittävyys

peittävyys (%)
2017
2018
2019

2020

1
+
70
+
5
+
5

+
6
30
1
25
1
35

3
3
30
2
25
1
70

100

90

95

95
+
100
100

99
+
99
99

99
+
99
99

Hiekka ja lahopuu
1
1
Veden lämpötila norossa (°C)
5
5
5
Yleiskuvaus
Pellavaniemen itäosan vanhan jokitörmän ja joen välinen noroalue noin 15 metrin päässä
joesta.
5.1.2.10

Ruutu 110
Ruutu perustettiin niemen itäosaan jo aiemmin perustetun ruudun 104 länsipuolelle
kauemmaksi joesta (kuva 4). Ruutu perustettiin varmuuden vuoksi, koska ruutu 104
vaikuttaa herkältä häiriintymään noron tuoman mudan takia. Ruudun 110 paikka on
kuivempi ja kasvillisuudeltaan rehevä avoin kohta, jonka reunoilla kasvaa kuusia ja
harmaaleppiä. Lähellä on ruosteisia lampareita. Etäisyyttä jokeen on noin 10 metriä.
Kenttäkerroksen valtalajina oli vuonna 2018 mesiangervo (taulukko 11). Lisäksi ruudussa kasvaa muita ruohoja kuten metsäkortetta, lehtovirmajuurta ja lehtotähtimöä,
niin että kokonaispeittävyys on 100 %. Pohjakerroksen sammalpeite on yhtenäinen.
Valtalaji oli kiiltolehväsammal. Vuonna 2019 ruutu oli pääpiiteiltään. Samoin vuonna
2020 kenttäkerros oli runsas ja kerroksellinen (kuva 14). Peittävyyksissä oli vain pieniä muutoksia edellisiin vuosiin verrattuna. Mesiangervo oli hieman runsastunut ja
pohjakerroksessa kiiltolehväsammalen arvioitiin vähän vähentyneen ja purosuikerosammalen runsastuneen. Mesiangervon kukkavarsia oli 6 kpl.
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Taulukko 11. Kasvillisuusruudun 110 tulokset.
Ruutu 110 (Koordinaatit ETRS-TM35: E 264603, N 6890561)
2016
Kenttäkerros
Agrostis sp.
rölli
Calamagrostis phragmitoides korpikastikka
Caltha palustris
rentukka
Crepis paludosa
suokeltto
Equisetum pratense
lehtokorte
Equisetum sylvaticum
metsäkorte
Filipendula ulmaria
mesiangervo
Galium palustre
rantamatara
Lysimachia thyrsiflora
Myosotis scorpioides
luhtalemmikki
Oxalis acetosella
käenkaali
Ranunculus repens
rönsyleinikki
Stellaria nemorum
lehtotähtimö
Valeriana sambucifolia
lehtovirmajuuri
Viola palustris
suo-orvokki
Kenttäkerroksen kokonaispeittävyys (kerroksellinen)
Pohjakerros
Brachythecium rivulare
purosuikerosammal
korpilehväsammal
Plagiomnium ellipticum
Pseudobryum cinclidioides kiiltolehväsammal
Lehtisammalet yhteensä
Rahkasammalet yhteensä
Pohjakerroksen kokonaispeittävyys

peittävyys (%)
2017
2018
2019

2020

+
1
1
2
+
5
70
+
+
2
2
5
3
2

+
1
6
8
+
13
75
2
+
+
4
7
1
3

+
1
7
7
1
10
85
+
5
2
4
2

100

100

100

5
95
100
100

10
75
85
85

15
5
70
90
90

15

5

Karike
Yleiskuvaus
Pellavaniemen itäosan lähteinen lehtokorpi noin 10 metrin päässä joesta.

Kuva 14. Yleiskuva ja lähikuva ruudusta 110. Kuvaussuunta on itään päin kohti jokea.
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5.1.3

Tulosten tarkastelu
Pääosaa ruuduista peittää tihkupintojen kasvillisuus. Kenttäkerroksen ruohovartinen
kasvillisuus oli runsasta ja kerroksellista ruuduissa 102, 103, 105, 106 ja 108, 109
ja 110. Lähdevaikutusta indikoivia lajeja on etenkin pohjakerroksen sammalissa kaikissa ruuduissa. Pohjakerros oli kaikissa ruuduissa lehtisammalten peittämä kaikkina
seurantavuosina 2016–2019 (peittävyys 55–100 % lukuun ottamatta mutaliejuista
ruutua 104, jossa peittävyys oli pienempi vuosina 2018-2020). Rahkasammalia ei
ollut yhdessäkään ruudussa. Sammalettomat kohdat olivat kariketta tai ruoppaa (paljasta turvemassaa) tai vettä.
Uhanalaista isonauhasammalta (Aneura maxima) havaittiin vuonna 2020 yksittäinen
sekovarsi ruudussa 103. Aiempina vuosina lajia on havaittu ruudussa 103 ja sen ulkopuolella sekä ruudussa 104. Isonauhasammalen löytöjen runsas määrä (1-4 havaintoa näytealoilta vuosittain) viittaa siihen, että lajilla on alueella elinvoimainen
populaatio. Lajille on tyypillistä, että se ilmaantuu avoimille pinnoille, häviää niiden
umpeenkasvaessa ja ilmaantuu taas johonkin lähelle uudelle paikalle. Tarkemman
kuvan saaminen Pellavaniemen esiintymän runsaudesta ja laajuudesta vaatisi erillisen inventoinnin (ks. johtopäätökset luvussa 7). Uhanalaista hetekinnassammalta
(Scapania paludosa) etsittiin siltä paikalta jokitörmän norossa ruutujen 103 ja 109
alapuolelta, jossa sitä oli havaittu syksyllä 2019 (Hankonen 2019). Kasvupaikka
(kansikuva) voisi sopia lajille, mutta alueelta löydettiin vain yleisempää purokinnassammalta (Scapania undulata).
Vuosien 2016–2020 tulosten välillä on jonkin verran eroja. Koska vedenottoa ei ole
vielä aloitettu, ei sillä ole voinut olla vaikutusta tuloksiin. Kenttäkerroksen lajistossa
vuosien 2016 ja 2017 välinen ero oli huomattavin ruudussa 102, jonka kenttäkerroksen valtalaji oli vuonna 2016 rönsyleinikki, mutta vuosina 2017-2020 valtalajeja olivat korkeat ruohot mesiangervo ja ojakellukka. Muutoksen syynä saattoi olla ruudun
sijoittuminen vesakoituneen hakkuualueen reunaan, jossa valon määrä on voinut
hakkuun seurauksena muuttua. Ruudussa 101 kuusen kaatuminen ruudun vierestä
vuonna 2017 lisäsi valon määrää, mikä saattaa olla selityksenä kenttäkerroksen peittävyyden kasvulle seuraavina vuosina.
Vuonna 2018 kesän kuivuus näkyi sekä sammalten että ruohovartisten kasvien kuivumisena ja käpristymisenä ruudulla 107, joka sijaitsee ruuduista kuivimmalla paikalla puron törmässä. Muut ruudut ovat vahvemmin pohjavesivaikutteisia, ja niissä
kosteusolosuhteet olivat silmämääräisesti arvioiden ennallaan myös kuivana kesänä
2018. Muita säästä johtuvia selviä eroja ei havaittu, mutta sääolosuhteet voivat silti
olla selittävinä tekijöinä ainakin osittain.
Lehtopalsamin peittävyys oli vähentynyt vuonna 2019 edellisiin vuosiin verrattuna
huomattavasti ruudussa 106, mutta myös ruuduissa 105, 108 ja 109 oli tapahtunut
vähentymistä. Kaikissa näissä ruuduissa lehtopalsami oli alun perin runsas. Toisaalta
ruuduissa 101, 102 ja 104 peittävyys pysynyt melko ennallaan tai jopa vähän lisääntynyt. Niissä lehtopalsamia oli alun perinkin vähemmän. Vuonna 2020 ruudussa 106
oli taas runsaammin lehtopalsamia kuin edellisenä vuonna ja väheneminen jatkui
vain ruudussa 108. Koska lehtopalsamin versot reagoivat herkästi kosketukseen, heräsi epäilys, johtuuko vähentyminen versojen lakoontumisesta ja vaurioitumisesta
kasvillisuusseurannan aikana. Toisaalta myös kesän 2018 helteinen sää saattaisi olla
vähentymistä selittävä tekijä.

5.2

Kantin lähteet, eteläosa (kalankasvattamo)

5.2.1

Sijainti ja yleispiirteet
Kantin alueen eteläosasta kuuluu noin 8 hehtaarin kokoinen erillisalue Pohjankankaan Natura-alueeseen (FI0200022, SAC, 3 837 ha). Alue sijaitsee noin 0,5 kilometrin päässä suunnitellusta vedenottokaivosta PK1 itäkaakkoon (kuva 1).
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Vuoden 2008 kasvillisuusselvityksen mukaan Kantin lähteiden eteläosan (kalankasvattamon) alueella on aiemmin sijainnut lähde, josta on kaivettu syvä oja kalanviljelylammikoille (Suomen Luontotieto Oy 2008). Kirkasta ja kylmää vettä purkautuu
ojaan etenkin sen pohjoispäästä.
Vuonna 2017 ojauoman pohjalla virtaavan lähdepuron todettiin jo luonnontilaistuneen melko pitkälle (Pöyry Finland Oy 2018b). Etenkin pääuoman pohjoispäässä on
melko monilajista tihkupinnan kasvillisuutta. Alempana hetteikkölaikut ovat pienempiä. Pääuomaan liittyy länsiluoteesta (suunnitellun vedenottamon PK1 suunnasta) sivuhaara, jossa kasvaa purolähdesammalta. Lähdepuron reunoille perustettiin vuonna
2018 kaksi kasvillisuusseurannan näytealaa (kuva 15). Lisäksi arvioitiin purolähdesammalen kasvustojen määrää ja laajuutta sivuhaarassa.

Kuva 15. Kantin eteläosan (kalankasvattamon) kasvillisuusruutujen 201 ja 202 ja
purolähdesammalen seurantalinjan sijainti.
5.2.2

Näytealojen tulokset

5.2.2.1

Ruutu 201
Ruutu perustettiin kesällä 2018 kalankasvattamon suuntaan virtaavan lähdepuron
alkupäähän (kuva 15). Sijaintipaikka on puron itäreunan lähteikköpainanteessa noin
5 metrin päässä puron alkukohdasta. Reunatörmän päällä kasvaa pieni koivu noin
1,7 metrin päässä ruudun koilliskulmasta (kuvaussuuntaan nähden vasemmasta alakulmasta) itään.
Vuonna 2018 ruudun kenttäkerroksen ruohovartisten kasvien peittävyys ei ollut kovin suuri (taulukko 12). Runsaimpia lajeja olivat amerikanhorsma, käenkukka ja
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leskenlehti. Pohjakerrosta peittivät lähes yhtenäisesti sammalet. Ruudun länsireunan
sammalet olivat osittain veden alla. Amerikanhorsma on levinnyt Suomeen 1900luvulla ja on nykyisin melko yleinen Etelä-Suomessa. Se on luokiteltu täällä haitalliseksi vieraslajiksi (Vieraslajit.fi 2019).
Vuosina 2019 ja 2020 ruutu oli pääpiirteiltään ennallaan (kuva 16). Käenkukka kukki,
ja sen peittävyys oli hieman ensimmäistä vuotta suurempi. Amerikanhorsmaa oli vain
vähän. Pohjakerroksen runsaimpia sammalia olivat hetehiirensammal, korpilehväsammal ja/tai lähdelehväsammal. Vuoden 2020 määritysten perusteella lajit ovat nimenomaan korpi- ja lähdelehväsammal ja niitä olisi ruudussa yhtä paljon. Kenttä- ja
pohjakerroksen kokonaispeittävyyksissä ei ollut seurantavuosien välillä juuri eroa.

Taulukko 12. Kasvillisuusruudun 201 tulokset.
Ruutu 201 (Koordinaatit ETRS-TM35: E 2645545, N 6891744)

2017

2016

peittävyys (%)

2018

2019

2020

Kenttäkerros
Epilobium adenocaulon
amerikanhorsma
Equisetum arvense
peltokorte
Equisetum sylvaticum
metsäkorte
Lychnis flos-cuculi
käenkukka
Tussilago farfara
leskenlehti
Kenttäkerroksen kokonaispeittävyys

7
1
1
5
5
15

+
1
1
10
6
18

1
2
5
10
10
28

Pohjakerros
Brachythecium rivulare
Bryum weigelii
Chiloscyphus polyanthos
Marchantia polymorpha
Polytrichum commune

5
20
15
1
1

2
35
7
1
+

1
40
15
1
+

50
5
95
95

50
3
98
98

20
20
+
97
97

purosuikerosammal
hetehiirensammal
hetealvesammal
palokeuhkosammal
korpikarhunsammal

Plagiomnium ellipticum (1,2
korpilehväsammal
(1
Rhizomnium magnifolium
lähdelehväsammal
Scapania undulata
purokinnassammal
Lehtisammalet yhteensä
Rahkasammalet yhteensä
Pohjakerroksen kokonaispeittävyys

Vesipinta ja karike
5
2
Veden lämpötila norossa (°C)
4
5
Yleiskuvaus
Kantin eteläosassa kalankasvattamolle laskevan lähdepuron pohjoispään tihkupinta.
(1
(2

Vuonna 2018 korpilehväsammal määritettiin lähdelehväsammaleksi.
Vuonna 2019 korpilehväsammal määritettiin kiiltolehväsammaleksi.

3
4
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Kuva 16. Yleiskuva ja lähikuva ruudusta 201. Kuvaussuunta on etelään eli puron
alkupäästä alavirran suuntaan päin.
5.2.2.2

Ruutu 202
Ruutu perustettiin kesällä 2018 kalankasvattamon noron ja sen sivuhaaran risteyskohtaan (kuva 15). Sijaintipaikka on sivuhaaran eteläpuolen tihkupintaisella tulvatasanteella (kuva 17). Ruudun pohjoisreuna ulottuu virtaavan veden alueelle.
Vuonna 2018 kenttäkerroksessa ruudun eteläreunalla kasvoi purolitukkaa ja ojakellukkaa sekä vähän heinäkasvin (rölli) lehtiä (taulukko 13). Pohjakerroksessa valtalajina oli lähdelehväsammal. Vuonna 2019 ruutu oli ennallaan, mutta sekä purolitukan
että ojakellukan peittävyys ja kenttäkerroksen kokonaispeittävyys olivat edellistä
vuotta pienempiä. Vuonna 2020 purolitukkaa ja ojakellukkaa oli taas runsaammin ja
kokonaispeittävyys oli suurempi. Vuonna 2018 lähdelehväsammaleksi määritetty
kenttäkerroksen runsain sammal määritettiin kiiltolehväsammaleksi. Vuonna 2020
sammalnäyte osoittautui korpilehväsammaleksi, ja on mahdollista, että osa kiiltolehväsammalista on korpilehväsammalta. Pohjakerroksen kokonaispeittävyydessä ei ollut eroa kahden seurantavuoden välillä.

Kuva 17. Yleiskuva ja lähikuva ruudusta 202. Kuvaussuunta sivuhaaran suunnasta
kaakkoon eli viistosti pääuoman alavirran suuntaan päin.
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Taulukko 13. Kasvillisuusruudun 202 tulokset.
Ruutu 202 (Koordinaatit ETRS-TM35: E 2645531, N 6891726)

2017

2016

peittävyys (%)

2018

2019

2020

Kenttäkerros
Agrostis sp.
rölli
Cardamine amara
purolitukka
Geum rivale
ojakellukka
Orthilia secunda
nuokkutalvikki
Kenttäkerroksen kokonaispeittävyys

+
20
15
35

1
3
8
1
13

1
9
15
3
28

Pohjakerros
Brachythecium rivulare
purosuikerosammal
Brachythecium salebrosum
kiiltosuikerosammal
Chiloscyphus polyanthos
hetealvesammal
Hylocomnum splendens
metsäkerrossammal
Marchantia polymorpha
palokeuhkosammal
Philonotis fontana
purolähdesammal
(2
Plagiomnium ellipticum
korpilehväsammal
Pleurozium schreberi
seinäsammal
Polytrichum commune
korpikarhunsammal
Pseudobryum cinclidioides. (1 kiiltolehväsammal
Rhizomnium magnifolium (1
lähdelehväsammal
Scapania undulata
purokinnassammal
Sphagnum riparium
haprarahkasammal
Pohjakerroksen kokonaispeittävyys

2
5
+
5
1
60
10
+
80

7
+
10
+
5
+
50
+
+
70

5
5
8
1
+
+
55
+
2
+
76

20
30
24
Vesipinta ja karike
6
5
5
Veden lämpötila sivuhaarassa (°C)
Yleiskuvaus
Kantin eteläosassa kalankasvattamolle laskevan lähdepuron ja sivuojan risteyskohdan tihkupinta.
(1

Vuonna 2018 kiiltolehväsammal määritettiin lähdelehväsammaleksi.
Vuonna 2020 sammalnäytteestä löytyi korpilehväsammal. On mahdollista, että osa näytealan kiiltolehväsammalista on korpilehväsammalta.
(2

5.2.3

Purolähdesammal
Kalakasvattamon lähdepuron sivuhaarassa kasvaa purolähdesammalta noin 150
metrin matkalla (kuva 15). Vuonna 2018 kasvustoja laskettiin olevan 160 metrin
matkalla noin 65 kpl. Niiden koko vaihteli 5–10 cm x 5-10 cm -kokoisista (noin 30
kpl) 20–30 cm x 20–30 cm -kokoisiin (noin 30 kpl) ja vielä isompiin (noin 5 kpl).
Kokoarvio on suurpiirteinen. Vuonna 2019 tilanne oli suurin piirtein sama kuin edellisenä vuonna. Yhteensä kasvustoja laskettiin olevan noin 60 kpl (pieniä noin 30 kpl,
keskikokoisia noin 20 kpl ja isoja noin 10 kpl). Vuonna 2020 kasvustoja laskettiin
olevan 67 kpl (pieniä 28 kpl, keskikokoisia 23 kpl ja isoja 16 kpl) (kuva 18).

5.2.4

Tulosten tarkastelu
Vuosien 2018-2020 välillä ei ollut merkittäviä eroja tuloksissa.
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Kuva 18. Purolähdesammalen kasvustot ja niiden koot lähdepuron sivuojassa vuonna
2020. Lisäksi valokuvat uomasta ja yhdestä sammalkasvustosta.

5.3

Kantin lähteet, pohjoisosa

5.3.1

Sijainti ja yleispiirteet
Kantin alueen pohjoisosasta kuuluu Pohjankankaan Natura-alueeseen (FI0200022,
SAC, 3 837 ha) noin 10 hehtaarin erillisalue. Natura-alueen kohdekuvauksen mukaan
(Varsinais-Suomen ELY-keskus 2013) alueen pohjoisosassa on rinnepuron (noron)
varsi, johon tihkuu ravinnerikasta kylmää vettä, ja jossa kasvaa vaateliaita sammalia
ja poikkeuksellisen runsaasti maariankämmekkää. Norojuotti sijaitsee noin kilometrin
päässä suunnitellusta vedenottamosta PK3 koilliseen (kuva 1).
Kesän 2017 selvityksen perusteella rinteen lähteinen juotti on runsaan 100 metrin
pituinen ja 10–30 metrin levyinen (Pöyry Finland Oy 2018b). Se sijaitsee Naturaalueen rajalla ja alaosa jo Natura-alueen ulkopuolella. Yläosassa on luonnontilaista
hetteikkölähteikköä ja keskiosasta alaspäin rehevää mesotrofista lähdekorpea, jossa
erottui luonnontilainen noro noin 80 metrin matkalla.
Alueelle perustettiin vuonna 2018 neljä kasvillisuusseurannan näytealaa ja vuonna
2019 lisättiin yksi (kuva 19). Kaksi niistä sijoittui alueen yläosan hetteikköalueelle,
yksi keskiosaan noron alkupäähän, yksi alaosaan noron reunaan ja yksi alaosaan
lähdekorven reunaan.
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Kuva 19. Kantin pohjoisosan kasvillisuusruutujen 301–305 sijainti.
5.3.2

Näytealojen tulokset

5.3.2.1

Ruutu 301
Ruutu sijaitsee lähteikköjuotin yläosan hetteikkölähteikön alueella (kuva 19). Se on
itäisempi ja eteläisempi kahdesta yläosan ruudusta. Sijaintipaikka on noin kahden
metrin päässä kivennäismaan reunasta pohjoiseen. Noin metrin päässä ruudun lounaiskulmasta (kuvaussuuntaan nähden oikeasta alakulmasta) kasvaa koivu sekä sen
juurella pienii kataja (taivutettu valokuvaa otettaessa sivuun). Alueella on havaittavissa korpisuutta ja luhtaisuutta.
Vuonna 2018 kenttäkerroksen lajisto oli melko monipuolinen, vaikka peittävyys ei ole
kovin suuri (taulukko 14). Runsaimmat lajit olivat maariankämmekkä ja metsäkorte.
Pohjakerrosta peittivät yhtenäisesti sammalet, joista noin puolet oli rahkasammalia
ja puolet lähinnä kiiltolehvä- ja purosuikerosammalta. Nauhasammaliin kuuluvaa
maksasammalta oli yksittäisiä sekovarsia noin 20 cm x 20 cm -alueella ruudun itäreunalla ja osittain ruudun ulkopuolella. Kasvupaikan perusteella laji on todennäköisesti uhanalainen isonauhasammal. Seuraavina vuosina havaittiin yksittäisiä sekovarsia, eikä määritystä pystytty varmistamaan.
Vuonna 2019 ruutu ja sen ympäristö olivat pääpiirteiltään ennallaan. Metsäkortteen
peittävyys ja kenttäkerroksen kokonaispeittävyys olivat huomattavasti suurempia
kuin edellisenä kesänä. Maariankämmekkä kukki runsaana koko alueella. Ruudun
pohjakerroksessa purosuikerosammalen peittävyys oli huomattavasti pienempi ja
rahkasammalen peittävyys vähän suurempi kuin edellisenä kesänä. Pohjakerroksen
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kokonaispeittävyys oli sama kuin edellisenä vuonna, mutta rahkasammalten peittävyys oli suurempi kuin lehtisammalten.
Vuonna 2020 ruutu ja sen ympäristö olivat pääpiirteiltään ennallaan (kuva 20). Myös
kenttä- ja pohjakerroksen lajit ja niiden peittävyydet olivat lähes samat kuin edellisenä vuonna. Maariankämmekän kukkia oli ruudulla 9 kpl. Suo-ohdake ja rentukka
eivät kukkineet.

Taulukko 14. Kasvillisuusruudun 301 tulokset.
Ruutu 301 (Koordinaatit ETRS-TM35: E 266080, N 6892548)
peittävyys (%)
2017 2018 2019

2020

Kenttäkerros
Agrostis stolonifera
rönsyrölli
Angelica sylvestris
karhunputki
Calamagrostis phragmitoides korpikastikka
Caltha palustris
rentukka
Carex nigra
jokapaikansara
Cirsium palustre
suo-ohdake
Dactylorhiza maculata
maariankämmekkä
Epilobium palustre
suohorsma
Equisetum arvense
peltokorte
Equisetum sylvaticum
metsäkorte
Rubus chamaemorus
lakka
Trientalis europaea
metsätähti
Kenttäkerroksen kokonaispeittävyys (kerroksellinen)

+
1
+
2
1
1
10
+
1
5
+
1
20

1
2
1
5
+
2
15
+
1
80
3
90

1
1
3
1
12
+
2
80
+
8
98

Pohjakerros
Aneura sp.
nauhasammal
Brachythecium rivulare
purosuikerosammal
Bryum weigelii
hetehiirensammal
Chiloscyphus polyanthos
hetealvesammal
Pleurozium schreberi
seinäsammal
Plagiomnium ellipticum
korpilehväsammal
Rhizomnium sp.
lehväsammal
Pseudobryum cinclidioides
kiiltolehväsammal
Sphagnum sp.
rahkasammal
Straminergon stramineum
kalvaskuirisammal
Lehtisammalet yhteensä
Rahkasammalet yhteensä
Pohjakerroksen kokonaispeittävyys

1
20
+
35
45
55
45
100

+
7
+
30
62
37
62
99

+
9
+
+
+
25
65
+
34
65
99

2016

Karike
1
1
Veden lämpötila painanteessa (°C)
8
8
Yleiskuvaus
Kantin pohjoisosassa kohti Karvianjokea laskevan korpi- ja norojuotin hetteikkölähteikön eteläinen tihkupinta.
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Kuva 20. Yleiskuva ja lähikuva ruudusta 301. Kuvaussuunta on itään eli rinteen alaosaan
päin.
5.3.2.2

Ruutu 302
Ruutu sijoittuu rinteen keskiosan alueelle, jossa rinnettä alas virtaava noro alkaa
erottua (kuva 19). Ruudun kohdalla noro häviää sammalikkoon, vaikka hieman ylempänä erottuu pieni uoma ja virtaus. Rinteen tässä kohdassa korpijuotti on vain noin
10 metriä leveä. Ruutu sijoittuu lähelle pohjoispuolen kivennäismaan reunaa, niin
että ruudun (kuvaussuunnasta katsoen oikean alakulman) ja kivennäismaan välissä
on tuhkapajuja (tai risteymä). Ruudun kohdalla on luhtaista märkäpintaista korpea.
Vuonna 2018 kenttäkerroksessa oli yksittäin mm. lakan, oravanmarjan ja käenkaalin
lehtiä ja peltokortetta, mutta niiden kokonaispeittävyys on pieni (taulukko 15). Pohjakerrosta peittivät sammalet ja vetinen lehtikarike. Sammalista noin viidesosa oli
rahkasammalia. Lehtisammalista runsain oli purosuikerosammal ja rahkasammalista
rämerahkasammal. Myös tässä ruudussa kasvaa vähän nauhasammalta sekä lahopuulla vähän seinäsammalta.
Vuonna 2019 ruudun eteläpuolelta oli kaatunut kaksi kuusta ruudun yli. Toinen niistä
makasi maassa ja toinen oli vielä koholla ilmassa. Kaatuneen kuusen alle on jäänyt
paju. Noroa ei ollut näkyvissä, ja ruutu vaikutti edellistä vuotta kuivemmalta. Kenttäkerroksen kokonaispeittävyys oli suurempi kuin vuonna 2018. Pohjakerroksesta
osan peitti kaatunut puu. Vuonna 2020 kenttäkerroksen peittävyys oli lisääntynyt
edelleen mahdollisesti olosuhteiden muuttumisen takia (kuva 21). Pajuista osa on jo
pensaskerroksessa. Pohjakerroksen valtalajiksi määritettiin korpirahkasammal ja purosuikerosammal oli vähentynyt.

Kuva 21. Yleiskuva ja lähikuva ruudusta 302. Kuvaussuunta on etelälounaaseen eli
vinosti kohti eteläpuolen kivennäismaata.
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Taulukko 15. Kasvillisuusruudun 302 tulokset.
Ruutu 302 (Koordinaatit ETRS-TM35: E 266098, N 6892570)
peittävyys (%)
2017 2018 2019

2020

Kenttäkerros
Agrostis canina
luhtarölli
Comarum palustre
kurjenjalka
Dactylorhiza maculata
maariankämmekkä
Epilobium palustre
suohorsma
Equisetum arvense
peltokorte
Calamagrostis phragmitoides korpikastikka
Galium palustre
rantamatara
Carex echinata
tähtisara
Lychnis flos-cuculi
käenkukka
Maianthemum bifolium
oravanmarja
Rubus chamaemorus
lakka
Salix cinerea
tuhkapaju
Trientalis europaea
metsätähti
Vaccinium vitis-idaea
puolukka
Viola palustris
suo-orvokki
Kenttäkerroksen kokonaispeittävyys

+
1
2
1
1
+
2
3
+
1
3
15

+
1
2
+
1
1
+
4
3
10
+
1
5
28

1
+
3
1
4
+
1
+
17
3
10
1
1
3
45

Pohjakerros
Aneura sp.
nauhasammal
Aulacomnium palustre
suonihuopasammal
Brachythecium rivulare
purosuikerosammal
Bryum weigelii
hetehiirensammal
Chiloscyphus polyanthos
hetealvesammal
Plagiomnium ellipticum
korpilehväsammal
Pleurozium schreberi
seinäsammal
Pseudobryum cinclidioides
kiiltolehväsammal
Rhizomnium magnifolium
lähdelehväsammal
Sanionia uncinata
metsäkamppisammal
Sphagnum angustifolium
rämerahkasammal
Sphagnum girgensohnii
korpirahkasammal
Sphagnum warnstorfii
heterahkasammal
Straminergon stramineum
kalvaskuirisammal
Lehtisammalet yhteensä
Rahkasammalet yhteensä
Pohjakerroksen kokonaispeittävyys

+
+
30
5
10
+
10
5
20
1
60
20
80

+
+
10
1
4
12
6
3
8
8
7
43
16
59

+
5
3
10
+
8
2
+
35
1
6
34
36
70

2016

Karike ja vesipinta, vuonna 2019 karike lahopuu ja ok2
41
30
sat
Veden lämpötila (°C)
9
9
Yleiskuvaus
Kantin pohjoisosassa kohti Karvianjokea laskevan korpi- ja norojuotin keskiosan tihkupinta.
5.3.2.3

Ruutu 303
Ruutu sijaitsee rinteen alaosassa noron kohdalla, niin että noro ja sen pienempi sivuuoma virtaavat ruudun läpi (kuva 19). Alue on rehevää mesotrofista lähdekorpea.
Ruudun pohjoispuolella kasvaa koivu ja eteläpuolella on kangasmetsän reuna noin
kahden metrin päässä. Siinä kasvaa kaksi riukukuusta, kaksihaarainen nuori kuusi ja
muutamia koivuja sekä kaksi harajuuren kukintovartta.
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Vuonna 2018 ruudun kenttäkerroksesta eniten peittivät mesiangervon lehdet (ei kukkivia) (taulukko 16). Alueella kasvaa myös hiirenporrasta, mutta ei ruudussa, vaan
lähimmät ovat hieman siitä alavirtaan päin. Pohjakerroksessa oli melko yhtenäisesti
purosuikerosammalta ja kiiltolehväsammalta. Vuosina 2019 ja 2020 ruutu oli ennallaan (kuva 22). Lajit ja peittävyydet olivat sekä kenttä- että pohjakerroksessa lähes
samat kuin vuonna 2018.
Taulukko 16. Kasvillisuusruudun 303 tulokset.
Ruutu 303 (Koordinaatit ETRS-TM35: E 266132, N 6892587)
peittävyys (%)
2017
2018
2019

2020

Kenttäkerros
Caltha palustris
rentukka
Equisetum sylvaticum
metsäkorte
Filipendula ulmaria
mesiangervo
Oxalis acetosella
käenkaali
Viola palustris
suo-orvokki
Kenttäkerroksen kokonaispeittävyys

5
+
30
+
2
40

3
+
40
+
1
44

3
+
35
1
39

Pohjakerros
Brachythecium rivulare
purosuikerosammal
Plagiomnium ellipticum
korpilehväsammal
Pseudobryum cinclidioides
kiiltolehväsammal
Lehtisammalet yhteensä
Rahkasammalet yhteensä
Pohjakerroksen kokonaispeittävyys

50
20
70
70

40
30
70
70

55
+
15
70
70

2016

Vesipinta ja karike
30
30
30
Veden lämpötila (°C)
9
8
8
Yleiskuvaus
Kantin pohjoisosassa kohti Karvianjokea laskevan korpi- ja norojuotin alaosan noronreuna.

Kuva 22. Yleiskuva ja lähikuva ruudusta 303. Kuvaussuunta on länteen eli rinteen yläosaan
päin.
5.3.2.4

Ruutu 304
Ruutu sijaitsee lähteikköjuotin yläosassa lähellä sen reunaa (kuva 19). Se on läntisempi kahdesta hetteikkölähteikön alueen ruudusta. Ruudun länsipuolella on kaatunut laho koivu, jonka rungon tyvipuoli on vielä koholla maasta. Pohjoiskulman pohjoispuolella kasvaa nuori raita. Yleispiirteiltään ruutu on samantapainen kuin itäpuolella sijaitseva ruutu 301.
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Vuonna 2018 kenttäkerroksen runsaimpia lajeja olivat rentukka, metsäkorte ja maariankämmekkä (taulukko 17). Pohjakerroksessa sammalpeite oli yhtenäinen. Rahkasammalet peittivät noin kolmasosan, ja lehtisammalista runsain oli kiiltolehväsammal. Vuonna 2019 metsäkortteen peittävyys oli tässäkin ruudussa huomattavasti
suurempi kuin vuonna 2018 (samoin kuin ruudussa 301) (kuva 23). Kukkivia maariankämmeköitä oli melko runsaasti. Pohjakerroksessa rahkasammalet olivat lehtisammalia runsaampia (samoin kuin ruudussa 301). Vuonna 2020 ruutu oli pääpiirteiltään
kuten vuonna 2019 (kuva 23). Kukkivia maariankämmeköitä oli 11 kpl, kukkineita
rentukoita 6 kpl ja yhdessä käenkukassa oli kukkavarsi. Pohjakerroksessa kiiltolehväsammal arvioitiin rahkasammalia runsaammaksi.
Taulukko 17. Kasvillisuusruudun 304 tulokset.
Ruutu 304 (Koordinaatit ETRS-TM35: E 266069, N 6892561)
peittävyys (%)
2017 2018 2019

2020

Kenttäkerros
Agrostis sp.
rölli
korpikastikka
Calamagrostis phragmitoides
Caltha palustris
rentukka
Cirsium palustre
suo-ohdake
Dactylorhiza maculata
maariankämmekkä
Equisetum arvense
peltokorte
Equisetum sylvaticum
metsäkorte
Galium palustre
rantamatara
Lychnis flos-cuculi
käenkukka
Rumex acetosa
niittysuolaheinä
Trientalis europaea
metsätähti
Kenttäkerroksen kokonaispeittävyys (kerroksellinen)

+
1
30
2
5
1
5
+
1
1
45

+
4
20
1
12
2
35
1
1
3
70

1
4
30
3
9
5
40
+
+
1
2
82

Pohjakerros
Aulacomnium palustre
suonihuopasammal
Brachythecium rivulare
purosuikerosammal
Calliergon cordifolium
luhtakuirisammal
Plagiomnium ellipticum
korpilehväsammal
Plagiomnium medium
isolehväsammal
Pohlia sp.
varstasammal
Pseudobryum cinclidioides
kiiltolehväsammal
Rhizomnium magnifolium
lähdelehväsammal
Sphagnum girgensohnii
korpirahkasammal
Sphagnum riparium
haprarahkasammal
(1
Sphagnum squarrosum
okarahkasammal
Sphagnum warnstorfii
heterahkasammal
Straminergon stramineum
kalvaskuirisammal
Lehtisammalet yhteensä
Rahkasammalet yhteensä
Pohjakerroksen kokonaispeittävyys

5
5
1
+
60
1
30
70
30
95

1
4
+
+
30
1
4
60
+
35
64
99

1
7
15
45
+
+
30
+
68
30
98

2016

Karike ja vesipinta
5
1
2
Veden lämpötila painanteessa (°C)
8
7
Yleiskuvaus
Kantin pohjoisosassa kohti Karvianjokea laskevan korpi- ja norojuotin hetteikkölähteikön pohjoisempi tihkupinta.
(1

Vuonna 2018 okarahkasammal määritettiin rämerahkasammaleksi (S. angustifolium).
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Kuva 23. Yleiskuva ja lähikuva ruudusta 304. Kuvaussuunta on pohjoiseen-pohjoisluoteeseen päin.
5.3.2.5

Ruutu 305
Ruutu perustettiin kesällä 2019 ruudun 303 länsiluoteispuolelle lähdekorven pohjoisreunalle (kuva 19). Alue on heitteikkölähteikköä. Itäpuolella on avolähde ja lähdenoro. Pohjoispuolella on koivu kivennäismaan reunassa ja eteläpuolella iso tuhkapaju. Itä- ja länsipuolilla on nuoria pajuja.
Ruudussa kasvaa harvakseltaan ruohojen ja heinien lehtiä sammalmatolla. Kenttäkerroksen peittävyys oli vuonna 2019 noin 20 % (taulukko 18). Eniten siinä oli kurjenjalan lehtiä. Pohjakerros oli lähes yhtenäinen. Rahkasammalia oli enemmän kuin
lehtisammalia. Valtalajina oli korpirahkasammal, ja lehtisammalista runsain oli kiiltolehväsammal. Vuonna 2020 ruutu oli ennallaan ja lajit ja peittävyydet lähes samat
kuin edellisenä vuonna (kuva 24). Pohjakerroksessa arvioitiin olevan korpilehväsammalta enemmän kuin kiiltolehväsammalta. Noro oli ruudun kohdalla kuiva.

5.3.3

Tulosten tarkastelu
Vuosien 2018 ja 2019 tulosten välillä on jonkin verran eroja. Yläosan ruuduissa 301
ja 304 kenttäkerroksen peittävyys oli huomattavasti suurempi vuosina 2019 ja 2020
kuin vuonna 2018. Mahdollisesti kesän 2018 lämpimyys ja kuivuus vaikutti kasvien
kasvuun purojuotin yläosassa, niin että kasvu jäi silloin vähäisemmäksi ja oli runsaampaa seuraavina vuosina. Pohjakerrosta peittävät kummassakin ruudussa yhtenäisesti sammalet, mutta vuosien ja ruutujen välillä on hieman eroa siinä, oliko lehtisammalia vai rahkasammalia runsaammin.
Alempana rinteessä kaatuneet kaksi puuta olivat peittäneet vuonna 2018 osan ruudusta 302. Puiden kaatuminen voi aiheuttaa myös olosuhteiden muuttumista, mikä
voi näkyä ruudun kasvillisuudessa tulevina vuosina. Vuonna 2020 vaikuttikin, että
kenttäkerroksen peittävyys lisääntyy ja pohjakerroksen sammallajistossa tapahtuu
muutoksia. Rinteen alaosan ruuduissa 303 ja 305 ei tapahtunut vertailuvuosina merkittäviä muutoksia lajistossa tai peittävyyksissä.
Vuonna 2020 ruuduissa 301 ja 304 osa metsä- ja peltokortteista oli kuivia latvasta.
Syynä saattoi olla aikainen kevät, niin että kasvukausi oli jo pitkällä heinäkuussa ja
versot alkoivat lakastua. Samana vuonna mesiangervot olivat huonokuntoisia ruudussa 303 ja ruutujen 301, 303 ja 304 rentukanlehdet olivat repaleisia mahdollisesti
ukkossateisiin liittyneen raekuuron jäljiltä.
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Taulukko 18. Kasvillisuusruudun 305 tulokset.
Ruutu 305 (Koordinaatit ETRS-TM35: E 266111, N 6892593)
2016

peittävyys (%)
2017 2018 2019

2020

Kenttäkerros
Agrostis sp.
rölli
kastikka
Calamagrostis sp.
Caltha palustris
rentukka
Comarum palustre
kurjenjalka
Dactylorhiza maculata
maariankämmekkä
Epilobium palustre
suohorsma
Maianthemum bifolium
oravanmarja
Orthilia secunda
nuokkutalvikki
Rubus chamaemorus
lakka
Trientalis europaea
metsätähti
Vaccinium vitis-idaea
puolukka
Viola palustris
suo-orvokki
Kenttäkerroksen kokonaispeittävyys

2
2
9
1
+
2
1
1
1
1
21

4
1
+
12
1
+
2
3
1
2
+
1
27

Pohjakerros
Aulacomnium palustre
suonihuopasammal
Hylocomiastrum umbratum
korpikerrossammal
Hylocomium splendens
metsäkerrossammal
Plagiomnium ellipticum
korpilehväsammal
Pseudobryum cinclidioides
kiiltolehväsammal
Rhytidiadelphus sp.
liekosammal
Sphagnum girgensohnii
korpirahkasammal
Sphagnum capillifolium
kangasrahkasammal
Lehtisammalet yhteensä
Rahkasammalet yhteensä
Pohjakerroksen kokonaispeittävyys

+
2
15
1
80
1
18
81
99

+
+
4
6
2
85
12
85
97

Karike ja vesipinta
1
3
Veden lämpötila (°C)
11
Yleiskuvaus
Kantin pohjoisosassa kohti Karvianjokea laskevan korpi- ja norojuotin alaosan pohjoisreunan
hetteikkölähteikkö..

Kuva 24. Yleiskuva ja lähikuva ruudusta 305. Kuvaussuunta on itään-koilliseen päin.
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5.4

Kantin lähteet, Lähdekorpi

5.4.1

Sijainti ja yleispiirteet
Lähdekorpi on osa Kantin lähteitä ja kuuluu vajaan 3 hehtaarin kokoisena erillisalueena Pohjankankaan Natura-alueeseen (FI0200022, SAC, 3 837 ha). Pääosa alueesta
on suojeltu kahtena yksityismaiden luonnonsuojelualueena (YSA204808 ja
YSA205080). Se sijaitsee noin 1,5 kilometrin päässä suunnittelusta vedenottamosta
PK3 kaakkoon ja noin 1,5 kilometrin päässä suunnittelusta vedenottamosta PK1 koilliseen (kuva 1).
Vuoden 2008 selvityksen mukaan Lähdekorven alueella on ojitettua rämettä sekä
umpeutunut oja, johon saattaa kerääntyä pohjavettä (Suomen Luontotieto Oy 2008).
Alueen eteläosassa sijainneiden lähteiden kohdalle on rakennettu kaksi kaivoa. Alueen pohjoisosassa sijaitsevan luonnontilaistuneen ojauoman reunoilla oli havaittavissa kesällä 2017 pohjavesivaikutusta noin 100 metrin matkalla (Pöyry Finland Oy
2018b). Sen pohjoispuolella on uudempi oja, joka kerää pääosan ylempää Kiviharjun
reunasta tulevista vesistä. Vanhan ojamutkan lähdepuroon tihkuu kuitenkin pohjavettä, joka kerääntyy kirkasvetisiin turvepohjaisiin lampareisiin.
Alueelle perustettiin vuonna 2018 kolme kasvillisuusseurannan näytealaa (kuva 25).
Ne sijoittuivat ojan länsi-, keski- ja itäosien hetteikköpinnoille. Uuden ojan pohjoispuolella maasto oli melko kuivaa ja kasvillisuus oli niukkaa sekä kenttä- että pohjakerroksessa, joten sinne ei perustettu ruutua.

Kuva 25. Kantin Lähdekorven kasvillisuusruutujen 301–304 sijainti.
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5.4.2

Näytealojen tulokset

5.4.2.1

Ruutu 401
Ruutu sijaitsee vanhan ojan länsipäässä lähellä uudempaa ojaa (kuva 24). Sijaintipaikka on ympäröivää maastoa alempana sijaitsevan turvepohjaisen lampareen eteläreunalla. Altaassa oli kesällä 2018 vähän avovettä, mutta ei niin paljon kuin kesällä
2017. Ruudun itäpuolella on metsäkortekasvusto.
Vuonna 2018 ruudun kenttäkerroksessa oli hentoja heinänkorsia ja rantamataraa
sekä vähän ruohojen lehtiä ja yksittäinen suo-ohdakkeen lehtiruusuke (taulukko 19).
Pohjakerroksessa oli purosuikerosammalta ja korpilehväsammalta. Vuosina 2019 ja
2020 ruutu oli lähiympäristöineen pääpiirteiltään ennallaan (kuva 26). Kenttäkerros
oli kuitenkin peittävämpi. Erityisesti karheanurmikka ja rantamatara olivat runsaammat. Suo-ohdakkeella oli vuonna 2019 ruudussa lehtiruusuke, ja vuonna 2020 se
kukki. Vuonna 2019 runsaimpia lajeja olivat karheanurmikka ja rantamatara, kun
taas vuonna 2020 karheanurmikkaa oli vähemmän ja runsaimpia lajeja olivat rantamatara ja peltokorte. Pohjakerroksessa purosuikerosammal oli valtalaji ja muita sammalia oli vain vähän.
Taulukko 19. Kasvillisuusruudun 401 tulokset.
Ruutu 401 (Koordinaatit ETRS-TM35: E 266069, N 6892561)

(1

2017

2016

peittävyys (%)

2018

2019

2020

Kenttäkerros
Cardamine amara
purolitukka
Cirsium palustre
suo-ohdake
Epilobium palustre
suohorsma
Equisetum arvense
peltokorte
Equisetum sylvaticum
metsäkorte
Galium palustre
rantamatara
Lychnis flos-cuculi
käenkukka
Poa trivialis (1
karheanurmikka
Rumex acetosa
niittysuolaheinä
Trientalis europaea
metsätähti
Kenttäkerroksen kokonaispeittävyys

3
+
2
1
5
1
7
2
+
20

12
1
1
22
3
50
4
90

+
12
15
1
35
2
4
2
+
70

Pohjakerros
Brachythecium rivulare
purosuikerosammal
Plagiomnium ellipticum
korpilehväsammal
Rhizomnium punctatum
kilpilehväsammal
Sphagnum squarrosum
okarahkasammal
Lehtisammalet yhteensä
Rahkasammalet yhteensä
Pohjakerroksen kokonaispeittävyys

60
15
+
75
+
75

85
4
1
+
90
+
90

70
4
1
1
75
1
76

Karike ja vesipinta
25
Veden lämpötila (°C)
6
Yleiskuvaus
Lähdekorven luonnontilaistuneen ojauoman länsiosan lampareen reuna.

10
5

24
5

Vuonna 2018 karheanurmikka määritettiin rönsyrölliksi (Agrostis stolonifera).
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Kuva 26. Yleiskuva ja lähikuva ruudusta 401. Kuvaussuunta on lampareen eteläreunalta
pohjoiseen päin kohti uudempaa ojaa.
5.4.2.2

Ruutu 402
Ruutu sijaitsee vanhan ojan keskivaiheilla kasvipeitteisessä mutkakohdassa (kuva
24). Ruudun pohjoispuolella on kuivunut korpikaistale ja eteläpuolella rämeen reuna.
Ruudun luoteiskulmasta noin metrin päässä kasvaa jäkäläinen kuusi, kaakkoiskulmasta noin kahden metrin päässä mänty ja uomassa itäpuolella virpapaju. Länsipuolella on pieni kiiltopaju ja vesottu kuiva pajun tyvi.
Ruudun itäpuolella uomassa erottui virtaus itään päin, mutta länsipuolella oli seisovaa
vettä. Ruudusta noin kolmasosa oli vettä. Ruudun kenttäkerroksen valtalajeja olivat
vuonna 2018 luhtalemmikki, peltokorte ja käenkukka (taulukko 20). Pohjakerrosta
peittivät kiiltolehväsammal ja purosuikerosammal. Vuosina 2019 ja 2020 ruutu oli
pääpiirteiltään ennallaan, mutta kenttäkerroksen peittävyys oli suurempi (kuva 27).
Erityisesti luhtarölli oli runsaampi. Vuonna 2020 ruudun kasvillisuus oli lakoontunut
sateen takia ja peittävyyksien arviointiin liittyy sen vuoksi epävarmuutta. Pohjakerroksen valtalajina oli kiiltolehväsammal.

Kuva 27. Yleiskuva ja lähikuva ruudusta 402. Kuva on otettu uoman yli pohjoiseen päin
kohti korpea.
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Taulukko 20. Kasvillisuusruudun 402 tulokset.
Ruutu 402 (Koordinaatit ETRS-TM35: E 266069, N 6892561)

2017

2016

peittävyys (%)

2018

2019

2020

Kenttäkerros
Agrostis canina
luhtarölli
Calamagrostis canescens
viitakastikka
Cardamine amara
purolitukka
Comarum palustre
kurjenjalka
Epilobium palustre
suohorsma
Equisetum arvense
peltokorte
Filipendula ulmaria
mesiangervo
Galium palustre
rantamatara
Lychnis flos-cuculi
käenkukka
Myosotis scorpioides
luhtalemmikki
Rumex acetosa
niittysuolaheinä
Kenttäkerroksen kokonaispeittävyys (kerroksellinen)

7
1
3
1
+
10
1
10
20
2
55

45
+
+
9
20
7
10
15
97

30
+
3
10
20
7
3
12
82

Pohjakerros
Brachythecium rivulare
purosuikerosammal
Pseudobryum cinclidioides
kiiltolehväsammal
Lehtisammalet yhteensä
Rahkasammalet yhteensä
Pohjakerroksen kokonaispeittävyys

10
45
55
55

7
70
77
77

5
65
70
70

30
7

23
7

30
7

Karike ja vesipinta
Veden lämpötila (°C)
Yleiskuvaus
Lähdekorven luonnontilaistuneen ojauoman keskiosan lampare.
5.4.2.3

Ruutu 403
Ruutu perustettiin kesällä 2018 vanhan ojan itäosaan mutkakohdan ja loppupään
väliin (kuva 24). Ruudun pohjoispuolella on kuivunut korpikaistale ja eteläpuolella
rämeen törmämäinen reuna. Eteläpuolella kasvaa pieni pihlaja ja länsipuolella on uoman yli kaatunut sammaloitunut lahopuu. Uomassa erottuu ruudun kohdalla virtaus
itään päin. Noin kolmasosa ruudusta oli vettä.
Vuonna 2018 ruudun kenttäkerroksen valtalajeja olivat vedessä kasvava purolitukka
ja ruudun reunalla kasvava metsäkorte (taulukko 21). Pohjakerrosta peittivät kiiltolehväsammal ja purosuikerosammal sekä yksittäiset rahkasammalet. Vuosina 2019
ja 2020 ruutu oli lähiympäristöineen ennallaan (kuva 28). Uomassa erottui virtaus.
Purolitukka oli kenttäkerroksessa niukempi kuin ensimmäisenä vuonna, ja muidenkin
lajien peittävyyksissä oli pientä vaihtelua. Pohjakerroksen lajistossa ja peittävyyksissä ei tapahtunut juuri muutoksia.
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Taulukko 21. Kasvillisuusruudun 403 tulokset.
Ruutu 403 (Koordinaatit ETRS-TM35: E 266069, N 6892561)

2017

2016

peittävyys (%)

2018

2019

2020

Kenttäkerros
Agrostis canina
luhtarölli
Cardamine amara
purolitukka
Comarum palustre
kurjenjalka
Deschampsia cespitosa
nurmilauha
Epilobium palustre
suohorsma
Equisetum sylvaticum
metsäkorte
Galium palustre
rantamatara
Lychnis flos-cuculi
käenkukka
Poa palustris
rantanurmikka
Rumex acetosa
niittysuolaheinä
Viola palustris
suo-orvokki
Kenttäkerroksen kokonaispeittävyys

1
40
1
+
10
1
1
2
+
50

2
25
+
1
7
10
1
4
+
50

6
25
4
3
4
+
+
1
+
43

Pohjakerros
Brachythecium rivulare
purosuikerosammal
Plagiomnium ellipticum
korpilehväsammal
Pseudobryum cinclidioides (1
kiiltolehväsammal
Sphagnum angustifolium
rämerahkasammal
Sphagnum girgensohnii
korpirahkasammal
Sphagnum squarrosum
okarahkasammal
Lehtisammalet yhteensä
Rahkasammalet yhteensä
Pohjakerroksen kokonaispeittävyys

15
20
+
+
35
+
35

10
2
20
2
+
34
+
34

18
3
20
+
1
41
1
42

30
8

66
7

58
7

Karike ja vesipinta
Veden lämpötila (°C)
Yleiskuvaus
Lähdekorven luonnontilaistuneen ojauoman itäosan virtapaikka.
(1

Vuonna 2018 kiiltolehväsammal määritettiin kilpilehväsammaleksi (R. punctatum).

Kuva 28. Yleiskuva ja lähikuva ruudusta 403.
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5.4.3

Tulosten tarkastelu
Vuosien 2018 ja 2019 tulosten välillä on jonkin verran eroja. Kenttäkerroksen peittävyys oli ruuduissa 401 ja 402 vuosina 2019 ja 2020 huomattavasti suurempi kuin
vuonna 2018. Mahdollisesti syynä oli eri vuosien toisistaan poikenneiden sääolosuhteiden vaikutus kasvien kasvuun. Kuitenkaan ruudussa 403 ei havaittu vastaavaa
eroa. Vuonna 2020 tuloksiin aiheuttaa jonkin verran epävarmuutta kasvillisuuden lakoontuminen sateiden takia.

5.5

Karhusaaren lähteikkö

5.5.1

Sijainti ja yleispiirteet
Karhusaaren
lähteikkö
sijaitsee
Kauhaneva–Pohjankankaan
Natura-alueen
(FI0800002 ja FI0800003, SAC ja SPA, 6 865 ha) kaakkoisosassa, Kiviharjun reunassa, noin kilometrin päässä vedenottamosta PK3 pohjoiseen (kuva 1). Lähdealueen
reunassa kivennäismaan rajalla on kaksi aidoilla ympäröityä vedenottokaivoa. Lähteikköä ympäröivä alue on Kauhaneva-Pohjankankaan kansallispuistoon kuuluvaa
luonnonsuojelualuetta.
Vuoden 2008 kasvillisuusselvityksessä Karhusaaren lähteikkö arvioitiin edustavaksi
(Suomen Luontotieto Oy 2008). Vuonna 2017 alue oli pääpiirteiltään ennallaan (Pöyry
Finland Oy 2018b). Ojitetun rämeen reunassa sijaitsevan lähteisen alueen pinta-ala
on noin 0,2 hehtaaria. Se jakaantuu eteläosan avoimeen hetteikkölähteikköön, vedenottamoihin rajoittuvaan vetiseen ja osin pajukkoiseen alueeseen keskiosassa sekä
saralampareeseen ja lähdepuroon koillisosassa.
Karhusaaren lähteikön alueella kasvaa lähdesaraa (SYKE 2017). Vuonna 2017 mättäitä laskettiin olevan noin 60. Lähdesara on kookas, tiiviitä mättäitä muodostava
sara, jota kasvaa Suomessa lounais- ja länsiosissa. Se on rauhoitettu, uhanalainen
ja erityisesti suojeltava laji, joka on harvinaistunut kasvupaikkoja kuivattavien ojitusten ja vesirakentamisen seurauksena (SYKE 2014). Viimeisimmissä uhanalaisuusarvioinnissa lähdesara arvioitiin erittäin uhanalaiseksi (EN) (Rassi ym. 2010, Hyvärinen ym. 2019). Vuonna 2008 Karhusaaren lähteikön alueella on mainittu kasvavan
myös pussikämmekkä ja korpinurmikkaa, jotka ovat alueellisesti uhanalaisia (RT)
Pohjanmaan alueella (Ryttäri ym. 2012). Niitä ei havaittu selvityksissä vuosina 2017
ja 2018.
Alueelle perustettiin vuonna 2018 kolme kasvillisuusseurannan näytealaa ja lisäksi
merkittiin seurattaviksi yhdeksän lähdesaramätästä (kuva 29).
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Kuva 29. Karhusaaren lähteikön kasvillisuusruutujen 501–503 ja seurattavien
lähdesarakasvustojen (LSA1-3, LSB1-3 ja LSC1-3) sijainti.
5.5.2

Näytealojen tulokset

5.5.2.1

Ruutu 501
Ruutu sijoittuu Karhusaaren lähteikön eteläpäähän hetteikkölähteikön reunaan (kuva
29). Hetteikkö on upottava heti reunasta lähtien. Reunassa kasvaa lähdesaramättäitä. Keskemmällä kasvaa hetekaalia, joka kukki runsaasti kesällä 2017, mutta oli
kesällä 2018 vähemmän huomiota herättävä.
Vuonna 2018 ruudun kenttäkerroksen valtalajeja olivat käenkukka (muutamia kukkia) ja kurjenjalka (vain lehtiä) (taulukko 22). Pohjakerros oli vesikohtia lukuun ottamatta yhtenäinen. Rahkasammalet peittivät siitä noin 15 % ja kiiltolehväsammal
noin puolet. Lisäksi oli vähän hetehiirensammalta ja kalvaskuirisammalta. Vuonna
2019 ruutu oli ennallaan. Kenttäkerroksen lajit ja niiden peittävyydet olivat suurin
piirtein samat kuin vuonna 2018. Pohjakerroksessa lehtisammalten peittävyys oli vähän suurempi kuin edellisenä vuonna ja vesipintaa oli vähän vähemmän. Vuonna
2020 ruutu oli lähes ennallaan (kuva 30). Lajit ja niiden peittävyydet olivat suurin
piirtein samat kuin edellisenä vuonna. Luoteispuolelta oli kaatunut kuusi kivennäismaan reunaan.
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Taulukko 22. Kasvillisuusruudun 501 tulokset.
Ruutu 501 (Koordinaatit ETRS-TM35: E 265128, N 6895475)
peittävyys (%)
2017 2018 2019

2020

Kenttäkerros
Angelica sylvestris
karhunputki
Agrostis stolonifera
rönsyrölli
Carex paniculata
lähdesara
Cirsium palustre
suo-ohdake
Comarum palustre
kurjenjalka
Epilobium palustre
suohorsma
Equisetum palustre
suokorte
Galium palustre
rantamatara
Lychnis flos-cuculi
käenkukka
Montia fontana
hetekaali
Kenttäkerroksen kokonaispeittävyys

+
15
+
1
+
40
1
50

1
8
1
15
+
3
35
+
63

1
1
4
1
12
+
2
30
+
50

Pohjakerros
Brachythecium rivulare
purosuikerosammal
Bryum weigelii
hetehiirensammal
Pseudobryum cinclidioides
kiiltolehväsammal
Sphagnum riparium
haprarahkasammal
Sphagnum squarrosum (1
okarahkasammal
(1
Sphagnum teres
lettorahkasammal
Straminergon stramineum
kalvaskuirisammal
Warnstorfia exannulata
hetesirppisammal
Lehtisammalet yhteensä
Rahkasammalet yhteensä
Pohjakerroksen kokonaispeittävyys

10
50
1
14
+
60
15
75

2
75
1
15
+
77
16
93

2
6
65
+
10
2
1
76
10
86

15
8

7
7

14
6

2016

Karike ja vesipinta
Veden lämpötila (°C)
Yleiskuvaus
Karhusaaren lähteikön eteläosan hetteikkölähteikön reuna.

(1
Vuonna 2018 okarahkasammal määritettiin rämerahkasammaleksi (S.angustifolium). Vuonna 2020 laji
määritettiin uudelleen lettorahkasammaleksi.

Kuva 30. Yleiskuva ja lähikuva ruudusta 501. Kuvaussuunta on koilliseen päin kohti
lähteikön eteläpäätä.
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5.5.2.2

Ruutu 502
Ruutu sijoittuu Karhusaaren lähteikön keskiosan länsireunaan, vedenottamoiden väliselle alueelle (kuva 29). Ruudun koillispuolella on lähdesaramätäs (kuva 30). Pohjois- ja eteläpuolilla kasvaa kiiltopajupensaita ja länsipuolella männyn taimia. Alueella
on hetteistä pintaa, joka ei kuitenkaan ole niin upottavaa kuin hetteikkölähteikön
alueella.
Vuonna 2018 kenttäkerroksessa oli hentoja heinän ja saran versoja sekä vähän ruohoja (taulukko 23). Pohjakerrosta peittivät lähes yhtenäisesti sammalet, joista runsain oli hetesirppisammal. Rahkasammalten peittävyys oli noin 15 %. Vuosina 2019
ja 2020 alueella ei ollut tapahtunut silminnähtäviä muutoksia (kuva 31). Kenttäkerroksen varsinkin kurjenjalan ja käenkukat peittävyydet ja kokonaispeittävyys arvioitiin hieman suuremmiksi kuin ensimmäisenä vuonna. Pohjakerroksessa oli pieniä
eroja sammalten peittävyydessä vuosien välillä.
Taulukko 23. Kasvillisuusruudun 502 tulokset.
Ruutu 502 (Koordinaatit ETRS-TM35: E 265130, N 6895501)
2016

peittävyys (%)
2017 2018 2019

2020

5
+
3
3
2
+
1
1
+
1
3
-

3
2
5
2
5
1
3
5
2
3
1
-

1
1
6
1
9
+
+
+
2
5
3
6
+
1

15

32

34

5
5
7
2
15
60
80
15
90

2
3
2
3
7
1
57
68
7
75

2
2
3
2
8
70
79
8
87

10
7

25
7

13
7

Kenttäkerros
Agrostis stolonifera
rönsyrölli
Carex canescens
harmaasara
Carex paniculata
lähdesara
Cirsium palustre
suo-ohdake
Comarum palustre
kurjenjalka
Dactylorhiza maculata
maariankämmekkä
Epilobium adenocaulon
amerikanhorsma
Epilobium palustre
suohorsma
Equisetum palustre
suokorte
Equisetum sylvaticum
metsäkorte
Galium palustre
rantamatara
Lychnis flos-cuculi
käenkukka
Montia fontana
hetekaali
Salix phylicifolia
kiiltopaju
Kenttäkerroksen kokonaispeittävyys (vähän kerroksellinen)
Pohjakerros
Bryum weigelii
hetehiirensammal
Chiloscyphus polyanthos
hetealvesammal
Philonotis fontana
purolähdesammal
Plagiomnium ellipticum
korpilehväsammal
(1
Sphagnum teres
lettorahkasammal
Straminergon stramineum
kalvaskuirisammal
Warnstorfia exannulata
hetesirppisammal
Lehtisammalet yhteensä
Rahkasammalet yhteensä
Pohjakerroksen kokonaispeittävyys
Karike ja vesipinta
Veden lämpötila (°C)
Yleiskuvaus
Karhusaaren lähteikön pensaikkoisen keskiosan hetteikköinen pinta.
(1

Vuonna 2018 lettorahkasammal määritettiin haprarahkasammaleksi (S. riparium).
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Kuva 31. Yleiskuva ja lähikuva ruudusta 502. Kuvaussuunta on itään-koilliseen päin kohti
lähteikön keskiosaa.
5.5.2.3

Ruutu 503
Ruutu sijaitsee Karhusaaren lähteikön pohjoisosaan saralampareen itäreunaan (kuva
29). Keskemmällä lampare muuttuu upottavaksi hetteiköksi. Ruudun eteläpuolella on
vinoon kallistunut kuiva riukukuusi. Ruudun pohjoispuolella kasvaa lähdesaramättäitä, ja lähdesaraa on myös ruudulla.
Vuonna 2018 ruudun kenttäkerroksessa oli lähdesaran lisäksi kurjenjalan, mesiangervon ja käenkukan lehtiä (taulukko 24). Pohjakerroksessa on lähes yhtenäisesti
sammalia, joista runsaimmat ovat kiiltolehväsammal ja lähdelehväsammal. Rahkasammalten peittävyys oli noin 15 %. Vuonna 2018 kenttäkerroksessa mesiangervoa
oli vähemmän ja käenkukkaa enemmän. Käenkukka ja maariankämmekkä kukkivat
ruudussa ja suo-ohdake sen ulkopuolella. Kenttä- ja pohjakerroksen kokonaispeittävyydet olivat suurin piirtein samat kuin vuonna 2018. Lehtisammalista havaittiin vain
lähdelehväsammalta, joten edellisvuoden kiiltolehväsammalmääritys saattoi olla virheellinen. Vuonna 2020 ruutu oli yleispiirteiltään ennallaan (kuva 32). Kenttäkerros
oli hieman runsaampi. Suo-ohdake kukki ruudussa.

Kuva 32. Yleiskuva ja lähikuva ruudusta 503. Kuvaussuunta on luoteeseen päin kohti
lampareen pohjoispäätä.
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Taulukko 24. Kasvillisuusruudun 503 tulokset.
Ruutu 503 (Koordinaatit ETRS-TM35: E 265164, N 6895514)
peittävyys (%)
2017 2018 2019

2020

Kenttäkerros
Agrostis canina
luhtarölli
Carex paniculata
lähdesara
Cirsium palustre
suo-ohdake
Comarum palustre
kurjenjalka
Dactylorhiza maculata
maariankämmekkä
Epilobium palustre
suohorsma
Equisetum palustre
suokorte
Filipendula ulmaria
mesiangervo
Galium palustre
rantamatara
Lychnis flos-cuculi
käenkukka
Vaccinium myrtillus
mustikka
Vaccinium vitis-idaea
puolukka
Kenttäkerroksen kokonaispeittävyys (kerroksellinen)

1
15
3
25
1
+
+
15
+
7
60

1
35
9
25
1
+
1
3
+
15
+
85

1
35
10
30
+
2
1
7
+
15
+
1
95

Pohjakerros
Aulacomnium palustre
suonihuopasammal
Bryum weigelii
hetehiirensammal
Chiloscyphus polyanthos
hetealvesammal
Philonotis fontana
purolähdesammal
Plagiomnium ellipticum
korpilehväsammal
Pseudobryum cinclidioides
kiiltolehväsammal
Rhizomnium magnifolium
lähdelehväsammal
Sphagnum riparium
haprarahkasammal
Sphagnum teres
lettorahkasammal
Straminergon stramineum
kalvaskuirisammal
Lehtisammalet yhteensä
Rahkasammalet yhteensä
Pohjakerroksen kokonaispeittävyys

+
+
+
+
1
50
20
15
+
70
15
90

80
17
1
+
80
18
98

+
+
2
55
15
+
+
57
15
72

10
10

2
8

18
7

2016

Karike ja vesipinta
Veden lämpötila (°C)
Yleiskuvaus
Karhusaaren lähteikön pohjoisosan lampareen heitteikköinen reuna.
(1

Lähdesara on rauhoitettu, uhanalainen ja erityisesti suojeltava, erittäin uhanalaiseksi (EN) arvioitu laji
(Rassi ym. 2010, Hyvärinen ym. 2019).

5.5.3

Lähdesara
Tarkkailuun otettiin kolmesta kohdasta yhteensä yhdeksän lähdesaramätästä (kuvat
29 ja 33). Vuonna 2018 kukintovarsien määrä mättäissä vaihteli 26:sta 90:een (taulukko 25). Laskentatyön helpottamiseksi mukaan ei otettu hyvin paljon kukintovarsia
sisältäviä mättäitä. Vuonna 2019 määrät olivat huomattavasti suurempia kaikissa
mättäissä. Kukintovarsien kokonaismäärä oli yli kaksinkertainen edelliseen vuoteen
verrattuna.
Vuonna 2020 kukintoja oli kaikissa mättäissä niukemmin kuin edellisenä vuonna
(taulukko 25). Kokonaismäärä oli 60 % vuoden 2019 määrästä, mutta suurempi kuin
vuonna 2018 (taulukko 25). Kolmessa mättäässä kukintoja oli jopa vähemmän kuin
vuonna 2018. Lisäksi osassa kukintoja pullakoita oli kehittynyt niukasti (mättäässä
LSC2 lähes kaikki kukinnot olivat huonosti kehittyneitä).
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Kuva 33. Tarkkailtavien lähdesaramättäiden sijainnit ja eteläosan mättäitä vuonna 2020.
Taulukko 25. Lähdesaran kukintovarsien määrä mättäissä.
Lähdesarat
Mättään nro
LSA1
LSA2
LSA3
A yhteensä
LSB1
LSB2
LSB3
B yhteensä
LSC1
LSC2
LSC3
C yhteensä
Kaikki yhteensä
5.5.4

2018
26
90
35
151
63
57
62
182
60
36
48
144
477

Kukintovarsien lukumäärä (kpl)
2019
51
143
46
240
136
147
171
454
145
57
117
319
1031

2020
20
115
38
173
79
126
77
282
44
17
97
158
613

Tulosten tarkastelu
Vuosien 2018–2020 välillä ei ollut merkittäviä eroa näytealojen tuloksissa. Seurannassa olevissa lähdesaramättäissä oli kukintovarsia vuonna 2019 yli kaksinkertainen
määrä vuoteen 2018 verrattuna. Vuoden 2020 kukintomäärä sijoittui siihen välille,
ja osassa pullakoita oli kehittynyt niukasti. Mahdollisesti syynä vuoden 2019 runsaaseen kukintaan oli edeltävä lämmin kesä 2018, kun taas vuotta 2018 edeltänyt kesä
2017 oli viileä ja sateinen.

5.6

Hietaluoman kontrollikohde

5.6.1

Sijainti ja yleispiirteet
Hietaluoma sijaitsee Kauhaneva–Pohjankankaan Natura-alueella (FI0800002 ja
FI0800003, SAC ja SPA, 6 865 ha) ja Kauhaneva-Pohjankankaan kansallispuiston
alueella noin 3,5 kilometrin päässä suunnitellusta pohjoisimmasta vedenottamosta
PK3 pohjoiseen (kuva 1). Natura-alueen kohdekuvauksen mukaan Pohjankankaan
reunoilla ovat luonteenomaisia lähteet, joiden äärellä on pieniä kasvillisuudeltaan reheviä laikkuja, ja lisäksi alueeseen sisältyy pieniä puroja, luomia (Varsinais-Suomen
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ELY-keskus ja Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus 2013). Hietaluoma virtaa Pohjankankaalta itään Karvianjokeen.
Alueelle perustettiin vuonna 2018 kolme kasvillisuusseurannan kontrollialaa (kuva
34). Ne sijoittuivat puron eteläpuolelle purolaakson reunarinteeseen, jossa on havaittavissa lähteisyyttä ainakin noin 200 metrin matkalla (Pöyry Finland Oy 2018b).
Vuonna 2019 lisättiin yksi ruutu pohjoisosaan.

Kuva 34. Hietaluoman kasvillisuusruutujen 601–604 sijainti.
5.6.2

Näytealojen tulokset

5.6.2.1

Ruutu 601
Ruutu on kolmesta ruudusta eteläisin ja sijoittuu törmärinteen keskiosaan melko
avoimeen kohtaan (kuva 34). Alueella on rehevää ruoho- ja heinäkorven kasvillisuutta ja tihkupintoja. Ruudun länsipuolella kasvaa ryhmä ohutrunkoisia koivuja ja
kuusen taimi. Ruudun ja puron välissä on melko kookas kuusi ja kaksi ohuempaa
kuusta.
Vuonna 2018 ruudun kenttäkerroksessa oli eniten peittävyyttä metsäkurjenpolven
lehdillä (taulukko 26). Muita lajeja olivat mm. käenkukka, sudenmarja ja metsäimarre. Käenkukkaa lukuun ottamatta kaikki edellä mainitut lajit olivat sellaisia,
ettei niitä juuri esiintynyt tarkkailun kohteena olevissa kohteissa (vain vähän metsäimarretta ja sudenmarjaa ruudussa 107). Pohjakerroksesta rahkasammalet peittivät noin puolet ja lehtisammalista runsaimpia olivat metsäkerrossammal ja kilpilehväsammal.
Vuosina 2019 ja 2020 ruutu oli pääpiirteiltään ennallaan (kuva 35). Kenttäkerroksen
lajit ja niiden peittävyydet olivat suurin piirtein samat kuin edellisenä vuonna. Peltokorte oli runsaampi. Pohjakerroksessa rahkasammalten peittävyys arvioitiin vuosina
2019 ja 2020 suuremmaksi kuin vuonna 2018 ja lehtisammalten peittävyys pienemmäksi. Ruudun vieressä oli vuonna 2020 pieni laikku nauhasammalta, joka saattoi
olla uhanalaista isonauhasammalta.
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Taulukko 26. Kasvillisuusruudun 601 tulokset.
Ruutu 601 (Koordinaatit ETRS-TM35: E 266126, N 6897927)

2018

2019

2020

Kenttäkerros
Dactylorhiza maculata
maariankämmekkä
Deschampsia cespitosa
nurmilauha
Equisetum arvense
peltokorte
Equisetum sylvaticum
metsäkorte
Geranium sylvaticum
metsäkurjenpolvi
Gymnocarpium dryopteris
metsäimarre
Lychnis flos-cuculi
käenkukka
Neottia cordata
herttakaksikko
Paris quadrifolia
sudenmarja
Trientalis europaea
metsätähti
Vaccinium myrtillus
mustikka
Kenttäkerroksen kokonaispeittävyys

+
3
2
10
5
5
5
1
30

+
1
4
6
10
3
6
+
3
1
34

+
+
15
3
12
4
5
3
1
+
43

Pohjakerros
Aulacomnium palustre
suonihuopasammal
Brachythecium rivulare
purosuikerosammal
Chiloscyphus polyanthos
hetealvesammal
Hylocomium splendens
metsäkerrossammal
Plagiomnium ellipticum
korpilehväsammal
Rhizomnium magnifolium
lähdelehväsammal
Rhizomnium punctatum
kilpilehväsammal
Sphagnum girgensohnii (1
korpirahkasammal
Sphagnum riparium
haprarahkasammal
Sphagnum squarrosum
okarahkasammal
Straminergon stramineum
kalvaskuirisammal
Lehtisammalet yhteensä
Rahkasammalet yhteensä
Pohjakerroksen kokonaispeittävyys

5
+
1
15
15
55
+
+
+
36
55
90

+
+
6
3
4
+
85
1
+
13
86
99

+
2
+
7
10
8
65
+
+
17
65
92

10
6

1
6

8
6

Karike ja vesipinta
Veden lämpötila (°C)
Yleiskuvaus
Hietaluoman reunarinteen eteläosan tihkupinta.
(1

2017

2016

peittävyys (%)

Vuonna 2018 korpirahkasammal määritettiin rämerahkasammaleksi (S.angustifolium).
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Kuva 35. Yleiskuva ja lähikuva ruudusta 601. Kuvaussuunta on kaakkoon päin.
5.6.2.2

Ruutu 602
Ruutu sijaitsee kolmesta ruudusta keskimmäisenä alarinteessä lähelle puroa (kuva
34). Ruudusta vähän alavirtaan päin on kaatunut koivu uoman yli ja ylävirtaan päin
kasvaa noin metrin päässä kuusi. Ruudun ympärillä kasvaa pieniä pajuja ja kuvaussuuntaan nähden oikeassa alakulmassa pieni tervaleppä.
Vuonna 2018 ruudun kenttäkerroksen lajeista eniten peittävyyttä oli tässäkin ruudussa metsäkurjenpolven lehdillä (taulukko 27). Muita lajeja olivat mm. metsäimarre, suo-orvokki ja viitakastikka. Pohjakerroksessa valtalajina oli kilpilehväsammal. Rahkasammalten peittävyys oli noin 15 %. Vuosina 2019 ja 2020 lajisto
pysyi lähes samana ja peittävyyksissä kirjattiin vain pieniä muutoksia (kuva 36).
Pohjakerroksen valtalajiksi vuonna 2018 määritetty kilpilehväsammal määritettiin
korpilehväsammaleksi. Pensaskerroksessa on tuhkapajujen (tai risteymä) peittävyys
noin 30 %.

Kuva 36. Yleiskuva ja lähikuva ruudusta 602. Kuvaussuunta on kaakkoon puron
alajuoksulle päin.
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Taulukko 27. Kasvillisuusruudun 602 tulokset.
Ruutu 602 (Koordinaatit ETRS-TM35: E 266110, N 6897943)

Kenttäkerros
Calamagrostis canescens
viitakastikka
Dactylorhiza maculata
maariankämmekkä
Filipendula ulmaria
mesiangervo
Galium palustre
rantamatara
Geranium sylvaticum
metsäkurjenpolvi
Gymnocarpium dryopteris
metsäimarre
Lychnis flos-cuculi
käenkukka
Oxalis acetosella
käenkaali
Paris quadrifolia
sudenmarja
Trientalis europaea
metsätähti
Viola palustris
suo-orvokki
Kenttäkerroksen kokonaispeittävyys (vähän kerroksellinen)
Pohjakerros
Aulacomnium palustre
suonihuopasammal
Calliergon cordifolium
luhtakuirisammal
Hylocomium splendens
metsäkerrossammal
Plagiomnium ellipticum (1
korpilehväsammal
Pseudobryum cinclidioides
kiiltolehväsammal
Sphagnum riparium
haprarahkasammal
Sphagnum squarrosum
okarahkasammal
Straminergon stramineum
kalvaskuirisammal
Lehtisammalet yhteensä
Rahkasammalet yhteensä
Pohjakerroksen kokonaispeittävyys
Karike ja vesipinta
Veden lämpötila (°C)
Yleiskuvaus
Hietaluoman reunarinteen keskiosan tihkupinta.
(1

5.6.2.3

2017

2016

peittävyys (%)

2018

2019

2020

2
2
+
20
5
+
2
3
5

6
+
9
2
30
6
+
3
5
1

10
+
12
3
20
4
1
5
1
2

40

57

55

+
+
2
80
15
82
15
97

+
1
95
+
+
3
96
3
99

2
85
8
1
3
+
95
4
99

3
8

1
7

1
7

Vuonna 2018 korpilehväsammal määritettiin kilpilehväsammaleksi (R. punctatum).

Ruutu 603
Ruutu sijaitsee alarinteessä lähellä puroa, hieman ruudusta 602 pohjoisluoteeseen
päin (kuva 34). Ruudun länsipuolella kasvaa pieni kiiltopaju ja ruudun päälle kaartuu
ylävirran puolelta ohutrunkoinen tervaleppä. Alavirran puolella on kaatunut uoman
yli koivu ja kuusi on kaatunut uoman reunasta rinteeseen päin. Parin metrin päässä
rinteessä kasvaa ruudun kohdalla kuusi ja sen yläpuolella koivu ja mänty.
Vuonna 2018 kenttäkerroksen valtalajeja olivat ruudussa vehka ja käenkukka (taulukko 28). Muita lajeja olivat mm. mesiangervo ja oravanmarja. Vehkaa ei kasva
missään muussa tarkkailuruudussa, vaikka Pellavaniemen itäosassa sitä esiintyykin.
Pohjakerroksen valtalaji oli kilpilehväsammal. Rahkasammalten peittävyys oli noin 5
%.
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Vuonna 2019 tervaleppä oli kaartunut ruudun päälle enemmän ja varjostus oli hieman lisääntynyt. Toisaalta yläpuolelta rinteestä olivat kaatuneet koivu ja mänty ruudusta poispäin. Ruutu sijaitsee nyt kaatuneiden puiden juurakon eteläpuolella. Vuosina 2019 ja 2020 lajit ja peittävyydet olivat kenttä- ja pohjakerroksessa suurin piirtein samat kuin vuonna 2018 (kuva 37). Mesiangervo kuitenkin runsastui ja arvioitiin
peittävämmäksi kuin vehka. Pohjakerroksen valtalajiksi vuonna 2018 määritetty kilpilehväsammal määritettiin korpilehväsammaleksi (kuten ruudussa 602). Käenkukassa oli vuonna 2019 pari kukkaa ja mesiangervossa ja vehkassa yksi.
Taulukko 28. Kasvillisuusruudun 603 tulokset.
Ruutu 603 (Koordinaatit ETRS-TM35: E 266100, N 6897970)

2018

2019

2020

Kenttäkerros
Calamagrostis canescens
viitakastikka
Calla palustris
vehka
Comarum palustre
kurjenjalka
Filipendula ulmaria
mesiangervo
Galium palustre
rantamatara
Lychnis flos-cuculi
käenkukka
Maianthemum bifolium
oravanmarja
Salix phylicifolia
kiiltopaju
Trientalis europaea
metsätähti
Kenttäkerroksen kokonaispeittävyys (kerroksellinen)

1
20
2
10
1
30
10
+
+
70

4
20
1
25
2
25
4
1
1
80

6
20
+
30
1
35
2
1
+
85

Pohjakerros
Brachythecium rivulare
purosuikerosammal
Chiloscyphus polyanthos
hetealvesammal
Pellia sp.
lapasammal
Plagiomnium ellipticum
korpilehväsammal
Pseudobryum cinclidioides
kiiltolehväsammal
Rhizomnium punctatum (1
kilpilehväsammal
Sphagnum squarrosum
okarahkasammal
Lehtisammalet yhteensä
Rahkasammalet yhteensä
Pohjakerroksen kokonaispeittävyys

+
+
+
90
5
90
5
95

+
70
15
10
85
10
95

1
60
35
3
96
3
99

5
-

5
-

1
-

Karike
Veden lämpötila (°C)
Yleiskuvaus
Hietaluoman reunarinteen pohjoisosan tihkupinta.
(1

2017

2016

peittävyys (%)

Vuonna 2018 korpilehväsammal määritettiin kilpilehväsammaleksi (R. punctatum).
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Kuva 37. Yleiskuva ja lähikuva ruudusta 603. Kuvaussuunta on kaakkoon päin puron
alajuoksun suuntaan.
5.6.2.4

Ruutu 604
Ruutu perustettiin vuonna 2019 ruudun 603 kohdalle ylärinteeseen (kuva 34). Se
sijoittuu ylärinteen tihkupinnalle kivennäismaatörmän reunan lähelle. Koivu kaartuu
törmän reunasta ruudun eteläpuolelle, ja lähellä on järeä kuusi kivennäismaan reunassa. Puron puolella on nuori kuusi noin metrin päässä.
Ruudussa on harvahko kenttäkerros ja pohjakerroksessa lähes yhtenäinen sammalpeite. Kenttäkerroksen peittävimpiä lajeja olivat metsäkorte ja nurmilauha (taulukko
29). Pohjakerroksessa valtalaji oli korpirahkasammal ja toiseksi runsain laji lähdelehväsammal. Vuonna 2020 lajit ja niiden peittävyydet olivat lähes ennallaan (kuva
38). Ruudun eteläreunalla niukkana kasvavan nauhasammalen lajinmääritys varmistettiin vuonna 2020 uhanalaiseksi isonauhasammaleksi.

Kuva 38. Yleiskuva ja lähikuva ruudusta 604. Kuvaussuunta on kaakkoon päin puron
alajuoksun suuntaan.
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Taulukko 29. Kasvillisuusruudun 604 tulokset.
Ruutu 604 (Koordinaatit ETRS-TM35: E 266083, N 6897966)

2017

2016

peittävyys (%)

2018
Kenttäkerros
Dactylorhiza maculata
maariankämmekkä
Deschampsia cespitosa
nurmilauha
Equisetum arvense
peltokorte
Equisetum sylvaticum
metsäkorte
Geranium sylvaticum
metsäkurjenpolvi
Gymnocarpium dryoprteris
metsäimarre
Linnaea borealis
vanamo
Maianthemum bifolium
oravanmarja
Orthilia secunda
nuokkutalvikki
Rubus chamaemorus
lakka
Trientalis europaea
metsätähti
Vaccinium myrtillus
mustikka
Vaccinium vitis-idaea
puolukka
Kenttäkerroksen kokonaispeittävyys (vähän kerroksellinen)
Pohjakerros
Aneura maxima (1
isonauhasammal
Aulacomnium palustre
suonihuopasammal
Rhizomnium magnifolium
lähdelehväsammal
Sphagnum girgensohnii
korpirahkasammal
Lehtisammalet yhteensä
Rahkasammalet yhteensä
Pohjakerroksen kokonaispeittävyys
Karike
Veden lämpötila (°C)
Yleiskuvaus
Hietaluoman reunarinteen pohjoisosan tihkupinta.

2019

2020

+
8
1
10
3
5
+
3
5
2
1
+
+

1
3
1
10
9
4
+
+
7
1
1
1

37

35

+
+
13
75
13
75
88

+
+
27
70
27
70
97

12
-

3
-

(1

Ruudun etelälaidalla noin 20 sekovartta noin 10 cm x 2 cm -alalla. Isonauhasammal on uhanalainen,
vaarantuneeksi (VU) arvioitu laji (Rassi ym. 2010, Hyvärinen ym. 2019).

5.6.3

Tulosten tarkastelu
Vuosien 2018, 2019 ja 2020 välillä ei ollut merkittäviä eroja tuloksissa. Ruudun 603
ympäristöstä oli kaatunut vuonna 2019 puita, mikä voi tulevina vuosina näkyä kasvillisuusmuutoksina. Uhanalaista isonauhasammalta (Aneura maxima) havaittiin ruudussa 604.

5.7

Karhulankeitaan kontrollikohde

5.7.1

Sijainti ja yleispiirteet
Karhulankeidas sijaitsee Pohjankankaan Natura-alueella (FI0200022, SAC, 3 837
ha), noin 15 kilometriä suunnitellulta vedenottamolta PK2 etelään (kuva 1). Natura-
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alueen kohdekuvauksen mukaan Hietaharjunkankaan itäreunalla on laaja runsasravinteinen Karhulankeitaan lähteikköalue puronvarsikorpineen ja lähdelettoineen
(Varsinais-Suomen ELY-keskus 2013). Sen kasvistoon kuuluu mm. lähdesara.
Vuonna 2018 seurannan kohteeksi valittiin Hirsikankaankeitaan eteläpään lähteikkö,
joka on suojeltu Kulttaanharjun lähdealueen luonnonsuojelualueena (YSA021801).
Vuonna 2019 alueelle perustettiin neljä seurantaruutua (kuva 39).
Alue sijaitsee Porin prikaatin Pohjankankaan ampuma-alueella, joten liikkumiseen
tarvittiin lupa. Harjurinteen juurella on noin aarin kokoinen sorapohjainen tihkupinta,
josta lähtee suon suuntaan kirkas- ja kylmävetinen noro. Tihkupinnan toista reunaa
vallitsee ojakellukka. Toisella reunalla ja etenkin noron suulla kasvaa mm. käenkukkaa, suohorsmaa, hetekaalia, purolitukkaa, rantamataraa, niittysuolaheinää, maariankämmekkää ja pelto- ja metsäkortetta. Pohjakerroksen sammalia ovat mm. purosuikero-, kiiltolehvä-, korpilehvä- ja hetehiirensammal sekä rahkasammalet. Uomassa kasvaa purolähdesammalta ja hetealvesammalta.

Kuva 39. Karhulankeitaan kasvillisuusruutujen 701–704 sijainti.
5.7.2

Näytealojen tulokset

5.7.2.1

Ruutu 701
Ruutu sijaitsee hetteikkölähteikön lounaisreunalla noin puolen metrin päässä kivennäismaasta (kuva 39). Ruudun keskellä on ruoppaa/pohjaveden purkautumiskohta.
Virtausta ei erottunut. Ruudussa on harvakseltaan ruohoja ja melko yhtenäinen pohjakerros. Kenttäkerroksen runsaimpia lajeja olivat vuonna 2019 maariankämmekkä
ja niittysuolaheinä (taulukko 30). Pohjakerrosta vallitsivat rahkasammalet. Vuonna
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2020 ruutu oli pääpiirteiltään ennallaan (kuva 40). Lajit ja niiden peittävyydet olivat
lähes samat. Maariankämmekän peittävyys arvioitiin suuremmaksi.
Taulukko 30. Kasvillisuusruudun 701 tulokset.
Ruutu 701 (Koordinaatit ETRS-TM35: E 262359, N 6874923)
2016

peittävyys (%)
2017 2018 2019

2020

Kenttäkerros
Cirsium palustre
suo-ohdake
Dactylorhiza maculata
maariankämmekkä
Empetrum nigrum ssp. nigrum etelänvariksenmarja
Galium palustre
rantamatara
Rumex acetosa
niittysuolaheinä
Vaccinium oxycoccos
isokarpalo
Kenttäkerroksen kokonaispeittävyys

+
6
+
+
5
+
12

12
+
6
+
18

Pohjakerros
Brachythecium rivulare
purosuikerosammal
Bryum weigelii
hetehiirensammal
Chiloscyphus polyanthos
hetealvesammal
Philonotis fontana
purolähdesammal
Plagiomnium ellipticum
korpilehväsammal
Sphagnum angustifolium
rämerahkasammal
Sphagnum sp.
rahkasammal
Lehtisammalet yhteensä
Rahkasammalet yhteensä
Pohjakerroksen kokonaispeittävyys

10
1
2
60
2
13
62
75

7
1
1
+
3
70
+
11
70
81

25
7

19
7

Karike ja vesipinta
Veden lämpötila painanteessa (°C)
Yleiskuvaus
Hetteikkölähteikön reuna.

Kuva 40. Yleiskuva ja lähikuva ruudusta 701. Kuvaussuunta on etelään päin.
5.7.2.2

Ruutu 702
Ruutu sijaitsee hetteikkölähteikön itäreunalla noin puolen metrin päässä kivennäismaan reunasta (kuva 39). Kivennäismaan reunassa kasvaa koivu, pieniä kuusia ja
pihlaja. Yksi riukumainen kuusi on kuivunut.
Lähteikön tämä reuna on ruohovaltainen (kuva 41). Kenttäkerroksen runsain laji oli
sekä vuonna 2019 että vuonna 2020 ojakellukka (taulukko 31). Ojakellukat,
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käenkukka ja niittysuolaheinä kukkivat kumpanakin vuonna. Pohjakerroksen kokonaispeittävyys oli molempina vuosina noin 70 %. Lehtisammalia oli vähän enemmän
kuin rahkasammalia. Uhanalaista isonauhasammalta havaittiin ruudussa sekä
vuonna 2019 että vuonna 2020. Kariketta ja vesipintaa oli noin kolmasosa ruudusta.
Taulukko 31. Kasvillisuusruudun 702 tulokset.
Ruutu 702 (Koordinaatit ETRS-TM35: E 262370, N 6874931)
2016

peittävyys (%)
2017 2018 2019

2020

Kenttäkerros
Cirsium palustre
suo-ohdake
Geum rivale
ojakellukka
Lychnis flos-cuculi
käenkukka
Peucedanum palustre
suoputki
Rumex acetosa
niittysuolaheinä
Trientalis europaea
metsätähti
Kenttäkerroksen kokonaispeittävyys (kerroksellinen)

2
70
8
+
4
+
80

2
75
20
1
4
+
85

Pohjakerros
Aneura maxima (1
isonauhasammal
Aulacomnium palustre
suonihuopasammal
Brachythecium rivulare
purosuikerosammal
Bryum weigelii
hetehiirensammal
Philonotis fontana
purolähdesammal
Plagiomnium ellipticum
korpilehväsammal
Sphagnum angustifolium
rämerahkasammal
Sphagnum riparium
haprarahkasammal
Sphagnum warnstorfii
heterahkasammal
Lehtisammalet yhteensä
Rahkasammalet yhteensä
Pohjakerroksen kokonaispeittävyys

+
1
8
+
7
25
5
1
25
41
31
72

+
1
10
+
7
25
5
4
20
43
29
72

Karike ja vesipinta
Veden lämpötila painanteessa (°C)

28
7

28
7

Yleiskuvaus
Hetteikkölähteikön reuna.
(1
12 cm x 15 cm -alueella vähintään 20 sekovartta vuonna 2019. Laji havaittiin myös 2020.
Isonauhasammal on uhanalainen, vaarantuneeksi (VU) arvioitu laji (Rassi ym. 2010, Hyvärinen ym. 2019).

Kuva 41. Yleiskuva ja lähikuva ruudusta 702. Kuvaussuunta on länteen päin kohti lähteikön
vastakkaista puolta
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5.7.2.3

Ruutu 703
Ruutu sijaitsee lähdenoron hetteikköreunassa, noin 10 metrin päässä lähteestä (kuva
39). Ympärillä on turvekangasta. Noro on hiekkapohjainen, kirkasvetinen ja vuolaasti
virtaava. Ruudun oikea yläkulma tulee noron reunaan.
Ruudussa oli melko runsas kasvillisuus sekä vuonna 2019 että vuonna 2020 (kuva
42). Kenttäkerroksen selvänä valtalajina oli molempina vuosina käenkukka, jonka
lehtiä oli paljon ja kukkia muutamia (taulukko 32). Maariankämmekät jäivät lähes
kokonaan ruudun ulkopuolelle. Pohjakerroksessa olivat vallalla lehtisammalet, joista
runsaimmat olivat korpilehväsammal ja purosuikerosammal. Rahkasammalia oli niukasti.
Taulukko 32. Kasvillisuusruudun 703 tulokset.
Ruutu 703 (Koordinaatit ETRS-TM35: E 262375, N 6874906)
2016
Kenttäkerros
Cardamine amara
purolitukka
Cirsium palustre
suo-ohdake
Dactylorhiza maculata
maariankämmekkä
Epilobium palustre
suohorsma
Equisetum arvense
peltokorte
Equisetum sylvaticum
metsäkorte
Filipendula ulmaria
mesiangervo
Galium palustre
rantamatara
Lychnis flos-cuculi
käenkukka
Montia fontana
hetekaali
Rumex acetosa
niittysuolaheinä
Kenttäkerroksen kokonaispeittävyys (vähän kerroksellinen)
Pohjakerros
Brachythecium rivulare
purosuikerosammal
Brachythecium salebrosum
kiiltosuikerosammal
Bryum weigelii
hetehiirensammal
Philonotis fontana
purolähdesammal
Plagiomnium ellipticum
korpilehväsammal
Rhizomnium punctatum
kilpilehväsammal
Sphagnum angustifolium
rämerahkasammal
Lehtisammalet yhteensä
Rahkasammalet yhteensä
Pohjakerroksen kokonaispeittävyys
Karike ja vesipinta
Veden lämpötila norossa (°C)
Yleiskuvaus
Lähdenoro reuna.

peittävyys (%)
2017 2018 2019

2020

2
+
2
1
80
1
1

+
+
+
5
+
+
1
4
80
1
1

87

90

25
+
12
3
40
1
7
81
7
88

25
4
2
35
+
6
66
6
72

12
6

28
6
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Kuva 42. Yleiskuva ja lähikuva ruudusta 703. Kuvaussuunta on länteen päin kohti noron
toisella puolella kasvavia pieniä kuusia.
5.7.2.4

Ruutu 704
Ruutu sijaitsee lähdenoron hetteikköreunan loppupäässä (kuva 39). Koillispuolella on
pieni kuusi. Ruudun kulma ulottuu noron reunaan.
Ruutuun 703 verrattuna kenttäkerroksen kasvillisuus oli niukempaa sekä vuonna
2019 että vuonna 2020 (kuva 43). Kolme peittävintä lajia olivat vuonna 2019 hetekaali, metsäkorte ja rantamatara (taulukko 33). Vuonna 2020 peittävimmät lajit olivat hetekaali, käenkukka ja metsäkorte. Käenkukassa oli noin 10 kukintovartta ja
maariankämmekkä kukki ruudussa. Pohjakerroksessa rahkasammalten peittävyys oli
suurempi kuin lehtisammalten.

Kuva 43. Yleiskuva ja lähikuva ruudusta 704. Kuvaussuunta on kohti noron yläjuoksua.
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Taulukko 33. Kasvillisuusruudun 704 tulokset.
Ruutu 704 (Koordinaatit ETRS-TM35: E 262380, N 6874896)
2016
Kenttäkerros
Calluna vulgaris
kanerva
Cardamine amara
purolitukka
Dactylorhiza maculata
maariankämmekkä
Epilobium palustre
suohorsma
Equisetum arvense
peltokorte
Equisetum sylvaticum
metsäkorte
Galium palustre
rantamatara
Lychnis flos-cuculi
käenkukka
Montia fontana
hetekaali
Rumex acetosa
niittysuolaheinä
Vaccinium oxycoccos
isokarpalo
Kenttäkerroksen kokonaispeittävyys (vähän kerroksellinen)
Pohjakerros
Brachythecium rivulare
purosuikerosammal
Bryum weigelii
hetehiirensammal
Chiloscyphus polyanthos
hetealvesammal
Plagiomnium ellipticum
korpilehväsammal
Rhizomnium magnifolium
lähdelehväsammal
Sphagnum warnstorfii
heterahkasammal
Sphagnum angustifolium
rämerahkasammal
Straminergon stramineum
kalvaskuirisammal
Lehtisammalet yhteensä
Rahkasammalet yhteensä
Pohjakerroksen kokonaispeittävyys
Karike ja vesipinta
Veden lämpötila norossa (°C)
Yleiskuvaus
Lähdenoro reuna.
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peittävyys (%)
2017 2018 2019

2020

1
1
1
7
2
12
10
8
20
-

+
+
2
8
3
10
7
15
15
2
+

62

60

2
15
3
10
2
55
+
30
57
87

3
2
4
3
+
1
75
12
76
88

13
6

12
5

Tulosten tarkastelu
Vuosien 2019 ja 2020 välillä ei ollut merkittäviä eroja tuloksissa. Uhanalaista isonauhasammalta (Aneura maxima) havaittiin ruudussa 702.

6

Johtopäätökset
Tarkkailun kohteena oleva vedenotto Kantinkankaalla ja Kauraharjulla ei ollut vuonna
2020 vielä alkanut, joten tarkkailun aikana havaitut muutokset ja vaihtelut kasvillisuusseurannassa ja pohjavedenpinnoissa eivät johdu vedenotosta. Vedenoton alkaessa suunnitelmien mukaan vuonna 2021, voidaan kertynyttä seurantatietoa käyttää
vaikutusten arviointiin.
Pohjavesitarkkailussa on havaittavissa, että sääolojen vaihtelut voivat aiheuttaa suuriakin muutoksia pohjaveden pintoihin ja lähteiden virtaamiin. Myös kasvillisuustarkkailun tuloksista huomataan, että vuosien välisiä eroja lajistossa ja peittävyyksissä
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selittävät muutkin tekijät kuin vedenotto. Näitä ovat muun muassa vuosittaiset lämpötila- ja sadantavaihtelut, puiden kaatumisesta ja kasvamisesta johtuvat valoisuusmuutokset, sateiden aiheuttama lakoontuminen sekä virtaavan veden aiheuttama
eroosio ja liettyminen. Lisäksi tuloksissa voi olla jonkin verran menetelmästä johtuvaa virhettä, sillä peittävyyksien silmämääräinen arviointi on aina jossain määrin
subjektiivista. Jotkut erot vuosien välillä johtuvat lajinmäärityksissä tehdyistä tarkistuksista.
Kasvillisuustarkkailussa ovat erityisseurannassa uhanalaiset lajit siltä osin kuin niiden
kasvupaikkoja on ollut tiedossa tai tulee tietoon tarkkailun aikana. Karhusaaren lähteikössä seurataan uhanalaista lähdesaraa. Sen kukintovarsien määrässä on ollut
eroa seurantavuosien välillä. Laji on arvioitu erittäin uhanalaiseksi (EN) (Hyvärinen
ym. 2019). Uhanalaista isonauhasammalta havaittiin seurannan aikana Pellavaniemen itäosassa sekä Hietaluoman ja Karhulankeitaan kontrollikohteissa. Lisäksi tehtiin
epävarmoiksi jääneet havainnot Kantin pohjoisosasta. Isonauhasammal kasvaa paljaalla tihkuvetisellä turvepinnalla kasvillisuudeltaan aukkoisissa paikoissa. Esiintymät
jäävät usein lyhytikäisiksi, koska muiden sammalten kilpailu hävittää pienet kasvustot nopeasti. Näin ollen uusia laikkuja syntyy ja vanhoja häviää miltei vuosittain.
Jotta lajin esiintymisestä esimerkiksi Pellavaniemessä saataisiin tarkempi kuva, tarvittaisiin keväällä tehtävä koko alueen kattava inventointi. Pellavaniemestä 2019 tietoon tullutta hetekinnassammalta ei havaittu 2020. Molemmat edellä mainitut maksasammallajit on arvioitu vaarantuneiksi (VU) (Hyvärinen ym. 2020).
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1

TAUSTATIEDOT JA TOIMEKSIANTO
Lakeuden Vesi Oy on hakenut Etelä-Suomen aluehallintovirastolta vesilain mukaista
lupaa pohjaveden ottoon kolmelta Karvianjoen vesistöalueella sijaitsevalta
vedenottamolta. Lupahakemussuunnitelman mukaan vedenotto on maksimissaan
yhteensä 6 500 m3/d, josta Kantinkankaan ja Elliharjun molempien otto on 2 000 m3/d
ja Kauraharjun ottamon 2 500 m3/d. Ottamot sijaitsevat Karvian kunnassa Karvianjoen
vesistöalueen latvoilla. Samassa yhteydessä hakijalla on tarkoitus vähentää
Nummikangas A vedenottamon maksimiottoa 3 000 m3/d:stä 2 500 m3/d:iin.
Nummikangas A vedenottamo sijaitsee Kauhajoen kunnan puolella.
Aluehallintovirasto on kehottanut 16.1.2012 päivätyllä kirjeellään (ESAVI/8789/04.09./2011) hakijaa täydentämään hakemukseen liitettyä luonnonsuojelulain 65 §:n
mukaista Natura-arviota. Täydennyksessä on otettava erityisesti huomioon
Metsähallituksen ja Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen sekä
luonnonsuojeluyhdistyksen muistutuksissa esiin nostamat puutteet.
Erääksi lisätarkastelua vaativaksi asiakokonaisuudeksi nousi Karvianjoen pääuoman ja
sen sivuhaarojen taimenkanta. Hakija antoi Pöyry Finland Oy:lle toimeksiannon
täydentää hakemusta taimenen osalta. Toimeksianto sisältää lisätietouden hankkimisen
vedenoton vaikutusalueen taimenkannasta maasto- ja haastattelututkimuksin sekä
asiantuntija-arvion vedenoton vaikutuksista taimenen elinolosuhteisiin. Selvityksen
tulokset on koottu tähän raporttiin, ja se samalla toimii taustatietona tehtäessä laajempaa
Natura-arvion täydennystä.

2

LAUSUNNOISSA ESIIN TULLEET TAIMENTA KOSKEVAT NÄKÖKOHDAT
JA VAATEET

2.1

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Lausunnossaan (6.3.2012) virasto on taimenen osalta todennut seuraavaa:
Vedenoton vaikutukset tulee selvittää lisäksi seuraaviin Natura 2000 –verkoston
alueisiin:
Karvianjoen kosket (FI0200130). Alueen purotaimenkanta on paikallinen ja sen
suojeluarvo on merkittävä. Taimenella on merkitystä jokihelmisimpukan väli-isäntänä.
Joista merkittävin on Honkajoen Jyllinkosken alapuolella sijaitseva Rakennuskoski.
Purotaimenen esiintyminen suunnitellun vedenoton vaikutusalueella tulee selvittää.
Karvian luomat (FI02000091) ja Pohjakangas (FI 0200022). Merkittävä osa luomista
saa alkunsa hakemuksen koskemalta alueelta, ja vedenotto voi vaikuttaa vesistön
latvaosien pikkujokien ja purojen vesitalouteen.

2.2

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, kalatalouspalvelutryhmä
Taimenta esiintyy Karvianjoen pääuomassa sekä sivuhaaroissa vesistön latvoilta
suunnilleen Kynäsjärven tasolle asti. Karvianjoen vesistöalue on Varsinais-Suomen
ELY-keskuksen kalatalouspalvelut-ryhmän mukaan alueen tärkein kalataloudellisten
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kunnostusten kohde. Kunnostukset tähtäävät erityisesti joen oman taimenkannan
elvyttämiseen. Vuosina 2002-2003 kunnostuksia on tehty Karvianjoen yläosalla
(Vatajankosken yläpuoli) kuudella eri koskijaksolla. Karvianjoen sivuhaaroista
Aunesluomaa kunnostettiin vuonna 1991. Pukanluomaa on kunnostettu vuosina 1997 ja
2008. Kiviluoman kunnostus toteutettiin vuonna 2007 ja Lähdeluoman vuonna 2008.
Honkaluomaa kunnostettiin vuonna 2010. Taimenen lisääntymisen on todettu
onnistuvan parhaiten joen sivu-uomissa, joista Aunesluoma, Pukanluoma (Santasjoki),
Honkaluoma, Pahaluoma ja Kaartiskanluoma lienevät tärkeimmät. Karvianjoen
taimenkannan elinvoimaisuus on tällä hetkellä ilmeisemmin riippuvainen
lisääntymisalueina ja poikasalueina toimivien sivuluomien tilasta. Joen pääuoma toimii
enimmältään varttuvien kalojen syönnösalueena. Tuki-istutuksia varten vuonna 2008
aloitettiin
hanke
taimenen
poikasviljelyn
käynnistämiseksi
Karvian
kalanviljelylaitoksella.
Vesistöalueen keskeisiä tunnettuja taimenen lisääntymis- ja elinalueita ovat
Aunesluoma-Latikanoja sekä Lähdeluoma ja Kiviluoma, jotka kaikki sijoittuvat
vedenoton läheiselle vaikutusalueelle. Kaikki vedenottoalueen lähipurot ja pienet
jokiuomat ovat myös taimenen potentiaalisia elinalueita, joista suurinta osaa ei ole vielä
inventoitu.
2.3

Metsähallitus, Etelä-Suomen luontopalvelut
Purotaimen on uhanalaisluokitukseltaan silmälläpidettävä laji. Laji on myös
luontodirektiivin liitteen 1 laji, joskaan Suomea ei edellytetä perustavan sitä varten
suojelualueita. Mikäli vedenotto vähentää purojen virtaamia, vaikeutunee myös
purotaimenen elämä niissä. Vaikutus ilmenisi Natura-alueella ja kansallispuistossa.
Missä purotaimen esiintyy ja mikä olisi veden oton vaikutus siihen? Mitä lähteitä ja
noroja hanke mahdollisesti tulisi muuttamaan ja millä tavoin? Pohjaveden pinta harjussa
ei saa laskea vedenoton seurauksena ainakaan tämänhetkistä luonnollista vaihtelua
alemmalle tasolle.

2.4

Karvianjoen kalastusalue
Veden laadun muuttuminen puhtaan veden osuuden vähentyessä vaikuttaa merkittävästi
endeemisen taimenen ja jokihelmisimpukan elinolosuhteisiin. Molemmat lajit voivat
tästä johtuen hävitä Karvianjoen vesistöstä. Vaikutus ulottuu aina merelle asti.
Haitalliset vaikutukset kalastoon vähentävät vesistön kalastusmatkailua. Nykyisin
Kynäsjoki ja Merikarvianjoki ovat erittäin arvokkaita kalastusmatkailun kohteita.

2.5

Suomen luonnonsuojeluliitto
Pohjavedenotto tulisi vaikuttamaan erityisesti ainakin Karvianjoen kosket-naturaalueeseen sekä mahdollisesti Karvian luomat-natura-alueeseen. Uhanalaislajistoon
kuuluvia lajeja vesistöalueella ja sen vaikutuspiirissä on useita. Vuoden 2010
uhanalaisarvioinnin mukaan tärkeimpinä niistä edellisten lisäksi mainittakoon taimen ja
koskikara, jotka molemmat esiintyvät alueen vesistöissä. Alueella elää useissa puroissa
ja pääuomassa elinvoimainen ja luontaisesti lisääntyvä taimenkanta, joka on todettu
alkuperäiseksi Karvianjoen taimenkannaksi. Taimen on luokiteltu vuoden 2010
uhanalaisarvioinneissa erittäin uhanalaiseksi (EN).
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3
3.1

VEDENOTTOALUEEN TAIMENKANTA
Tehdyt selvitykset
Edellä mainituissa lausunnoissa esiin tuotujen tietojen perusteella taimenen esiintymistä
ja taimenkantojen tilaa selviteltiin olemassa olevien selvitysten, haastattelujen ja
kyselyjen avulla sekä sähkökoekalastuksin ja maastohavainnoin.

3.2

Haastattelut ja kyselyt sekä alueella tehdyt muut selvitykset
Suomen luonnonsuojeluliiton toimeksiannosta Teemu Tuovinen on tehnyt
pienvesitarkastelun Kanttikangas – Ellinharjualueella (Teemu Tuovinen 2010,
Pintavesitarkastelu Karvianjoen alueella, Kanttinkangas – Ellinharju). Selvitys perustuu
muutamissa paikoissa tehtyihin käynteihin elokuulla ja lokakuulla 2010 sekä
omakohtaisten kokemusten pohjalta muutamien vuosien ajalta lähiseutujen luonnosta.
Seuraavassa on koottu tiivistelmä raportissa esiin nostetuista kysymyksistä. Elliharjun
vedenoton mahdolliset vaikutukset saattaisivat näkyä Kettuluoman, Ämmänluoman tai
Pohjankankaan länsipuolella Latikanojan virtaamissa. Maastohavaintojen mukaan
Kettuluoman
ja
Ämmänluoman
valuma-alueilla
ei
ole
merkittäviä
pohjavesipurkautumia. Latikanoja on kokonaisuudessaan taimenpuroksi katsottava
pienvesi, vaikka se on muuttunut eikä sitä voida pitää kuin enintään paikoin
luonnontilaisena. Latikanoja on Aunesluoman alueella erityisen merkittävä taimenen
lisääntymis- ja poikaskasvualue aivan yläosille saakka. Lähdeluomassa tavataan
taimenta vähäisesti ja luomassa on taimenen lisääntymiseen täydet edellytykset.
Patamanevalta laskee Kirkkojärveen kaksi merkittävää pohjavesipuroa, Hietaluoma
sekä nimetön puro Mattilan kylällä. Nimettömällä purolla ei ole kalataloudellista
merkitystä. Hietaluomassa ei ole tavattu kaloja, ja luoma ei sovellu taimenen
elinalueeksi kivikkoisten virta-alueiden vähäisyyden takia. Kiviharjun itäpuolella on
useita pieniä lähdepuroja. Hautaluomasta ei paikallisen tiedon mukaan tavata kalaa, eikä
Halmesojallakaan liene kalataloudellista merkitystä. Kirkasoajalla ja sen lähialueen
ojastoissa ei ole havaittavissa merkittäviä lähdevesivirtaamia. Kiviharjun alueella
erityisesti Puron tilan alapuolinen virtajakso saattaa olla taimenen kannalta mahdollinen
lisääntymispaikka. Kantinkaan alueella kalalaitoksen lasku-uomaa ei nousukala käytä.
Kauraharjun Riihiluomassa taimenen esiintymisestä ei ole varmuutta, mutta puro
vaikuttaa rakenteellisesti mahdolliselta taimenpurolta.
Sähkökoekalastusten kohdentamiseksi kyseltiin lisäksi tietoja paikallisilta
osakaskunnilta, metsähallitukselta sekä Varsinais-Suomen kalatalousviranomaiselta.
Lisäksi paikkojen valinnassa hyödynnettiin alueella tehtyjen kalataloudellisten
kunnostuksien yhteydessä koottuja tietoja ja kalataloudellisten tarkkailujen tuloksia.
Ennakkotietoja ei ollut kuin osasta alueen luomista ja ojista. Kattavan selvityksen
saamiseksi otettiin mukaan kaikki merkittävimmät luomat ja ojat lupahakemuksessa
mukana olevien pohjavesialueiden lähistöiltä.

3.3

Kenttätutkimukset ja havainnot 2012
Selvitysalueen luomien ja ojien kalastoa selvitettiin sähkökoekalastuksin ja pienissä,
vähävetisissä ojissa suorilla havainnoilla. Sähkökoekalastukset ja maastohavainnot
tehtiin 13-15.8.2012. Koekalastus suoritettiin akkukäyttöisellä sähkökalastuslaitteella
(IG200/2, Hans Grassl) käyttäen impulssitoimintoa, jossa jännite oli 800 V ja virta
pulssia kohti 5 kW. Pulssin taajuus oli noin 50 P/s.
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Koekalastuksien tarkoituksena oli kartoittaa alueen kalakantoja mahdollisimman laajalta
alueelta ja samalla tehdä havaintoja kaloille sopivista ympäristöistä Ennalta oli jo
tiedossa, että useissa luomissa ei luultavasti esiintyisi lainkaan kaloja, joten tietyn alan
useaan kertaan kalastaminen olisi tällöin hyödytöntä. Pääosin koekalastus tehtiin
kertaalleen ilman sulkuverkkoja, mutta jos alalta tehtiin kalahavaintoja, niin alue
koekalastettiin uudestaan.
Sähkökalastuspaikkojen sijainti määritettiin maastossa. Havaintopaikat selviävät
liitekartasta 1. Valokuvia selvitysalueelta on koottu liitteeseen 2. Kaikki kalat mitattiin
ja punnittiin yksitellen. Sähkökoekalastuskohteista tehtiin myös habitaattikuvaukset eli
määritettiin vesisyvyys, pintavirran nopeus ja pohjan laatu. Kasvilajien ja makrolevien
esiintyminen arvioitiin peittävyysprosentein. Kenttähavainnot on koottu liitteen 3
taulukkoon.
Karvianjoen Vatajakosken (Honkajoki) virtaamat olivat selvitysajankohtana 1315.8.2012 korkeampia kuin ajankohdan pitkän ajan keskivirtaamat (Kuva 1). Viikkoa
ennen selvitysajankohtaa virtaamat olivat vielä erittäin suuret, mutta
kalastusajankohtana ne olivat jo laskusuunnassa. Suurimmissa luomissa nämä
tavanomaista suuremmat virtaamat vielä näkyivät, mutta pienemmissä virtaamat
arvioitiin normaaleiksi.

Kuva 1. Karvianjoen virtaamat Vatajankoskella 2012 ja pitkänajan keskiarvot sekä
selvitysjankohdat.

Osa ojista oli sähkökalastuksiin liian vähävetisiä tai jopa kokonaan kuivia. Kaikista
paikoista tehtiin kuitenkin havaintoja kahlaamalla ojan pohjaa jonkin matkaa. Vesien
lämpötiloja seurattiin pohjavesien paikantamiseksi, sillä pohjavedet ovat yleensä vielä
loppukesällä kylmempiä kuin alueen muut vedet.
4
4.1

SÄHKÖKOEKALASTUSTEN JA MAASTOHAVAINTOJEN TULOKSET
Aunesluoma
Aunesluomasta koekalastettiin Auneskylältä kalataloudellisesti kunnostetun kosken
yläosalta maantiesillan luota 480 m2 ala koko luoman leveydeltä (liite 1). Vesi oli ollut
luomassa erittäin korkealla hieman aiemmin, mutta oli jo laskenut, vaikka virtaama oli
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vielä kohtalainen (noin 0,5 m/s). Koski on hyvin kunnostettuja siinä esiintyy kiviä,
soraa ja hienoa hiekkaa vaihtelevasti. 13- asteinen vesi oli kalastusajankohtana hieman
tummaa ja näkösyvyys noin 40 cm.
Hyvästä pohjanlaadusta huolimatta kaloja koskessa oli hyvin vähän. Alan syvyydestä ja
kohtalaisesta virtaamasta johtuen kaloja ei saatu mittauksiin, mutta alan syvemmistä
osista (sillan alta) karkasi kolme taimenta (alle 15 cm). Haaviin saatiin yksi
pikkunahkiainen. Ala kalastettiin kahteen kertaan.
Vuonna
2008
samalta
paikalta
saatiin
39
taimenta
(Kokemäenjoen
vesiensuojeluyhdistys 2008), joten tähän tutkimukseen verrattuna kanta oli
voimakkaasti vähentynyt. Vuonna 2008 paikalla vettä oli hyvin vähän vuoden 2012
tilanteeseen nähden (Kuva 2). Kalat ovat voineet siirtyä hidasvirtaisempiin kohtiin
edellisviikon suurten tulvien aikaan, ja ne eivät olleet palaneet takaisin.

Kuva 2. Aunesluoma v. 2008 (yllä) ja v. 2012 (alla).
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Aunesluoman yläosalta koekalastettiin Kauhajoen maantiesillan alapuolelta noin 500 m
päässä peltoalueen reunasta noin 200 m pitkä koeala, jossa luoman leveys oli noin 2
metriä ja syvyyttä noin 0,5 metriä. Luoman pohjanlaatu oli lohikalojen lisääntymistä
silmällä pitäen hyvää, sillä alalla esiintyi soraa, hiekkaa ja kiviä (Kuva 3). Kiviä olisi
voinut olla enemmän estämässä suhteellisen voimakasta suoraa virtausta (0,5 m/s). Vesi
oli tummaa, mutta samalla kirkasta, joten näkösyvyys oli pohjaan saakka (noin 0,5 m).
Vesi oli 13,5-asteista. Aunesluoman vedet tulevat suurelta suoalueelta hitaasti, ja vaikka
rankat sateet olivat loppuneet jo viikko sitten, niin vettä virtasi edelleen runsaasti.
Hyvistä olosuhteista huolimatta yhtään kalaa ei saatu, eikä niistä tehty havaintojakaan.
Aunesluoma kulkee keski- ja yläosaltaan asumattomalla ja tiettömällä seudulla, joten
siinä voi olla paikoin vähävetisenä aikana kalankulkua estäviä kohtia.
Aunesluoma on Karvianjoen yläosan tärkeimpiä purotaimenen esiintymisalueita.
Selvityksessä havaittiin kunnostetulla koskiosuudella esiintyvän taimenta, mutta
kuitenkin yllättävän vähän aiempiin tarkkailutuloksiin verrattuna. Tämä on voinut
johtua suoraan kovista virtaamista, mutta osaltaan myös runsaiden sateiden
aiheuttamasta vedenlaadun heikkenemisestä. Aunesluoman yläosalla ei esiintynyt kaloja
lainkaan hyvistä olosuhteista huolimatta. Aunesluomaan laskevan Latikanojan hyvästä
taimenkannasta päätellen, taimenta voi esiintyä myös Aunesluoman yläosalla.

Kuva 3. Aunesluoman yläosaa.

4.2

Latikanoja
Latikanoja saa alkunsa ojitetuilta suoalueilta, ja se virtaa ojitettujen suoalueiden halki
yhtyen Aunesluomaan sen keskiosalla. Latikanojasta koekalastettiin kolme erillistä
aluetta, joista ylin oli sen latvoilla, keskimmäinen Kauhajoen maantien luona ja alin
Kortesnevan maantien yläpuolella lähellä Aunesluoman yhtymäkohtaa (liite 1).
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Latinkanojan ylimmällä koealalla oja oli hyvin pieni noro, jossa veden syvyys oli alle
10 cm ja leveys vain noin 0,8 metriä sekä virtaama 0,2 m/s. Oja oli kaivettua uomaa,
jota reunustivat korkeat penkat (Kuva 4). Pohja oli soraa, jossa esiintyi paikoin myös
orgaanista ainesta (liejua). Koealan yläpuolelle tierummun luo oli kaivettu (laskeutus-)
allas, joka oli lähes täynnä pehmeää liejua. Väriltään tumma vesi oli lämpötilaltaan 12,5
astetta. Ojan pohja oli lähes kokonaan vesisammaleiden peitossa ja rannat vesisarojen ja
järvikortteen valtaamia. Ojaa voidaan luonnehtia suoalueen veto-ojaksi. Ojasta
koekalastettiin kahteen kertaan 200 metrin matka. Vähävetiseltä koealalta saatiin yksi
pieni taimen (130 mm, 13 g) ja myös toisesta tehtiin havainto. Latikanojan yläosalla
purotaimenen esiintyminen oli ennestään Karvian osakaskunnan tiedossa.

Kuva 4 Latikanojan yläosaa.

Latikanojan keskiosalta koekalastettiin Kauhajoen maantien alapuolelta 2,5 m leveästä
ojasta noin 200 m2:n ala. Vettä oli vain noin 5-10 cm ja virrannopeus 0,1 m/s. Hiekkasorapohjainen oja oli kaivettua uomaa, joskin sen rantapenkat olivat matalia (Kuva 5).
Vesi oli ruskeaa, mutta kirkasta, ja kalat näkyivät hiekkapohjalta varsin hyvin. Ala
koekalastettiin kahteen kertaan. Vesi oli lämpötilaltaan 13,5 astetta. Ojan pohjalla
kasvoi runsaasti palpakkoja ja rannoilla tiheää kuusikkoa. Vähävetisyydestä huolimatta
koealalla esiintyi runsaasti taimenta, joita saatiin viisi kappaletta (pituusluokissa 11-23
cm).
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Kuva 5 Latikanojan keskiosaa.

Latikanojan alaosalta koekalastettiin maantien yläpuolelta ojasta noin 450 m2:n ala.
Rannat olivat erittäin tiheän puuston peitossa (Kuva 6). Uomassa oli vettä vain noin 3040 cm ja sen leveys oli 2,5 m sekä virtaama 0,2 m/s. Pohja oli sora-kivipohjaista
perattua uomaa. Vesi oli ruskeaa, mutta kirkasta. Vesi oli lämpötilaltaan 13,8 astetta.
Kivillä kasvoi vain hieman vesisammalia. Vaikka ala oli koko matkalta erittäin hyvää
kalataloudellisessa mielessä (vaihtelevaa), siltä saatiin vain kaksi taimenta (103 mm ja
200 mm).

Kuva 6 Latikanojan alaosaa.
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Latikanojasta saadut taimenet osoittavat ojan soveltuvan hyvin lohikaloille. Vaikka ojan
vesi on pääosin peräisin suoalueelta, niin ilmeisesti sen vedenlaatu on riittävän hyvää
lohikaloille. Pohjan hyvän laadun perusteella voidaan olettaa, että taimenet voivat
lisääntyä ojassa, ja ojan ollessa pitkä sen lisääntymispotentiaali voi olla suuri. Parasta
lohikalojen elinympäristöä oli ojan alaosa, mutta jostain syystä siinä oli vain kaksi
taimenta. Purotaimenet tuntuivat Latikanojassa viihtyvän paremmin hidasvirtaisissa
matalissa hiekkapohjilla kuin virtaavissa kivi-sorapohjaisissa koskissa.
Latikanojan kalataloudellinen merkitys purotaimenen esiintymisalueena tämän
selvityksen perusteella on suuri. Oja on perattua, joten se ei aivan ole parasta
lisääntymisympäristöä, mutta ilmeisen hyvä vedenlaatu korvaa tämän puutteen.
4.3

Kauhaluoma
Kauhaluoma saa alkunsa samalta suoalueelta kuin Latikanoja ja Aunesluoma. Luoma
laskee Nummijokeen. Karvian osakaskunnalta saatujen tietojen mukaan
Kauhaluomankylän luona peltoalueella on havaittu luomassa keväisin kaloja, joten
siellä koekalastettiin yksi ala ja ylempää metsäalueelta vielä toinen ala (liite 1).
Kauhaluoman alaosan peltoalueella luoma on vahvasti perattua sora- ja hiekkapohjaista
noin 1 metriä leveää ja 0,3 m syvää avointa uomaa (Kuva 7). Virrannopeus oli 0,3 m/s.
Vesi oli kirkasta. Ala koekalastettiin kertaalleen 150 metrin matkalta. Vesi oli
lämpötilaltaan 11,5 astetta. Varsinaisia vesikasveja ei esiintynyt, mutta rannoilla kasvoi
harvakseen vesisaroja ja pajukkoa. Kaloja ei alalta saatu, eikä niistä saatu
havaintojakaan. Pohja sopisi sinällään kyllä hyvin lohikalojen kutualustaksi. Alue on
varsin tulvaherkkää, ja vesi oli virrannut rankkasateiden aikana ympäröivillä pelloilla.
Veden väristä ja kylmyydestä päätellen pohjavettä tulee luomaan.

Kuva 7 Kauhaluoman alaosaa
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Kauhaluoman yläosalla luoma virtaa tiheän kuusikon keskellä luonnontilaisena (Kuva
8). Pohja oli hienoa hiekkaa ja soraa, jossa oli runsaasti kaatuneita puita hankaloittaen
kalastusta. Uoma oli noin 1 metriä leveä ja syvyyttä noin 0,2 m sekä virtaama 0,2 m/s.
Vesi oli vain 9,5-asteista, kuvaten selvää pohjavesivaikutusta. Luomasta koekalastettiin
kertaalleen noin 70 m matka. Vesikasveja ei alalla esiintynyt eikä hyvistä olosuhteista
huolimatta sähkökalastuksessa saatu kaloja. Kauhaluoman yläosa sopii erittäin hyvin
lohikalojen kutualueeksi, mutta kiviä saisi olla hieman enemmän hidastamaan virtausta
sekä syvempiä kuoppia suojapaikoiksi.

Kuva 8 Kauhaluoman yläosaa

4.4

Haaranoja
Haaranoja saa alkunsa Urhonperän ojitetuilta suoalueilta. Haaranoja yhtyy
Kauhaluomaan sen alaosalla. Haaranojan keskiosalta koekalastettiin yksi ala ja sen
lisäksi Haaraojaan lännestä laskevasta ojasta ala (liite 1).
Haaranoja on perattua jyrkkärantaista, savipohjaista ja hieman liejuista uomaa (Kuva 9).
Tiheän pensaikon keskellä virtaava oja oli noin 1 metrin leveä, 0,2 m syvä ja sen virtaus
heikkoa, vain 0,1 m/s. Vesi oli sameaa ja matalassakaan vedessä pohjaa ei näkynyt.
Vaikeasti koekalastettava ala kalastettiin kertaalleen 150 metrin matkalta. Vesi oli
lämpötilaltaan 11,9 astetta. Varsinaisia vesikasveja ei esiintynyt, mutta rannoilla kasvoi
harvakseen vesisaroja. Rehevyyteen viittaavaa rihmamaista levää kasvoi paikoitellen.
Kaloja ei alalta saatu, eikä havaittukaan. Ilmeisesti Haaranojaan ei tule pohjavettä, sillä
vesi oli varsin sameaa. Lohikaloille savipohjainen uoma tuskin sopii. Kuivana vuonna
vesi voi loppua ojasta kokonaan, kun sen alkuperä on metsäojitusalueella.
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Kuva 9. Haaranojan koekalastusaluetta

Haaranojan sivu-uoma oli suhteellisen äskettäin perattua, sillä puusto oli vielä
kehittymätöntä. Vaikka oja virtasi metsän halki, niin sen alkuperä oli suurella
maatalousalueella. Pohja oli liejuista savea. Uoma oli noin 1 metriä leveä ja syvyyttä
noin 0,2 m sekä virtaama 0,1 m/s (Kuva 10). Samea vesi oli 11,9-asteista. Vesikasveja
ei alalla esiintynyt, mutta rihmamaisen levän kasvustot olivat erittäin runsaita kuvaten
voimakasta rehevöitymistä. Ojasta koekalastettiin kertaalleen 50 metrin matka. Kaloja
ei havaittu. Haaranojan sivu-uoma ei sovi kaloille, ja ojaa voidaan luonnehtia peltoojaksi, jonne ei tule pohjavesiä. Oja voi olla ajoittain myös kokonaan kuiva.
Haaraojalla ei tämän selvityksen mukaan ole kalataloudellista merkitystä, sillä vettä oli
vähän ja sekin varsin sameaa.

Kuva 10 Haaranojan sivu-ouman koekalastualuetta.

Copyright © Pöyry Finland Oy

12

4.5

Lähdeluoma, Lammasoja
Lähdeluoma saa alkunsa Mustakeitaan suoalueelta, joka on osittain ojitettua.
Lähdeluoma laskee Aunesluomaan hieman ennen Aunesluoman yhtymistä
Karvianjokeen.
Lähdeluomasta on vuonna 2008 kunnostettu noin 800 m matka Kaappolankyläntien
yläpuolelta. Kunnostusraportin (Suomen Luonnonsuojeluliitto 2008) mukaan ojan
latvaosan soilla on merkittävää lähteisyyttä, mutta Lähdeluoman vesi on kuitenkin
pääosin tummaa suovettä. Lähdeluoman yläosalla Metsähallitus on ennallistanut
suoalueita viime vuosina, jotka ovat voineet vaikuttaa Lähdeluoman vedenlaatuun.
Lähdeluomassa on tehty aiemmin myös sähkökalastuksia, mutta tulokset ovat olleet
heikkoja eikä kaloja ole juuri esiintynyt. Muutamia taimenhavaintoja luomasta on
paikallisten mukaan kuitenkin tehty.
Lähdeluomasta koekalastettiin kunnostetun alueen alaosalta yksi ala ja sen yläosalta
toinen ala (liite 1). Lisäksi kunnostamattomalta yläosalta, Ylisennevan kohdalta,
kalastettiin ala. Lähdeluoma on kunnostetulta osalta lohikaloille sopivaa elinympäristöä
vaihtelevan hiekka-sora-kiviympäristön vuoksi. Myös kunnostamattomilla alueilla on
sopivia elinympäristöjä taimenille ja myös sopivia soraisia lisääntymispohjia.
Lähdeluoman alaosa on sora-hiekka-kivipohjaista noin 3,5 metriä leveää, 0,4 m syvää ja
suojaista uomaa (Kuva 11). Virrannopeus oli ajankohtana kalastukeen sopiva 0,3 m/s.
12,5-asteinen vesi oli tummaa, mutta kirkasta. Ala koekalastettiin kertaalleen 200
metrin matkalta. Kivillä esiintyi vesisammalia kohtalaisesti, ja rannoilla kasvoi tiheää
sekametsää. Ala oli helppo kalastaa, joskin kunnostuksen jälkeen esiintyi vielä irtonaisia
kiviä. Lohikaloille erinomaisesti sopivasta ympäristöstä huolimatta kaloja ei alalta
saatu, eikä niitä havaittukaan.

Kuva 11. Lähdeluoman kunnostetun osan alaosaa

Lähdeluoman kunnostetun alueen yläosalla luoma on hieman kapeampaa kuin alaosalla
ja rantapenkat korkeampia. Ala oli sora-hiekka-kivipohjaista noin 3 metriä leveää ja 0,3
m syvää suojaista uomaa (Kuva 12). Virrannopeus oli ajankohtana 0,3 m/s. 12,5asteteinen vesi oli tummaa, mutta kirkasta. Ala koekalastettiin kertaalleen 150 metrin
matkalta. Ala on helppo kalastaa, joskin kaatuneet puut haittasivat hieman kalastusta.
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Kaloja ei alalta saatu, mutta yksi taimen nähtiin aivan alan yläosalla. Se kuitenkin pääsi
sillan perustuksiin pakoon.

Kuva 12. Lähdeluoman kunnostetun osan yläosaa

Lähdeluoman kunnostetun alueen yläpuolella sijaitsee kesämökki, minkä edustalle on
kaivettu kala-altaita. Mökin luota Lähdeluomasta koekalastettiin kertaalleen noin 120
m2:n ala (liite 1). Vaikka alaa ei ole kunnostettu, se sopinee hyvin myös lohikaloille,
sillä pohja oli hiekkaa-soraa ja kiveä kuten alempanakin kunnostusalueella (Kuva 13).
Lähdeluoma oli noin 1,5 metriä leveää ja 0,3 m syvää suojaista uomaa. Virrannopeus oli
kalastusajankohtana 0,4 m/s. 12,3 asteteinen vesi oli tummaa, mutta kirkasta. Ala oli
suhteellisen helppo kalastaa, joskin kaatuneet puut haittasivat hieman kalastusta. Kaloja
ei alalta saatu, eikä havaittukaan.

Kuva 13. Lähdeluoman yläosaa
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Lammasoja yhtyy Lähdeluomaan sen yläosalla. Lammasojan vedet tulevat ojitetulta
suoalueelta, jolla sijaitsee myös turvetuotantoalue. Lammasojan alaosalta koekalastettiin
100 matka noin 0,6 m leveästä ja noin 0,1 m matalasta ojasta. Oja oli luonnontilaista,
hiekka-sorapohjaista noroa. Ala oli vaikea kalastaa kaatuneiden puiden ja tiheän
kuusikon vuoksi (Kuva 14). Kaloja ei havaittu. 12,5-asteinen vesi oli ruskeaa, mutta
kirkasta.

Kuva 14. Lammasojan alaosaa

Lammasojan yläosalla, lähellä turvetuotantoaluetta, 0,2 m kapeassa ojassa oli liian
vähän vettä (alle 3 cm) kalastukseen. Kaloja siinä ei havaittu. 12,5- asteinen vesi oli
kirkasta, mutta tummaa.
Lähdeluomaa on kunnostettu, mutta tämän selvityksen ja myös aiempien tietojen
mukaan sen merkitys nykytilassa purotaimenen lisääntymisalueena on vähäinen.
Kunnostus on kyllä hyvin tehty, joten syyt heikkoon taimenkantaan lienevät jossain
muussa tekijässä. Luomasta on otettu muutamia vesinäytteitä, eikä niiden perusteella
vedenlaadussa ole mitään kriittistä tekijää lohikaloille, mutta vedenlaadun vaihtelu voi
olla suurta tämäntyyppisessä uomassa.
4.6

Kettuluoma
Kettuluoma saa alkunsa ojitetulta suo- ja peltoalueelta ja laskee viljelymaiden halki
Karvianjokeen Kirkkojärven yläpuolelle. Kettuluoman alaosalta koekalastettiin yksi ala
(liite 1). Yläosalla oli liian vähän vettä kalastukseen, joten siellä tehtiin vain
maastohavaintoja.
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Kettuluoman alaosa on perattua, kivi-sorapohjaista vähävetistä uomaa. Tiheän puuston
keskellä virtaava oja oli noin 1,5 metrin leveä, mutta vain 0,1 m syvä ja sen virtaus
heikkoa 0,1 m/s (Kuva 15). Vesi oli kirkasta, mutta ruskeaa. Koeala oli helppo
koekalastaa, kun vettä oli hyvin vähän ja mahdolliset kalat olisi havainnut jo kauempaa.
Noin 75 m2:n ala kalastettiin kertaalleen. Vesi oli lämpötilaltaan 12,8- astetta.
Vesisammalta esiintyi kohtalaisen runsaasti, noin 40 % alasta. Kaloja ei alalta saatu,
eikä havaittukaan. Ala sopii periaatteessa hyvin kaloille, sillä suojapaikkoja ja kiviä
sekä soraa esiintyi vaihtelevasti. Kuivana vuonna vesi voi loppua kokonaan, kun sitä oli
nytkin hyvin vähän, vaikka oli ollut varsin sateinen kesä.

Kuva 15. Kettuluoman alaosaa

Kettuluoma oli yläosaltaan hyvin vähävetinen perattu noro, jonka pohja oli hyvin hienoa
hiekkaa (Kuva 16). Alaa ei kalastettu, sillä kalat olisivat näkyneet avoimelta
hiekkapohjalta muutenkin. Uoma oli noin 0,2 metriä leveä ja syvyyttä noin 0,05 m sekä
virtaama 0,1 m/s. Vesi oli kirkasta, ja sen lämpötila oli 12,7 astetta. Vesikasveja ei
esiintynyt, eikä kaloja. Sammakon poikasia (nuijapäitä) sen sijaan esiintyi runsaasti.
Lämpötilasta päätelleen Kettuluomaan ei ilmeisesti tule lainkaan pohjavesiä. Luoma voi
ajoittain kuivua kokonaan, joten sillä ei nykytilassa ole kalataloudellista merkitystä.
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Kuva 16. Kettuluoman yläosaa

4.7

Ämmänluoma
Ämmänluoma saa alkunsa ojitetulta suoalueelta, ja se laskee viljelymaiden halki
Kärpäslammen kautta Karvianjokeen Kirkkojärven yläpuolelle. Vettä oli liian vähän
kalastukseen. Ranta-asukas kertoi, että yleensä koko oja on kuiva, eikä siinä ole
koskaan esiintynyt kaloja. Luoman alaosalla oli suuri karjatila, jonka eläimet pääsivät
vapaasti luomaan.
Ämmänluoma on kaivettu kivi-sorapohjaista vähävetistä uomaa keskellä tiheää
pensaikkoa (kuva 17). Luoma oli noin 0,2 metriä leveä ja vain 0,05 m syvä ja sen
virtaus heikkoa eli 0,1 m/s. Vesi oli kirkasta, mutta ruskeaa. Vesi oli lämpötilaltaan
12,7-astetta. Kaloja ei havaittu. Kuivana vuonna vesi voi loppua kokonaan, kun sitä oli
nytkin hyvin vähän, vaikka oli ollut varsin sateinen kesä. Veden lämpötilasta ja luoman
kuivumisesta päätelleen siihen ei ilmeisesti tule lainkaan pohjavesiä.
Ämmänluoma voi ajoittain kuivua kokonaan, joten sillä ei ole kalataloudellista
merkitystä.
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Kuva 17 Ämmänluoman yläosaa

4.8

Riihiluoma
Riihiluoma saa alkunsa pääosin ojitetuilta suoalueilta sekä viljelymailta. Riihiluoman
valuma-alueella sijaitsee myös pieni turvetuotantoalue. Riihiluoma laskee Suomijoen
alaosaan hieman ennen sen yhtymistä Karvianjokeen.
Riihiluomasta koekalastettiin kolme alaa (liite 1), joista ylin oli Riskusalonojan ja
Kruunuojan yhtymäkohdan alapuolella ja muut Riihiluoman keski- ja alaosalla.
Riihiluoman yläosalla oja oli noin 1 m leveä ja noin 0,3 m syvä hidasvirtainen
luonnontilainen uoma (Kuva 18). Pohja oli kiveä ja soraa. Veden lämpötila oli 12,2
astetta. Ala oli hankala kalastaa kaatuneiden puiden vuoksi. Kaloja ei esiintynyt alalla.
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Kuva 18 Riihiluoman yläosaa (Riskusalonoja)

Riihiluoman keskiosa on luonnontilaista noin 3 m leveää, mutta matalaa hiekka-sorakivipohjaa (Kuva 19). Luoma kulkee kurun pohjalla, jonne on kaatunut runsaasti puita.
Matalan veden (noin 20 cm) ja tasaisen pohjan vuoksi kalastaminen oli suhteellisen
helppoa. Vesi oli hyvin tummaa ja näkösyvyys vain noin 10 cm. Vedenlämpötila oli
12,5 astetta. Pohjan laadun puolesta paikka olisi hyvin sopinut kaloille, mutta yhtään
kalaa ei alalta havaittu. Vesikasveja ei esiintynyt pohjalla lainkaan.

Kuva 19. Riihiluoman keskiosaa
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Riihiluoman alaosalla uoma on luonnontilaista noin 3,5 m leveää, hidasvirtaista ja
suhteellisen syvää uomaa (noin 70 cm). Pohja oli pääosin pehmeää liejua ja hiesua,
mutta alan alaosalla esiintyi hieman kivipohjaa (Kuva 20). Syvän veden vuoksi
kalastaminen oli vaikeaa. Vesi oli hyvin tummaa ja sen näkösyvyys vain noin 10 cm.
Vedenlämpötila oli 12,3 astetta. Yhtään kalaa ei alalta havaittu.
Riihiluoma luonnontilaisena sopisi ympäristöltään hyvin lohikaloille, ja sopivia
kutupohjiakin esiintyi paikoin. Luomassa on varsin syviä suvantoja jopa kalojen
talvehtimiseen. Kaloja ei luomassa ollut, mikä viittaa heikkoon vedenlaatuun. Vesi oli
tummaa suovettä, joten veden pH voi olla kaloille liian alhainen. Luoma on varsin
jyrkkäpiirteinen, joten siinä voi esiintyä myös kaloille nousuesteitä. Nykytilassa
Riihiluomalla ei ole kalataloudellista merkitystä.

Kuva 20. Riihiluoman alaosaa

4.9

Vehkaluoma
Vehkaluoma saa alkunsa pääosin Härkänevalla sijaitsevalta turvetuotantoalueelta.
Vehkaluoman keski- ja alaosalla on suuria viljelymaita, joiden kautta Vehkaluoma
laskee Karvianjokeen. Vehkaluomasta koekalastettiin ala keskiosalta (liite1). Lisäksi
tehtiin havaintoja sen yläosalta ja keskiosalta.
Vehkaluoma alkaa turvetuotantoalueen yläpuoliselta suoalueelta. Turveyrittäjän mukaan
luomasta tulee yleensä aina kirkasta pohjavettä, mutta havaintoaikana luoma oli
kokonaan kuiva (Kuva 21), joten ilmeisesti pohjaveden vaikutus on vähäinen.
Turvesuon alapuolelta ei voitu koekalastaa, sillä vettä oli hyvin vähän (5 cm) ja pohja
upottavaa liejua ja hiesua. Veden lämpötila oli 15-astetta, joten sen perusteella vesi ei
ollut pohjavettä. Hieman alempaa koekalastettiin pellon vieressä kulkevasta
Vehkaluomasta noin 60 m matka. Luoma oli matala ja hiekka-liejupohjainen, eikä siinä
esiintynyt kaloja (Kuva 22). Rehevyyttä kuvaavia rihmamaisia viherleviä sen sijaan
esiintyi kohtalaisen runsaasti.
Vehkaluomalla ei tehtyjen havaintojen mukaan ole kalataloudellista merkitystä. Luoma
toimii pääasiassa turvetuotannon ja viljelymaiden vesien purkuojana (Kuva 23).

Copyright © Pöyry Finland Oy

20

Kuva 21. Vehkaluoman yläosa

Kuva 22. Vehkaluoman keskiosaa
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Kuva 23. Vehkaluoman alaosaa

4.10 Hautaluoma, Halmesoja, Kirkasluoma
Hautaluoma, Halmesoja ja Kirkasluoma saavat alkunsa pääosin Kiviharjun itäpuoliselta
ojitetulta suoalueelta kulkien viljelymaiden halki Karvianjokeen. Hautaluoma ja
Halmesoja yhtyvät ennen laskua Karvianjokeen. Kirkasluoma laskee suoraan
Karvianjokeen. Hautaluomasta ja Halmesojasta koekalastettiin alat (liite 1), mutta sen
sijaan Kirkasluomassa ei vettä ollut tarpeeksi koekalastukseen.
Hautaluoma oli 0,8 m kapeaa sora-hiekkapohjaista uomaa. Vettä oli varsin vähän, sillä
syvyys oli noin 10 cm ja virtaus heikko (Kuva 24). Luoma oli perattu. Kirkkaan veden
lämpötila oli 10,3 astetta, joten aivan ilmeisesti siihen tulee pohjavesiä. Kaloja ei
luomassa esiintynyt.
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Kuva 24 Hautaluoma

Halmesoja oli 0,6 m kapea, vähävetinen, voimakkaasti perattu pelto-oja, jonka pohja oli
pehmeää liejua ja hiesua (Kuva 25). Veden syvyys oli vain noin 5 cm ja virtaus
vähäinen. Vesi oli kirkasta ja sen lämpötila oli 12 astetta. Kaloja ei alalla esiintynyt.

Kuva 25. Halmesoja
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Halmesoja ja Hautaluoma yhtyvät alempana sijaitsevan karjatilan mailla. Tilan eläimillä
oli pääsy luomaan.
Kirkasluoma oli erittäin vähävetinen noro, jossa veden syvyys oli vain noin 5 cm ja
leveys 60 cm (Kuva 26). Hiekka-sorapohjaisen luoman vesi oli kirkasta, mutta varsin
lämmintä, 15,7-astetta, mikä ei viittaa pohjavesialkuperään. Kaloja ei Kirkasluomassa
esiintynyt. Alaa ei kalastettu, mutta matalalta hiekkapohjalta kalat olisi helposti
havainnut kahlatessa.
Halmesojalla ja Kirkasluomalla ei vähävetisinä uomina ole nykytilassa kalataloudellista
merkitystä. Hautaluomassa on sen verran vettä, että mahdollisesti siinä voisi kaloja
esiintyäkin.

Kuva 26. Kirkasluoma

4.11 Hietaluoma, Nimetön
Hietaluoma saa alkunsa pääosin Patamanevalta, joka on pääosin ojittamatonta
suoaluetta. Hietaluoman keski- ja alaosalla on suuria viljelymaita ja karjatiloja.
Hietaluoma laskee viljelymaiden halki Kirkkojärveen. Hietaluomasta koekalastettiin
kolme alaa: alaosalta, keskiosalta ja yläosalta (liite 1).
Hietaluoman alaosalta kalastettiin tierummun alapuolista osaa noin 30 m matka 2,5 m
leveästä luomasta. Ala oli aivan talon pihapiirissä ja sitä oli kaivettu ja myös sorastettu
(Kuva 27). Tierummun alapuolella oli noin 0,8 m syvä kuoppa, mutta alempana vettä
luomassa oli vain muutamia senttejä. Vesi oli kirkasta ja suhteellisen kylmää, 11,5
astetta. Koeala oli erittäin helppo koekalastettava, kun maasto oli avointa nurmikkoa ja
vettä oli hyvin vähän. Alalta saatiin yksi made ja yksi pikkunahkiainen.
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Kuva 27 Hietaluoman alaosaa

Hietaluoman keskiosan koeala sijaitsi varjoisassa, hakkaamattomassa metsässä (Kuva
28). Luoma oli luonnontilaista, noin 3 m leveää ja noin 0,5 metriä syvää uomaa, jossa
pohja oli pääosin upottavaa liejua. Alalta (300 m2) ei saatu kaloja. Ala oli hankala
kalastettava, sillä upottavan pohjan lisäksi kaatuneet puut ja suorannat haittasivat
kulkua. Vesi oli selvästi ruskeaa, ja näkösyvyys oli vain noin 0,2 m. Veden lämpötila oli
10,7 astetta. Vesisammalta oli pohjassa noin 20 % alalla, ja rannat olivat vehkan
peitossa. Veden lämpötilasta päätelleen ojaan tulee pohjavesiä, vaikka vesi oli selvästi
suovaikutteista.

Kuva 28. Hietaluoman keskiosaa
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Hietaluoman yläosan koeala sijaitsi suoalueen reunassa. Luoma oli luonnontilaista, noin
1 m leveää ja noin 0,5 metriä syvää uomaa (Kuva 29). Pohja oli pääosin orgaanista
liejua, mutta paikoin esiintyi myös hienoa hiekkaa. Alalta (80 m2) ei saatu kaloja. Ala
oli helpposti kalastettava, sillä luoma oli kapea. Vesi oli selvästi ruskeaa, ja näkösyvyys
oli vain noin 0,2 m. Veden lämpötila oli 11,3 astetta. Vesi oli hieman lämpimämpää
kuin alempana, joten ilmeisesti pohjavesiä tulee koealojen välille Patamanharjulta.
Yläosalla vedet lienevät kokonaan peräisin suoalueelta.

Kuva 29. Hietaluoman yläosaa

Hietaluoman kalataloudellinen merkitys lienee vähäinen, alaosalla kalat voivat nousta
luomaan läheisestä Kirkkojärvestä. Hietaluoman keski- ja yläosalla vettä on suhteellisen
runsaasti kaikenlaisille kaloille, mutta ilmeisesti vedenlaatu ei ole riittävän hyvää tai
muut ominaisuudet rajoittavat kalaston esiintymistä.
Nimetönluoma saa alkunsa pääosin ojitetuilta suoalueilta ja viljelymailta.
Nimetönluoma laskee viljelymaiden halki Kirkkojärveen hieman Hietaluoman
pohjoispuolella. Nimetönluomassa ei ollut riittävästi vettä koekalastukseen. Luoma oli
perattua hiekka-sorapohjaa, jossa oli paikoin myös liejua. Vettä noin 0,8 m leveässä
uomassa oli vain pari senttiä. Kirkkaassa vedessä ja hiekkapohjalla ei näkynyt kaloja
(Kuva 30). Luoman keskiosalla on kesämökki, jonka omistaja kertoi, ettei luomassa ole
kaloja, mutta vesi on kirkasta pohjavettä, sillä luoman yläosan suo-ojat on tukittu.
Mökkiläisellä oli pihalla kaivettu kala-allas, johon otettiin vesi luomasta.
Nimetönluomalla ei ole vähävetisenä uomana kalataloudellista merkitystä.
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Kuva 30 Nimetönluoma

4.12 Muut tutkitut ojat
Alueelta tutkittiin myös pienempiä nimettömiä uomia kalojen ja pohjavesien
esiintymistä silmällä pitäen. Ojia ei koekalastettu, sillä vettä niissä oli hyvin vähän, ja
jos kaloja olisi ollut, ne olisi helposti havainnut hiekkapohjilta. Suurin osa
tarkastelluista ojista oli kuivia tai sitten pelto-ojia, joiden kautta ei pohjavesiä tullut.
Selvästi pohjavesivaikutteisia olivat veden lämpötilan perusteella Partalan kylällä
sijaitsevat Lähdekorpi ja sen pohjoispuolella Katajamäellä sijaitseva puro. Niiden
vedenlämpötila oli 8,8-9,8 astetta. Vettä niissä oli varsin vähän, leveys 0,2-0,3 m,
syvyys noin 3 cm ja virtaus 0,05 m/s. Pohjat olivat pääosin hienoa hiekkaa ja soraa.
Kaappolankylän ja Kantin välisistä ojista kartoitettiin Kataiston tilan luona oleva puro,
Mäki-Kantin tilan luona oleva puro ja Mäki-Kantin luoteispuolella sijaitsevan
Porrasnevalta alkunsa saava puro. Näistä Mäki-Kantin ja Porrasnevan purot olivat
kuivia. Kataiston purossa oli vähän 15,5-asteista vettä, mikä viittaisi siihen, ettei se ollut
pohjavettä.
Kaloja ei yhdessäkään ojassa esiintynyt, eikä niillä vähävetisinä noroina ole
kalataloudellista merkitystä.
4.13 Yhteenveto ja johtopäätökset kalastotutkimuksista
Karvianjoen valuma-alueen yläosan luomien ja purojen kalataloudellisessa
kartoituksessa koekalastettiin kaikki lupahakemuksessa olevien pohjavesialueiden
vaikutuspiirissä olevat merkittävimmät uomat. Lisäksi kartoitettiin alueelta useita muita
puroja ja noroja. Koekalastuskohteita oli kaikkiaan 38 (liite 1). Lisäksi tehtiin
silmämääräistä havainnointia.
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Pääosin purojen ja luomien luonnontila on voimakkaasti muuttunut tai habitaatti ei
muutoin ole sopiva taimenenpoikastuotantoon nykytilassa. Koekalastuksissa saaliiksi
saatiin vain 11 taimenta (Taulukko 1) ja niistä lisäksi tehtiin muutamia silmämääräisiä
havaintoja.
Taulukko 1. Sähkökoekalastusten saaliit elokuussa 2012
Paikka
Latikanoja yläosa
Latikanoja Näätäkorpi
Latikanoja Näätäkorpi
Latikanoja Näätäkorpi
Latikanoja Näätäkorpi
Latikanoja Näätäkorpi
Latikanoja Kortesnevan yp
Latikanoja Kortesnevan yp
Hietaluoma alaosa
Aunesluoma alaosa

Laji
Taimen
Taimen
Taimen
Taimen
Taimen
Taimen
Taimen
Taimen
Made
-

mm
130
163
230
150
115
112
200
103
320
-

g
13
49
137
36
17
13
76
10
233
-

Lisätietoja
Lisäksi taimenhavainto, pieni.

Lisäksi yksi pikkunahkiaishavainto
3 taimen havaintoa ja yksi pikkunahkiaishavainto

Osaltaan heikkoihin saalismääriin voi vaikuttaa kalastusta edellyttänyt tulvatilanne,
samoin kuin se, että kalastus oli ”inventointityyppistä”, mutta näilläkin varauksilla
saalismääriä voidaan pitää erittäin heikkoina. Aiemmin sähkökoekalastuksissa on
todettu paikoin hyviä poikastiheyksiä, mm. Aunesluomassa poikastiheys oli vuonna
2008 kalatalousryhmän lausunnon mukaan 32,5 kpl/aari.
Taustatietona mainittakoon, että RKTL sai Keski-Suomen järvitaimenhankkeen
poikastiheyskartotuksissa elo-marraskuussa 2011 kesänvanhojen (0+) taimenten
keskimääräiseksi poikastiheydeksi 14 koskella 5,7 yks./100 m2. Pitkän ajanjakson
keskiarvo oli 14,8 yks./100 m2 (RKTL työraportteja 4/2012, Vieläkö on villejä
järvitaimenia- Keski-Suomen järvitaimenhanke 2011). Kyseisessä raportissa on esitetty
yhteenveto taimenen poikastiheyksistä Keski-Suomessa ja Pohjois-Savossa vuosina
1996 – 2011 (Taulukko 2). Vaikka kalastetut kosket ovat tyypiltään aivan erilaisia,
antavat ne se kuvaa millaisia yksilömääriä virtavesissä voi esiintyä.
Taulukko 2. Taimenen poikastiheyksiä (0+ yksilöitä/100 m2) Keski-Suomessa ja Pohjois-Savossa
sähkökoekalasttetuissa koskissa vuosina 1996 – 2011 (RKTL 2012)

Tämän selvityksen mukaan kalataloudellisesti merkityksellisiä kohteita olivat
Aunesluoma ja Latikanoja, joissa esiintyi purotaimenta. Lähdeluoma on kunnostettu,
mutta sen merkitys purotaimenen esiintymisalueena oli yllättävän heikko. Muilla
tutkituilla ojilla ei ole kalataloudellista merkitystä vähävetisinä uomina, vaikka niiden
pohjan laatu olikin useissa tapauksissa lohikalojen lisääntymiseen sopivaa.
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Potentiaalia kalataloudellisiin kunnostuksiin olisi ainakin Kauhaluomalla ja
Aunesluoman yläosalla. Pohjanlaadun ja ympäristön perusteella lohikalojen
esiintymiselle sopivia alueita löytyy Aunesluomasta, Latikanojasta, Lähdeluomasta,
Riihiluomasta ja Kauhaluomasta. Muissa luomissa ja ojissa on liian vähän vettä tai
sitten pohjat ovat liettyneet.
Kalataloudellisesti merkityksellisistä luomista selkeästi pohjavesivaikutteisia ovat
Lähdeluoma ja Aunesluoma, joskin molempiin tulee myös runsaasti suovesiä.
Aunesluomaan laskeva Latikanoja oli alueen paras taimenpuro, vaikka sen vesi oli
vahvasti suovesivaikutteista. Kauhaluomaan tulee myös pohjavettä, mutta nykytilassa
sillä ei ole kalataloudellista merkitystä. Hietaluomaan tulee myös pohjavettä, mutta
pääosin sen vesi on suoperäistä ja sen kalataloudellinen merkitys on vähäinen.
5
5.1

ARVIO VEDENOTON VAIKUTUKSISTA TAIMENKANNAN ELINVOIMAISUUTEEN
Veden oton vaikutuksista ottoalueen purojen ja Karvianjoen virtaamiin
Pöyry Finland Oy on tarkastellut pohjavesimallinnuksien avulla suunnitellun vedenoton
vaikutuksia lähialueen virtaamiin (Pöyry 2010). Raporteista voidaan todeta seuraavaa:
Mallinnuksen mukaan suunnitellulta ottoalueelta purkautuu pohjavettä osavalumaalueiden lähteisiin ja ojiin keskimäärin 23 425 m3/d ja tämän lisäksi suoraan
Karvianjokeen noin 11 500 m3/d. Suunniteltu maksimiottomäärä vähentää osavalumaalueiden lähteiden ja ojien purkaumaa noin 3 610 m3/d ja suoraa purkaumaa
Karvianjokeen noin 2 890 m3/d. Ts. koko suunniteltu pohjavedenotto, 6 500 m3/d on
luonnollisesti pois koko vesistöosan virtaamista. Sivupurojen ja lähteiden osalta
vähenemä vaihtelee osa-alueittain välillä 7 -19 %. Vähäsateisina jaksoina vähenemä
kasvaa %-osuuksien ollessa luokkaa 18 – 38 % (Taulukko 3).Koko tarkastelualueen
osalta purojen virtaamista vähenemä on keskimäärin 1,7 % ja alivirtaamatilanteessa 7,1
%. Osa-alueiden virtaamat on arvioitu keskivalunnalla 11 l/s km2 ja keskialivalunta 4 l/s
km2. Vaikka valuma-alueet ovat pieniä, ja siten virtaamat ääreviä, tasoittaa hyvät
pohjavesivarat valuntoja. Ilman suunniteltua pohjavedenottoa virtaamat purojen
latvoilla ja pikkupuroissa loppuvat alivirtaama-aikoina lähes kokonaan.
Karvianjoen pääuoman keskivirtaama (MQ) on heti tarkastelualueen alapuolella 6,7
m3/s ja keskialivirtaama (MNQ) 0,9 m3/s. Otettava pohjavesimäärä, 6 500 m3/d on
kesivirtaaman aikaan 1,1 % ja keskialivirtaamasta 8,6 %.

Taulukko 3 Yhteenveto pohjavesimallinnuksen vaikutuksista valuma-alueittain. Alueiden sijainti
selviää liitekartasta 4.
Alue/
Nykytilanne
vesistöalueen nro Pohjavesipurkauma Vähenemä
A1, 36_074
A2, 36_071
A3, 36_042
A4, 36_041
A5, 36,044
A6, 36_086
Summa

keskimäärin m3/d
3440
1130
3990
9605
3960
1300
23425
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Vähenemä
3

Valuma-alue

Ottotilanne
Vähenemä

keskimäärin m /d keskimäärin %
330
10
210
19
270
7
1770
19
890
22
140
11
3610

Vähenemä
3

2

vähäsateinen m /d vähäsateinen % km
750
22
16,36
250
22
22,48
780
21
32,26
1750
18
53,9
1320
33
73,81
500
38
18,37
5350

Pintavesivirtaama
MQ
MNQ
3

3

m /d
m /d
15549
5654
21365
7769
30660
11149
51227
18628
70149
25509
17459
6349
206408
75057
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Purkautuvan pohjavedenmäärän vähentyminen alivirtaama-aikana Elliharjun
koillisosassa (alueet A1 ja A2) sekä Kauraharjun itäpuolella on merkittävää.
Keskivirtaama-tai ylivirtaamatilanteissa näilläkin alueilla vaikutus jää kohtuullisen
pieneksi.
5.2

Vaikutusmekanismit
Suunnitellun vedenoton vaikutukset purojen ja jokien kalastoon ja niiden elinoloihin
liittyvät veden pinnankorkeuksien laskusta johtuvaan vesialan vähenemiseen,
ajoittaiseen kuivumiseen ja allikoitumiseen ja virtausnopeuksien pienentyessä ja
talvisten lämpötilojen laskiessa myös jäätymisen vahvistumiseen. Virtausolojen
muutokset, virtausnopeuksien ja virtaustyyppien vaihtelevuuden väheneminen
aiheuttavat pohjaeläimistön, perifytonin ja korkeamman kasvillisuuden sekä muiden
biologisen prosessien kautta tuotannon muutoksia mm. pohjaeläimistön osalta.
Pohjaeläinyhteisöissä
ympäristön
epävakauden
lisääntyminen
aiheuttaa
lajistomuutoksia. Virtausnopeuksien ja virtaustyyppien vaihtelun väheneminen yleensä
karsii lajistoa ja vähentää eläinten kokonaistiheyksiä sekä tuotantoa, josta muodostuu
suuri osa kalojen ravinnosta. Pääosa koskikorennoista, päivänkorennoista ja
vesiperhosista on virtavesilajeja. Uusia tai laajenevia ympäristötyyppejä, joiden
eläimistö ei vaadi virtausta, syntyy virtavesien allikoitumisesta. Tuuheilla
vesisammalkasvustoilla on suuri merkitys pohjaeläinten fyysisenä pienympäristönä.
Vesisammalien väheneminen vahvistaa virtauksen vähenemisestä johtuvaa eläinten
kokonaismäärän, tuotannon ja lajiston supistumista.
Kalojen elinkaari kudusta kehittyvästä mädistä kuteviin aikuisiin kestää vuosia, jolloin
tilapäisilläkin vesistön häiriöillä voi olla pitkäkestoisia vaikutuksia kalastoon. Kalat
nopeasti liikkuvina vesieliöinä, voivat kuitenkin välttää häiriöitä siirtymällä esim. liian
vähävetisistä koskista syvemmille alueille, jos niitä on lähettyvillä. Tällaiset siirtymiset
yleensä heikentävät kalojen selviytymistä ja varsinkin virtavesilajit voivat joutua
epäsoveliaaseen ympäristöön. Tästä johtuva stressin lisääntyminen aiheuttaa poikasten
kuolevuuden lisääntymistä ja kasvun heikentymistä.
Pintapurkautuva pohjavesi on yleensä tasalaatuista, sen laadun vaihtelu on yleensä
selvästi vähäisempää kuin pintavedessä. Talousvedeksi kelpaava pohjavesi on hyvälaatuista ja kirkasta, ja se sisältää vähän haitta-aineita. Syvältä purkautuvan pohjaveden
lämpötila on myös tasainen, jolloin se lämpimän veden aikana viilentää vesiä. Viileän
veden kalat, kuten taimen, suosivat näitä pohjavesivaikutteisia alueita. Talvella taas
purkautuva pohjavesi (+4 °C) lämmittää kylmempää pintavettä, mikä ohentaa jääpeitettä
tai pitää jopa kokonaan sulana. Veden lämpeneminen taas lisää lämpimämpään veteen
paremmin sopeutuneiden petokalojen kuten hauen ja ahvenen määriä, mikä puolestaan
lisää poikasiin kohdistuvaa saalistuspainetta ja kilpailua elintilasta. Taimenten poikasten
letaali lämpötilan on arvioitu olevan luokkaa +28 °C. Veden tummuminen,
humuspitoisuuden ja rehevyyden lisääntyminen muuttavat yleensä kalaston
lajistorakennetta, jolloin arvokalakannat usein taantuvat.
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5.3

Vaikutusarvio
Karvianjoen pääuoman veden yleislaatu on välttävää ja sen laatuluokkaa huonontavat
mm. rehevyys ja happivaje. Vesi on melko hapanta, ravinteikasta, vähäelektrolyyttistä ja
väriltään tummaa humusvettä. Haja-asutus ja karjatalous aiheuttavat veden hygieenisen
laadun heikkenemistä.
Sivu-uomien ja luomien vedenlaadussa on selvästi havaittavissa hajakuormituksen
vaikutus. Vedenlaaturekisterissä on runsaasti ”vanhoja” havaintoja 1980-luvulta mm.
Aunesluoman
vedenlaadusta.
Seuranta
liittynee
mahdollisesti
uomien
kunnostushankkeisiin, mutta jonkinlaisen yleiskuvan seurantuloksista saa. Vesi on
heikosti puskuroitunutta, alkaliniteetti tasoa 0,016 mmol/l, ja vesi on hapanta pH:n
ollessa yleisesti alle 5. Vedessä on selkeää humusvaikutusta (COD 26 mgO2/l) ja
ravinteita on kohtuullisesti (Kok.P 26 µg/l ja Kok.N 450 µg/l).
Tarkempia tietoja selvitysalueen pohjaveden ravinnepitoisuuksista ei ole käytettävissä,
mutta yleensä pohjavesi on kohtuullisen niukkaravinteista, kirkasta ja lievästi hapanta
eli veden laadultaan parempaa kuin alueen pintavedet. Vedenoton vähentäessä tämän
parempilaatuisen veden määrää uomien ”pintavesi-pohjavesiseoksen” veden laatu
heikkenee. Taulukon 3 perusteella voidaan arvioida, että ”keskimääräisessä” tilanteessa
tarkastelualueiden A1-A6 pintavesivirtaamasta (noin 206 400 m3/d) on pohjavettä noin
23 400 m3/d. Ottotilanteessa pohjavesipurkauman on laskettu vähentyvän noin 3 600
m3/d. Teoreettisesti voidaan laskea, että olettamalla uoman suulla pohjavesipintavesiseoksen ainepitoisuudeksi 30 yksikköä ainetta (esim. fosforia) ja pohjaveden
pitoisuudeksi 10 yksikköä, niin nykytilanteessa ”sivuvesien ”pintaveden pitoisuus olisi
noin 32,6 yksikköä. Ottotilanteessa pohjavesimäärän vähentyessä taulukossa 3
arvioidulla tavalla, vesiseoksen pitoisuus kasvaa keskivirtaamatilanteessa noin 0,4
yksikköä eli 1,2 % (Taulukko 4). Vastaavasti MNQ-tilanteessa, jos oletamme
pohjavesipurkauman olevan tasaista, muutos on luokkaa 5 % eli noin 1,5 yksikköä.
Todellisuudessa alivirtaamatilanteessa myös pohjavesipurkauma vähenee, joten
olettama hieman suurentaa vaikutusta. On myös huomattava, että vaikutusarvio on tehty
jatkuvalla maksimiotolla, 6 500 m3/d. Käytännössä otto on pääosin alle tämän, joten
todellisuudessa vaikutukset ovat pienempiä.

Taulukko 4. Laskennallinen pitoisuuden muutos osavaluma-alueilla.

Alue/
MQ-tilanne MQ-tilanne MNQ-tilanne MNQ-tilanne
vesistöal.nro Muutos yks. Muutos % Muutos yks. Muutos %
A1, 36_074
0,4
1,4 %
3,1
10,2 %
A2, 36_071
0,2
0,7 %
0,7
2,2 %
A3, 36_042
0,2
0,6 %
1,5
5,0 %
A4, 36_041
0,7
2,4 %
2,1
6,9 %
A5, 36,044
0,3
0,9 %
1,1
3,6 %
A6, 36_086
0,2
0,5 %
1,7
5,7 %
Alueet yht.
0,4
1,2 %
1,5
5,1 %

Koko alueen kannalta veden keskimääräinen laadun heikentyminen on vähäistä. Sen
sijaan hetkellisesti ja paikallisesti alueilla, missä pohjavesipurkaumat ovat merkittäviä
vaikutus voi olla suurempaa. Mallilaskelman mukaan purkautuvan pohjavedenmäärän
vähentyminen alivirtaama-aikana Elliharjun koillisosassa (alueet A1 ja A2) sekä
Kauraharjun itäpuolella on merkittävää samoin kuin Mustakeitaan alueelta vetensä
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saavissa puroissa. Vaikutus on suurinta ottoalueen lähellä olevien purojen latvoilla, ja
vaikutus heikkenee alavirtaan mentäessä valuma-alueen ja pintavirtaamien kasvaessa.
Tämän selvityksen mukaan kalataloudellisesti merkityksellisiä kohteita olivat
Aunesluoma ja Latikanoja, joissa esiintyi purotaimenta. Vedenoton vaikutus tuntuu
erityisesti alueella A5, missä selvimmät vaikutukset kohdistuvat Mustakeitaan kautta
vetensä saavaan Lähdeluomaan. Kenttähavaintojenkin perusteella selkeää
pohjavesivaikutusta oli todettavissa juuri Lähdeluoman ja Aunesluoman alueilla, joskin
molempiin tulee myös runsaasti suovesiä. Kenttätutkimuksissa lohikaloille
erinomaisesti sopivasta ympäristöstä huolimatta kaloja ei Lähdeluomasta saatu, eikä
niistä saatu havaintojakaan. Aunesluomaan ja Latikanojaan vedenoton vaikutukset ovat
vähäisempiä.
Karvianjoen pääuoma toimii pääosin varttuvien kalojen syönnösalueena ja sivu-uomat
puolestaan paljolti poikastuotantoalueina, taimenten ”lastenkammareina”. Vedenoton
vaikutus taimenkannan elinvoimaisuuteen ja elinkiertoon kohdistuu pääasiassa
ottamoiden lähialueiden purojen poikastuotantoon. Karvianjoen pääuomassa
vaikutukset jäävät vähäiseksi, tuskin analyyttisesti/mittauksin havaittaviksi.
Vedenotto vähentää vähäisessä määrin vaikutusalueen purojen kokonaisvirtaamia.
Tasaisen pohjavesipurkauman pienentyessä virtaamat voivat myös paikallisesti hieman
äärevöityä. Veden korkeuden nopeatkaan vaihtelut eivät kuitenkaan vie totaalisesti
poikasten elinmahdollisuuksia. Mm. Vehanen et al (2012) ovat selvitelleet nopeiden
virtausvaihteluiden vaikutuksia lohen ja taimenen poikasten elinvoimaisuuteen
Paltamon kalanviljelylaitoksen koeuomissa (26 m pitkiä, 1,5 m leveitä).
Koejärjestelyissä osassa oli vakaat virtausolot ja osassa virtausnopeudet vaihtelivat
hyvin nopeasti vuorokauden sisällä. Tutkimuksen alustavissa johtopäätöksissä todetaan,
että hyvin nopeilla virtaaman ja veden korkeuden vaihteluilla oli merkittävä vaikutus 1vuotiaiden lohien liikkeisiin virrassa ja niiden kasvu oli heikompaa, mutta poikaset
sopeutuivat myös nopeisiin virtaaman vaihteluihin.
Huusko
et
al
(2003)
ovat
julkaisseet
perustietoa
virtavesikalojen
elinympäristövaatimuksista. Heidän mukaansa taimenten eri kokoluokkien
habitaattivaatimusten erilaisuus näkyy selvimmin kalan suosimien syvyyksien
valinnassa. Alle 10 cm poikasille soveltuvat 10 – 40 cm syvyydet optimin ollessa 20 -30
cm. Taimenen poikasilla virrannopeudet olinpaikoissa vaihtelevat suhteellisen paljon, ja
eri kokoluokkien poikasille soveltuvat virrannopeudet ovat melko päällekkäisiä.
Kesänvanhojen, alle 10 cm poikasten, käyttämät hidasvirtaiset habitaatit erottuvat
kookkaampien poikasten suosimista hieman vuolaimmista habitaateista. Alle 10 cm
poikasille soveltuvat 0-60 cm/s virrannopeudet optimin ollessa 10 – 30 cm/s. Pohjan
laadusta todetaan, että yleisesti ottaen taimenen poikashabitaateissa vallitsevat
läpimitaltaan noin 13-25 cm kivet. Pienemmille poikasille soveltuvien kivien koot
vaihtelevat välillä 3-50 cm optimikoon ollessa 6-25 cm.
Taimenen poikasten habitaattivaatimus virrannopeuden ja syvyyden suhteen on
havaintojen perusteella kohtuullisen ”väljä”, joten vedenoton aiheuttamista muutoksista
huolimatta puroihin jää pienpoikasille sopivia habitaatteja, joskin niiden määrä voi
vähetä uomien märkäpiirin pienentyessä. Kuitenkin on todennäköistä, että virran
nopeudeltaan ja pohjanlaadultaan sopivia alueita jää jäljelle. Paikallinen taimenkanta on
myös jossain määrin sopeutunut purojen vedenlaadun vaihteluihin, mikä näkyy mm.
siinä, että hyvän taimenpuron Latikanojan veden humusvaikutteisuus ei ole estänyt
poikastuotantoa. Kuitenkin muutokset elinympäristössä, kuten mm. ravinnon saannin
heikentyminen ja lisääntyvä stressi, heikentävät taimenen poikasten elinmahdollisuuksia
erityisesti Aunesluoman ja Latikanojan alueilla.
Copyright © Pöyry Finland Oy

32

Näiden selvitysten perusteella näyttäsi alueen nykyinen poikastuotanto vähäiseltä ja
siihen peilattuna haitat jäävät vähäisiksi. Kuitenkin ottaen huomioon geneettisesti
arvokkaan ja voimakkaan suojelustatuksen sekä arvon omaavan kannan potentiaaliset
tuotantomahdollisuudet syntyy hankkeesta haittaa, joka pitää kompensoida lajin
elinvoimaisuuden sälyttämiseksi. Arvion mukaan tuotantoedellytykset eivät heikentyne
siinä laajuudessa, että kompensointi ei olisi mahdollista. Tämän selvityksen mukaan
potentiaalia kalataloudellisiin kunnostuksiin olisi edellytyksiä ainakin Kauhaluomalla ja
Aunesluoman yläosalla. Pohjanlaadun ja ympäristön perusteella lohikalojen
esiintymiselle sopivia alueita löytyy Aunesluomasta, Latikanojasta, Lähdeluomasta,
Riihiluomasta ja Kauhaluomasta. Muissa luomissa ja ojissa on liian vähän vettä tai
sitten pohjat ovat liettyneet.
5.4

Haittojen kompensointi
Hankkeen laajuus, käytännössä pysyvät haittavaikutukset, vesistöjen kalataloudellinen
arvo ja kalastuskäyttö huomioon ottaen kalataloudelliset haittavaikutukset arvioidaan
voitavan kompensoida 6 000 €:n kalatalousmaksulla
Pohjavesimallinnusraportin mukaan vedenotto ei vie edellytyksiä paikallisen kalan
viljelylaitoksen toiminnalta, jossa on aloitettu Karvianjoen taimenen hoitoviljely.
Kalatalousmaksu voidaan käyttää kalastolle ja kalastukselle aiheutuvien vahinkojen
estämiseksi ja vähentämiseksi tarkoitettuihin toimenpiteisiin, kuten paikallisen
taimenkannan viljelyn kehittämiseen sekä vaikutusalueen purojen kalataloudellisiin
kunnostuksiin ja niiden tuloksellisuuden tarkkailuun vedenoton vaikutusalueella.

5.5

Natura vaikutuksista
Karvianjoen kosket (FI0200130). Alueen purotaimenkanta on paikallinen ja sen
suojeluarvo on merkittävä. Taimenella on merkitystä jokihelmisimpukan väli-isäntänä.
Alueista merkittävin on Honkajoen Jyllinkoksen alapuoella sijaitseva Rakennuskoski.
Veteen liittyvät luontodirektiivin luontotyypit ovat Fennoskandian luonnontilaiset
jokireitit (70%) ja pikkujoet ja purot (5%). Taimenta ei ole mainittu liitelajina.
Arvion mukaan vedenotolla ei ole merkittävää vaikutusta pääuoman koskien
luonnontilaan ja koskiluonnosta riippuvien lajien kuten taimenen elinoloihin. Hanke ei
uhkaa luontotyypin/lajin säilymistä alueella.
Karvian luomat (FI02000091). Merkittävä osa luomista saa alkunsa hakemuksen
koskemalta alueelta. Veteen liittyvät luontodirektiivin luontotyypit ovat Fennoskandian
luonnontilaiset jokireitit (60%) ja pikkujoet ja purot (40%). Lajiston kohdalla on
mainittu purotaimen.
Arvion mukaan vedenotolla ei ole merkittävää vaikutusta Natura-alueen luomien
luonnontilaan ja koskiluonnosta riippuvien lajien kuten taimenen elinoloihin. Naturavaikutuksia arvioidaan tarkemmin erillisessä selvityksessä.
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Merkittiin tiedoksi, että Hilma Välimäki on valittu uudeksi jäseneksi
kunniamerkkitoimikuntaan (KH 10.8.2020; 144 §).
Ritarikuntien kunniamerkkien hakeminen
Tasavallan presidentti antaa itsenäisyyspäivänä 6.12.2021 ministeriöiden
esityksestä jälleen kunniamerkkejä.
Kunnanhallituksia, jonka puolesta kunniamerkkitoimikunta on tehtävään
valittu, pyydetään kokoamaan ja toimittamaan virka- ja luottamushenkilöitä
koskevat ehdotukset hallinnonaloittain ryhmiteltyinä viimeistään 30.4.2021
mennessä osoitteella Lounais-Suomen aluehallintovirasto, Kirjaamo, PL 4,
13035 AVI
Kunnan hallintokuntia oli pyydetty jättämään esitykset kunniamerkkien
saajista viimeistään maanantaina 26.3.2021. Yhtäkään kunniamerkkiehdotusta
ei edellä luetellut toimialat olleet jättäneet annettuun päivämäärään
mennessä.
Kunniamerkkitoimikunta keskusteli kuitenkin mahdollisten
kunniamerkkiehdotusten tekemisestä Ritarikuntien sääntöjen mukaisin
kriteerein käyden lävitse niin luottamushenkilökorttien sekä viran- ja
toimenhaltijoidenkin tiedot.
Kunniamerkkiehdotusten tulee perustua ritarikuntien sääntöjen tarkoittamiin
henkilökohtaisiin ansioihin. Virka- ja palvelusvuodet eivät sinänsä voi olla
kunniamerkin myöntämisen perusteena.
Koronavirusepidemian torjunnassa ansioituneiden huomioiminen:
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Kylä-Karviantie 17
39930 Karvia
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karvia@karvia.fi
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Erityisansiot ja poikkeukselliset suoritukset tulisi aina voida palkita.
Ritarikuntien suurmestarin linjauksen perusteella suositellaan nostamaan
ehdotettavien listalle myös Covid-19 –tehtävissä kunnostautuneita. Haasteena
voi olla löytää todelliset työn sankarit ja erityisesti aloitteentekijät kaikilla
tasoilla. Toivotaan, että kentän kokokirjossa (myös ansioristit, mitalit)
esitettäisiin ja perusteluihin kirjattaisiin epidemian torjuntaan liittyvät tehtävät
kaikissa ammattiryhmissä.
Ensisijaisena lähtökohtana ovat keskitason yläpuolella olevat ansiot, jotka
asianomainen on osoittanut omalla ammattialallaan tai huomattavissa
yhteiskunnallisissa tehtävissä. Edellytyksenä on lisäksi hyvämaineisuus ja
myös halu ottaa vastaan kunniamerkki.
Mikäli kunniamerkkiä ehdotetaan, on laadittava tarkka tiivis perustelu siitä,
miksi juuri tämän henkilön ansiot nousevat keskitason yläpuolelle.
Kaiken lisäksi tulee myös muistaa, ettei kunniamerkkiin oikeuttavia ansioita
yleensä voida saavuttaa kovin lyhyessä ajassa.
Todettiin, että merkkejä on kuntaan saatu hyvin. Luottamushenkilöiden sekä
viran- ja toimenhaltijoiden tietojen tarkastelun jälkeen todettiin, että tänä
vuonna merkkejä ei haeta. Hallintokunnat eivät olleet jättäneet yhtään
ehdotusta henkilöistä. Näin ollen pidetään ritarikuntien merkkiehdotuksista
välivuosi ja palataan vuoden kuluttua uudelleen asiaan.
Kuitenkin Kuntaliiton palveluvuosiin ja valtuustokausiin perustuvat ansiomerkit
haetaan viranhaltijatyönä siten, että ne ovat jaettavissa Itsenäisyyspäivänä
6.12.2021. Näistä hakemukset tehdään sähköisesti vähintään kaksi kuukautta
ennen luovutuspäivää.
Muita asioita ei ollut, joten puheenjohtaja päätti palaverin klo 17.26.

Muistion laati:

Miia Salonen
kunniamerkkitoimikunnan sihteeri
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TIIVISTELMÄ
Pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelman mukaan turpeen energiakäyttö tulee vähintään puolittaa vuoteen 2030 mennessä ja tulee perustaa
työryhmä selvittämään keinoja, joilla turpeen käyttö suuntautuu hallitulla tavalla polton sijasta korkeamman jalostusasteen innovatiivisiin
tuotteisiin. Muutoksen tulee tapahtua alueellisesti ja sosiaalisesti oikeudenmukaisella tavalla ja siten, ettei muutos vaaranna Suomen sähkön ja
lämmön toimitus- ja huoltovarmuutta. Työ- ja elinkeinoministeriö asetti
kansallisen laaja-alaisen turvetyöryhmän 31.3.2020 valmistelemaan toimenpide-ehdotuksia em. hallitusohjelman kirjausten mukaisesti. Työryhmän toimikausi päättyi 31.3.2021. Työryhmän jäsenet olivat työ- ja elinkeinoministeriö, maa- ja metsätalousministeriö, ympäristöministeriö,
Geologian tutkimuskeskus, Huoltovarmuuskeskus, Luonnonvarakeskus,
Suomen luonnonsuojeluliitto ry, Suomen turvetuottajat ry, Suomen ympäristökeskus, Bioenergia ry, Energiateollisuus ry, Koneyrittäjät ry,
Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto ry, Itä-Suomen yliopisto ja
Kuntaliitto (pysyvänä asiantuntijana). Lisäksi työryhmä kuuli kokouksissaan lukuisia alan toimijoita ja asiantuntijoita.
Työryhmän raportissa kuvataan turvealan nykytila sekä alan arvioidut
kehityssuunnat. Merkillepantavinta on se, kuinka nopeasti energiaturpeen kysyntä on alkanut vähentyä pelkästään työryhmän toimikauden
aikana – erityisesti päästöoikeuden hinnan aiempia ennusteita huomattavasti nopeamman nousun vaikutuksesta. Työryhmä katsoo, että merkittävimmät haasteet liittyvät turveyrittäjien tilanteen parantamiseen sekä
huolto- ja toimitusvarmuuden turvaamiseen tilanteessa, jossa turpeen
energiakäyttö vähenee jyrkästi jo lähivuosina – eräiden ennusteiden mukaan peräti noin 70 % vuoteen 2025 mennessä. Turveyrittäjien tilanteen
parantamiseksi tarkoitetut esitykset koostuvat turveliiketoiminnan lopettaville yrittäjille suunnatusta luopumispaketista erilaisine kertaluontoisine korvauksineen sekä esityksistä tukea turveyrittäjien siirtymistä uuteen yritystoimintaan. Huoltovarmuuden osalta ehdotetuilla toimenpiteillä pyritään säilyttämään mahdollisuus energiaturpeen tuotantoon ns.
siirtymäkauden aikana, sillä työryhmä katsoo, että huoltovarmuuden
vaarantumisen estämiseksi turpeen käytön huoltovarmuuspolttoaineena
tulisi vähentyä maltillista vauhtia. Samoin kasvu- ja kuiviketurpeen
käyttöön liittyvät esitykset pyrkivät pitämään mahdollisuuden jatkaa
käyttöä niin kauan, kunnes saatavilla on kaupallisia korvaavia vaihtoehtoja – turvetyöryhmässä esillä olleiden asiantuntijakuulemisten perusteella näin ei tällä hetkellä ole. Uusille jalostusasteeltaan korkeammille
turvepohjaisille tuotteille esitetään tukiohjelmaa kehitystyön ja viennin
edistämiseksi. Uusien tuotteiden käyttö helpottaa myös valmiuksia jatkaa kasvu- ja kuiviketurpeen käyttöä sekä pitää energiaturve huoltovarmuuspolttoaineena. Toimenpidepaketti sisältää myös esityksiä käytöstä
poistuvien turvetuotantoalojen kestävästä jälkikäytöstä sekä muuta kuin
energiaturvetta korvaavista tuotteista. Turvetyöryhmän esitykset ja esityskokonaisuudet on lisäksi koostettu yhteen taulukoksi, ja arvioitu niiden vaikutuksia, toteuttamisen aikataulua ja rahoitusta. Yhteenveto on
esitetty raportin liitteessä 7.
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Esitettyjen tukitoimenpiteiden osalta tulee kuitenkin pitää mielessä, että
turvetyöryhmällä ei ole ollut mahdollisuutta arvioida yksityiskohtaisesti
ehdotusten valtiontukivaikutuksia. Valtiontukiin liittyviä kysymyksiä on
selvitettävä poliittisessa jatkovalmistelussa. Sama pätee myös siihen, mihin JTF-varoja voidaan tarkkaan ottaen käyttää.
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1 Taustaa
1.1 Työryhmän tarkoitus ja toimeksianto
Työryhmän toimeksianto asetuskirjeessä esitettynä oli seuraava:
” Työ- ja elinkeinoministeriö on tänään asettanut työryhmän, jonka tehtävänä on selvittää, miten turpeen käyttö suuntautuu hallitulla tavalla
polton sijasta korkeamman jalostusasteen innovatiivisiin tuotteisiin, kun
turpeen energiakäyttö vähintään puolittuu vuoteen 2030 mennessä. Työryhmä selvittää myös, miten muutos turpeen käytössä tapahtuu alueellisesti ja sosiaalisesti oikeudenmukaisella tavalla.
Suomi on sitoutunut osana EU:ta vähentämään merkittävästi kasvihuonekaasupäästöjä. EU:n yhteinen tavoite päästövähennyksille vuoteen
2030 mennessä on -40 % vuoden 1990 päästöihin verrattuna. Tavoite jakaantuu EU:n yhteisen päästökauppajärjestelmän alaiseen tavoitteeseen
sekä jäsenvaltiokohtaisiin ns. taakanjakosektorin tavoitteisiin.
EU:n komissio antoi 11.12.2019 tiedonannon Euroopan vihreän kehityksen ohjelmasta (Green Deal). Ohjelman tavoitteena on tehdä EU:sta oikeudenmukainen ja vauras yhteiskunta, jonka talous on moderni, resurssitehokas ja kilpailukykyinen. Kasvihuonekaasujen nettopäästöt nollataan vuoteen 2050 mennessä. Komissio esittää kesään 2020 mennessä
vaikutusarvioidun suunnitelman, jossa EU:n vuotta 2030 koskevaa kasvihuonekaasujen vähennystavoitetta nostetaan 50-55 prosenttiin vuoden
1990 tasosta. Komissio julkaisi 14.1.2020 Euroopan vihreän kehityksen
ohjelman. Ohjelma sisältää oikeudenmukaisen siirtymän mekanismin
alueille, joihin kohdistuu voimakkaita taloudellisia ja yhteiskunnallisia
vaikutuksia. Mekanismi sisältää oikeudenmukaisen siirtymän rahaston,
josta voidaan rahoittaa myös polttoturpeen käytön vähenemisestä seuraavaa sopeutumistarvetta.
Euroopan komissio seuraa EU:n yhteisten ja jäsenvaltiokohtaisten tavoitteiden saavuttamista hallintomalliasetuksen mukaisten kansallisten
suunnitelmien ja strategioiden sekä raportointivelvoitteiden avulla.
Pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelmassa on asetettu tavoitteeksi
hiilineutraalius vuonna 2035: ”Hallitus toimii tavalla, jonka seurauksena
Suomi on hiilineutraali vuonna 2035 ja hiilinegatiivinen nopeasti sen jälkeen. Tämä tehdään nopeuttamalla päästövähennystoimia ja vahvistamalla hiilinieluja.”
Tämän lisäksi hallitusohjelmassa on todettu, että ratkaisuja arvioidaan
niiden vaikuttavuuden ja kustannustehokkuuden näkökulmasta sekä alueelliset erot ja työllisyysvaikutukset huomioon ottaen. Päästövähennystoimet toteutetaan sosiaalisesti ja alueellisesti oikeudenmukaisesti.
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Hallitusohjelman mukaisesti työryhmän tehtävänä on selvittää keinot,
joilla turpeen käyttö suuntautuu hallitulla tavalla polton sijasta korkeamman jalostusasteen innovatiivisiin tuotteisiin. Työryhmän tulee esittää
keinoja, joilla muutos tapahtuu alueellisesti ja sosiaalisesti oikeudenmukaisimmalla tavalla ja ettei muutos vaaranna Suomen sähkön ja lämmön
toimitus- ja huoltovarmuutta.
EU:n päästökauppajärjestelmän uudistus ja markkinavakausvarannon
käyttöönotto on nostanut merkittävästi päästöoikeuden hintaa lukuun ottamatta koronakriisin tuomaa notkahdusta. Päästöoikeuden hinnan arvioidaan joka tapauksessa nousevan myös jatkossa. Vuoden 2019 alussa
voimaantullut polttoturpeen veron korotus ja mahdolliset tulevat veron
korotukset heikentävät yhdessä päästöoikeuden hintakehityksen kanssa
polttoturpeen kilpailukykyä.
Työryhmän tehtävänä on ensimmäisessä vaiheessa ohjata taustaselvitystä, jossa arvioidaan polttoturpeen energiakäytön kehitystä vuoteen
2030 ja 2040 saakka nykyisillä politiikkatoimilla sekä tilanteessa, jossa
polttoturpeen verotusta korotettaisiin asteittain (kaksi skenaariota). Selvityksessä käytäisiin läpi nykyinen voimalakanta ja sen asettamat polttotekniset vaatimukset turpeen käytön vähimmäismäärälle vuoteen 2025,
2030 ja 2040 sekä tarvittavat lisäinvestoinnit, mikäli turpeen käyttö loppuisi markkinakehityksen tai muun syyn vuoksi kyseisinä ajankohtina.
Selvityksessä arvioitaisiin, millä turpeeseen perustuva lämmöntuotanto
korvautuisi eri skenaarioissa ja mitkä olisivat tallaisen kehityksen vaikutukset biomassan käyttöön lämmityksessä. Lisäksi arvioitaisiin edellä
kuvatun kehityksen vaikutukset kasvihuonekaasupäästöjen kehitykseen
(päästökauppasektori ja taakanjakosektori), työllisyyteen (bruttona sekä
nettona turpeen korvautuessa metsähakkeen käytöllä tai muilla päästöttömillä ratkaisuilla), hiilinieluihin (käytön korvautuessa metsähakkeella)
sekä muiden turvetuotteiden (kasvuturve, kuiviketurve ja uudet turpeen
käyttökohteet, kun aktiivihiilen valmistus) tuotantoon.
Edellä kuvatun selvityksen perusteella työryhmä voi arvioida varsinaisen
tehtäväksiantonsa mukaisesti kehityksen vaikutuksia työllisyyteen ja
aluetalouteen sekä tarvittavia keinoja, joilla muutos tapahtuu alueellisesti
ja sosiaalisesti oikeudenmukaisimmalla tavalla ja niin ettei muutos vaaranna Suomen sähkön ja lämmön toimitus- ja huoltovarmuutta.
Edelleen työryhmän tehtävänä on selvittää, millaisia korvaavia mahdollisuuksia turpeen hyödyntämiselle löytyy uusista innovatiivisista käyttömuodoista. Työryhmä arvioi myös millä muilla tavoin voidaan paikata
aluetaloudellisia ja työllisyyteen syntyviä menetyksiä alueilla, joilla turpeen energiakäytön vähenemisen vaikutukset ovat merkittävät.”
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Lisäksi komissio antoi 17.9.2020 tiedonannon EU:n 2030 ilmastokunnianhimon korottamiseen liittyen (’Stepping up Europe’s 2030 climate
ambition – Investing in a climate-neutral future for the benefit of our
people’, COM(2020) 562 final). Tiedonantoa täydentää kattava EU-tason vaikutustenarviointi (SWD (2020) 176 final). Komissio esittää EU:n
uudeksi 2030 tavoitteeksi vähintään 55 %:n päästövähennystä verrattuna
vuoteen 1990 ja tämän tavoitteen lisäämistä EU:n ilmastolakiin. Tavoite
sisältää sekä päästöt että nielut. Eurooppaneuvosto sopi joulukuun 2020
kokouksessa komission esityksen mukaisesta päästövähennystavoitteesta
vuodelle 2030.
Turpeen verotasoa nostettiin vuosien 2019 ja 2021 alussa.
Työryhmä kokoontui toimikautensa aikana 25 kertaa sekä kuuli eri turvetoimija- ja asiantuntijatahoja yhteensä 35 esityksen verran. Suomen
luonnonsuojeluliitto, Suomen turvetuottajat sekä ympäristöministeriö
jättivät eriävät mielipiteensä toimenpide-ehdotuksista (liite 5). Myös
SYKE esitti erimielisyytensä joistain ehdotuksista. Lisäksi Bioenergia,
Koneyrittäjät ja MTK jättivät yhteisen mielipiteensä esityslistaa täydentävästä ehdotuksesta (liite 6).
Liitteissä 1 ja 2 on esitetty työryhmän alkuperäinen asettamiskirje sekä
listaus työryhmän jäsenistä.

1.2 Yhteenveto taustaselvityksistä
Työryhmä teetti asettamispäätöksensä mukaisesti taustaselvityksen turpeen energiakäytön kehittymisestä tulevaisuudessa. Tekijäksi valittiin
Afry Finland Oy, joka luovutti loppuraportin elokuussa 2020. Työssä on
mallinnettu turpeen energiakäytön kehittymistä eri päästöoikeuksien ja
turpeen verotuksen hintatasoilla sekä arvioitu energiakäytön vähenemisen vaikutuksia työllisyyteen sekä huoltovarmuuteen valtakunnallisesti.
Vain tämä selvitys on tehty suoraan työryhmän alaisuudessa.
Lisäksi on olemassa muita taustaselvityksiä, jotka muut tahot kuin turvetyöryhmä ovat tilanneet ja luovuttaneet tulokset turvetyöryhmän käyttöön. Näistä keskeisimmät turvetyöryhmän työn kannalta ovat PohjoisPohjanmaan alueellinen selvitys (Afry), Taloustutkimuksen tekemä selvitys energiaturpeen käytön lopettamisen taloudellisista vaikutuksista
sekä Sitran turveyrittäjien haastattelut sekä niiden jälkeisten dialogien
yhteenveto. Alueellisissa selvityksissä tarkasteltiin turvetuotannon vähenemisen vaikutuksia ko. kunnissa korvaavien energianlähteiden, taloudellisten ja työllisyysvaikutusten kannalta, kun taas Taloustutkimuksen
selvityksessä arvioitiin toimialan yritysten taloudellisia menetyksiä koko
valtakunnan tasolla. Sitran haastatteluissa kysyttiin turveyrittäjiltä (pienyrittäjiltä) tulevaisuudennäkymistä sekä ajatuksista turveliiketoiminnan
korvaamiseksi.
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Edellä mainittuja selvityksiä sekä turvetyöryhmän kuulemia asiantuntijaesityksiä tai -kuulemisia on hyödynnetty etenkin luvuissa, jotka käsittelevät turvealan nykytilannetta ja tulevaisuuden näkymiä. Ne ovat myös
jossain määrin lisänä turvetyöryhmän jäsenten kannanotoille joissakin
toimenpide-ehdotuksia käsittelevissä kohdissa.
Yhteenveto asiantuntijakuulemisista on esitetty liitteessä 3.

2 Turve energianlähteenä
2.1 Turvesuot Suomessa
Suomen suot jakaantuvat alueellisesti eri suoyhdistymätyypeiksi, joita
luonnehtivat soiden erilaiset pinnanmuodot, kosteusolosuhteet ja erilainen kasvillisuus ja pääturvelajit. Keidassuot, joiden keskustat kohoavat
usein suon reunoja korkeammalle ja koostuvat keskustan osalta yleensä
rahkasammalista ja laiteilta saraturpeesta, sijaitsevat Länsi- ja Etelä-Suomessa. Aapasuot, jotka sijoittuvat loivapiirteisiin altaisiin ja joiden turve
on pääosion saraturvetta, sijoittuvat Pohjanmaalle ja Lappiin.
Kuva 1 havainnollistaa tyypillisen suomalaisen turvesuon rakennetta
kerroksittain. Vaaleaa turvetta (kuvan kerros 2) käytetään kasvualustatuotteissa ja kuivikkeena, kun taas tumma ja musta turve (kuvan kerrokset 3 ja 4) soveltuvat poltettavaksi energiakäyttöön.

Kuva 1 Suomalaisen turvesuon tyypillinen rakenne (Biolan)
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Suomessa turvemaita on raivattu pelloiksi, turvetta on nostettu polttoaineeksi ja ennen kaikkea turvemaita on ojitettu metsänkasvatuksen edistämiseksi. GTK:n vuonna 2017 julkaiseman tilaston mukaan (Kuva 2) yli
puolet turvemaista on metsitetty ja maatalouden käytössä on 2,8 prosenttia turvemaista. Suojeltuja turvemaista on 13,2 prosenttia, yli miljoona
hehtaaria. Muita luonnontilaisia soita on yli 30 prosenttia. Turvetuotannossa turvemaista on 0,8 prosenttia eli 0,07 miljoonaa hehtaaria.

Kuva 2 Turvemaiden käyttö Suomessa (GTK, 2020)

Afryn taustaselvityksen mukaan Suomessa oli aktiivista turvetuotantoalaa ympäristöluparekisterissä vuonna 2019 yhteensä noin 52 000 ha
(Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen osalta pinta-alat ovat vielä alustava
tieto). Turvetuotanto-ala jakautui ELY-keskuksittain kartan ja pylväsdiagrammin mukaisesti (Kuva 3 ja Kuva 4).
Pylväsdiagrammissa ympäristöluvitetut turvetuotantoalat on esitetty jaoteltuina kategorioihin tuotannossa (aktiivinen turvetuotanto), tuotantokunnossa, kunnostettavana, valmistelematon ja poistunut (Kuva 4). Poistunut-kategoriassa tuotanto on päättynyt, alue on poistunut tuotannosta
ja alueella saatetaan tehdä toimenpiteitä suunniteltua jälkikäyttöä silmällä pitäen ja kaikki ympäristöluvan vaikutustarkkailut, kuten vesistökuormitus- ja kalataloustarkkailut jatkuvat. Poistunut-kategorian alueet
ovat vielä ympäristöluvan piirissä. Alue poistuu ympäristöluparekisteristä vasta, kun se on kasvittunut (metsittynyt/soistunut) tai siirtyy muutoin seuraavaan maankäyttöön, esimerkiksi pelloksi.
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Turpeen tuotantoalat on esitetty virallisella tilastointitarkkuudella pääosin maakunnittain. Poikkeuksena tästä tilastoinnissa seuraavat maakunnat on yhdistetty: Kaakkois-Suomi sisältää Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson, Häme sisältää Päijät-Hämeen ja Kanta-Hämeen, Etelä-Pohjanmaa sisältää Etelä-Pohjanmaan, Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan sekä
Varsinais-Suomi sisältää Varsinais-Suomen ja Satakunnan. Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen luvut ovat raportointihetkellä vielä alustavat
vuodelle 2019.

Kuva 3 Turpeen tuotannossa olevat pinta-alat alueittain (hehtaaria, 2019)
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Kuva 4 Turvetuotantoalojen jakauma alueittain ja tuotantotilanteen mukaisesti

Bioenergia ry:n vuoden 2020 jäsenkyselyn perusteella tuotannossa oleva
vuoden 2019 turvetuotantoala 48 000 ha supistuisi lineaarisesti hiukan
alle 20 000 ha:iin vuoteen 2030 mennessä (Kuva 5). Turvetuotantoalojen
määrä ei nykyisellään rajoita turpeen käyttöä, enemmänkin tuottajat tekevät toimenpiteitä sopeutuakseen kysynnän laskuun.
Pinta-alamäärä ei korreloi suoraan nostettavan turpeen määrän kanssa.
Turvetuotannon vähentyessä jatkuvasti on todennäköistä, että ympäristöluvitettu pinta-alamäärä kasvaa suhteessa korjattavaan turpeen määrään,
koska uusia aloja ei tarvitse valmistella yhtä paljon enää tulevaa käyttöä
varten.
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Kuva 5 Turvetuotantoalojen väheneminen alan toimijoiden arvion mukaan

2.2 Energiakäytön nykytila
Turpeen energiakäyttö Suomessa on ollut noin 15 TWh:n tasolla viime
vuosina vaihdellen kuitenkin useita terawattitunteja riippuen mm. säätilasta ja sitä kautta lämmön tuotannon tarpeesta sekä muiden polttoaineiden saatavuudesta ja hinnasta. Myös sähkön hinnalla on merkitystä. Turvetta käytetään Suomessa erityisesti kaukolämpöä tuottavien sähkön ja
lämmön yhteistuotantolaitoksissa sekä kaukolämmön erillistuotannossa
sekä teollisuuden höyryn tuotannossa ja teollisuuden sähkön ja lämmön
yhteistuotannossa.
Kuva 6 esittää turpeen käytön jakautumisen energiasektorin eri käyttökohteiden välille vuosien 2016-2018 keskiarvona. Kaukolämmityksen ja
teollisuuden sähkön- ja lämmön yhteistuotanto muodostavat 74 % energiasektorin turpeen kulutuksesta. Kuvassa näkyvä sähkön erillistuotanto
on tuotettu lauhdevoimana CHP-laitoksissa.

Kuva 6 Energiasektorin turpeen käytön jakautuminen käyttökohteittain

Turpeen kulutus vaihtelee vuosittain riippuen muun muassa puupolttoaineiden saatavuudesta. Kuva 8 esittää turpeen käytön jaoteltuna vuosien
ja vuosineljännesten mukaan. Turpeen kulutuksen nousu vuonna 2018
johtui puupolttoaineiden saatavuuden hetkellisestä heikkenemisestä kylmän ajanjakson aikana. Vuotta 2018 lukuun ottamatta turpeen kulutus on
viime aikoina vähentynyt lähinnä päästöoikeuden hinnannousun sekä
turpeen kärsimän imagohaitan vuoksi.
Kuten Kuva 7 havainnollistaa, päästöoikeuden hinta laski koronaepidemian vuoksi vuoden 2020 maaliskuun lopulla, jolloin hinta painui noin
15 euroon hiilidioksiditonnilta. Viime vuoden heinäkuussa ja syyskuussa
hinta käväisi jälleen huipussaan noin 30 eurossa. Loppusyksyn aikana
hinta asettautui noin 28 euroon. Perjantaina 11.12.2020 päästöoikeuden
hinta nousi 31 euroon, kun Eurooppa-neuvosto pääsi sopuun vuoden
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2030 päästötavoitteista. Myös vuoden 2020 leuto sää on vähentänyt lämmitystarvetta ja siten energiaturpeen kysyntää viime aikoina.

Kuva 7 EU:n ETS:n päästöoikeuden hintakehitys vuosina 2008-2020 (Ember)

Keskustelu ilmastotavoitteista ja päästövähennystavoitteiden nostosta on
myös voinut ohjata kaukolämpöyhtiöitä vähentämään turpeen käyttöä
nopeammin mainehaitan vuoksi.

Kuva 8 Energiaturpeen kulutus eri vuosina (Tilastokeskus) – 1 PJ vastaa noin 0,28 TWh

Kuva 9 esittää turpeen käytön alueittain ja käyttökohteittain Afryn kattilatietokannan perusteella arvioidun laitoskohtaisen kulutuksen perusteella. Kuva 10 näyttää alueiden määrittelyn sekä kattilakannan mukaiset
laitokset. Kaukolämmityksen ja teollisuuden yhteistuotanto muodostavat
kaikilla alueilla suurimman osan turpeen kulutuksesta. Erityisesti pohjoisella alueella teollisuuden yhteistuotanto muodostaa merkittävän osan
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alueen turpeen kulutuksesta. Muilla alueilla kaukolämmön yhteistuotannon osuus on suurempi. Läntisellä ja pohjoisella alueella turvetta käytetään merkittävästi enemmän kuin itäisellä ja eteläisellä alueella. Turpeen
käyttö korreloi aktiivisessa turvetuotannossa olevien alueiden koon
kanssa.

Kuva 9 Energiasektorin turpeen käytön jakautuminen alueittain
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Kuva 10 Afryn selvityksessä käytetty aluejako sekä kattilakannan mukaiset turvetta käyttävät laitokset kartalla

Turvetta käyttävistä yli 3 MW:n kattiloista 83 % on polttoaineteholtaan
alle 100 MW. Lisäksi 78 % yli 3 MW turvekattiloista liittyy kaukolämmön erillis- tai yhteistuotantoon. Pieniä kattiloita (3-20 MW) käytetään
pääosin kaukolämmön erillistuotannossa. Huomattavaa on, että vaikka
pieniä, alle 20 MW:n kattiloita on määrällisesti paljon, ne käyttävät vain
pienen osan, n. 8 %, kulutetusta turpeesta (Kuva 8). Polttoaineteholtaan
luokkaan 20-100 MW kuuluvista kattiloista suurimman ryhmän muodostavat CHP-kattilat. Isommissa teholuokissa (100-250 MW ja 250+ MW)
kattiloita käytetään pääosin sähkön ja lämmön yhteistuotantoon. Teollisuuden yhteistuotantolaitoksista suurin osa kuuluu polttoaineteholtaan
yli 100 MW:n teholuokkaan. Yli 100 MW:n kattilat kattavat 73 % turpeen kulutuksesta, vaikka näiden osuus turvetta käyttävien kattiloiden
lukumäärästä on vain n. 17 %. Arinakattila on yleisin kattilatyyppi polttoaineteholtaan alle 20 MW laitoksissa. Tämä johtuu alemmista investointikustannuksista verrattuna BFB-kerrosleijukattiloihin ja CFB-kiertoleijukattiloihin. Suuremmissa teholuokissa käyttökustannusten osuus korostuu ja BFB-kerrosleijukattilat ovat yleisimpiä 20-100 MW:n laitoksissa. Yli 100 MW:n laitoksissa CFB-kiertoleijukattilat ovat yleisimpiä.
2.3 Turvetuotanto Suomessa
Suomessa turpeen tuotannon volyymista karkeasti ottaen 2/3 on kuulunut Vapo-konsernille, 10 – 15% energiayhtiöiden omistamille turvetuotantoyhtiöille (mm. Turveruukki) ja noin 10% itsenäisille pk-turvetuottajille. Näiden lisäksi viime aikoihin saakka on ollut lukuisalla määrällä
tuottajia käytössä noin 450 pientä alle 10 ha:n turvetuotantoaluetta, joilta
on voitu nostaa erilaisia turvelaatuja paikallisiin tarpeisiin. Niillä on ollut
1.9.2020 saakka erilainen ympäristölupamenettely, ja siksi ne luokitellaan tässä erikseen. Yhteensä turvetta on tuotettu viime vuosiin asti noin
60 000 hehtaarin alalla.
Turvetuotantoyhtiöt ovat pitkälti ulkoistaneet turvetuotannon eri vaiheet
suunnittelusta turpeen toimituksiin alan suunnittelu-, konsultti- sekä
kone- ja kuljetusyrittäjille. Viime vuosiin asti turvetoimiala työllisti erilaisissa suunnittelutehtävissä, ympäristövaikutusten tarkkailuissa ja konsultoinnissa kymmenissä yrityksissä yli 100 henkilötyövuoden verran.
Turvetuotannon käytännön työt tuotantoalueilla on ulkoistettu kone- ja
kuljetusyrittäjille. Itsenäiset koneyritykset hoitavat ja vastaavat kaikesta
käytännön työstä; uuden alueen kunnostamisesta turvetuotantoon sopivaksi, ympäristönsuojelurakenteiden toteutuksesta ja kunnossapidosta
varsinaiseen turpeen nostoon ja kaikesta siihen liittyvästä sekä tuotannon
loputtua sen loppuvaiheen jälkihoitotöistä ja alueen siirtämisestä uuteen
maankäyttöön.
Isolla osalla pk-turvetuotantoyrityksistä turvetuotanto on kokonaan
omissa käsissä (suot ja tuotantokalusto). Kone- ja kuljetusyrityksissä turpeen noston valmistelutöissä ja nostossa sekä kuljetuksissa työllisten
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määrä on vaihdellut tuotantovolyymien mukaan. Henkilötyövuosien
määrä on turpeen nostossa siten vaihdellut 2000 henkilötyövuoden molemmin puolin. Oleellista on tunnistaa, että suhteellisen harvalukuisten
turvetuotantoyhtiöiden tuotantoalueilla turvetuotannossa toimii satoja
pienyrityksiä ympäri maan. Turvetuotannon toimialakseen ilmoittavia
yrityksiä on toiminut Suomessa 517 (Taloustutkimus 2020). Turvetuotanto on ulkoistuksen takia perustunut määräaikaisiin urakointisopimuksiin.
Turvetuotannon organisointi poikkeaa Suomessa monista muista turvetuotantoa harjoittavista maista. Monissa muissa maissa (esim. Irlanti,
Liettua, Latvia) turvetuotantoyhtiö hoitaa ja vastaa niistä tehtävistä, jotka
Suomessa hoitavat pienyritykset ulkoistussopimusten kautta. Suomessa
tuotanto on pitkälti tehokkuus- ja laatusyistä pohjautunut urakoinnin ulkoistukseen pienyrittäjille. Tällä toimintatavalla turvetuotannon tehokkuus on monella mittarilla mitaten (sato m3/ha, henkilötyöpanos htv/m3,
tuotantokustannukset €/m3 jne.) ollut maailman huippua verrattuna
esim. Irlantiin. Suomessa riskin turvetuotannon vuotuisista ja suhdannevaihteluista ja osin myös koko toimialan taloudellisen riskin kantavat sadat yritykset, joille tuotantotoiminta, kuljetukset ja niihin välittömästi
liittyvät tukipalvelut on ulkoistettu. Ulkomaisissa verrokkimaissa turvetuotantoyhtiöt kantavat kaikki tuotantoon sisältyvät riskit.
Suomessa on merkille pantavaa myös kotimaassa kulutetun energiaturvetuotannon ylivoimainen osuus koko turvetuotannosta; vain Irlannissa
energiaturpeen tuotanto ja kulutus on vuoteen 2018 saakka ollut Suomen
tavoin suurempi kuin kasvu- ja ympäristöturpeiden osuus tuotannosta,
kun kaikkialla muualla turvetta on tuotettu lähinnä kasvualustakäyttöön.
Kuva 11 esittää energiaturpeen vuosittaisen tuotantomäärän vuosina
2000-2019. Samat tiedot taulukkomuodossa on esitetty raportin lopussa.
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Kuva 11 Turpeen vuosittaiset tuotantomäärät vuosina 2008-2020 (vuoden 2020 lukema on ennakkotieto).. Lähde: Tilastokeskus.

2.4 Energiakäytön tulevaisuudennäkymä ja sen vaikutukset
Turvetyöryhmän Afry Finland Oy:ltä tilaamassa taustaselvityksen yhteydessä Afry mallinsi turpeen energiakäytön kehittymistä valtakunnallisesti perustuen sen käytössä olevaan kattilakantaan. Mallinnus suoritettiin kahdella eri verotustasolla ja kolmella erilaisella päästöoikeusskenaariolla, joissa päästöoikeuden hintataso on keskenään erilainen ja jotka
on esitetty taustaraportissa (liite 4). Tässä raportissa on esitetty ainoastaan keskiskenaarion tulokset (muut tulokset löytyvät taustaraportista),
sillä keskiskenaario vastaa melko hyvin tämänhetkistä tilannetta sekä ennusteita. Keskiskenaarion päästöoikeuden hinta alkaa vuoden 2020 23
eurosta CO2-tonnia kohden nousten 50 euroon tonnilta vuoteen 2040
mennessä. Lisäksi tarkasteltiin kahta erilaista turveveron tasoa, joista alhaisempi on lähellä vuoden 2021 alussa voimaan tullutta korotusta.
Tuloksissa on esitetty myös ns. turpeen tekninen käyttöminimi, jolla tarkoitetaan nykykattiloiden yhteenlaskettua turpeen minimimäärää, joka
niiden on teknisistä syistä poltettava seospoltossa, mikäli kattilaa halutaan ajaa. Tekniseen minimiin voi olla useita syitä, ja se on tapauskohtainen, mutta yksi tyypillisimmistä tilanteista on turpeen polttaminen yhdessä puupolttoaineen kanssa. Tällöin (yksinkertaistetusti) puun sisältämä kloori pyrkii aiheuttamaan kattilan lämpöpintojen korroosiota, jota
turpeen sisältämä rikki puolestaan vähentää. Tekninen minimi on niin
ikään kuvattu tarkemmin taustaraportissa.
Kuva 12 esittää mallinnuksessa käytetyn polttoainekustannuksen päästöoikeuden perusskenaarion ja kevyemmän veronkorotuksen tilanteessa.
Kansainvälinen ilmastopaneeli, IPCC, on antanut vuonna 2006 ohjeistuksen koskien kansallisia kasvihuonekaasuinventaarioita1. Ohjeistuksessa turve on luokiteltu omaksi luokakseen, ei fossiiliseksi polttoaineeksi eikä biomassaksi. IPCC toteaa turpeen osalta: ” Vaikka turve ei
ole tarkkaan ottaen fossiilinen polttoaine, sen kasvihuonekaasupäästöjen
on osoitettu olevan elinkaaritutkimuksissa verrattavissa fossiilisten polttoaineiden päästöihin (Nilsson ja Nilsson, 2004); Uppenberg et al., 2001;
Savolainen ym., 1994). Siksi turpeen polton hiilidioksidipäästöt sisältyvät kansallisiin päästöihin kuten fossiilisten polttoaineiden päästöt.”
Tilastokeskus laatii Suomen kansallisen kasvihuonekaasuinventaarion
IPCC:n tieteellisen ohjeistuksen perusteella. Kasvihuonekaasuinventaarioyksikön kehittämispäällikön mukaan turve on hitaasti uusiutuva polttoaine, mutta uusiutuminen on niin hidasta, että turvetta käsitellään päästölaskennassa samalla tavalla kuin fossiilisia polttoaineita. Biomassan
poltosta syntyviä päästöjä ei käsitellä energiasektorin päästöinä, vaan
1

2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories. https://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/2006gl/pdf/2_Volume2/V2_1_Ch1_Introduction.pdf
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päästöt huomioidaan LULUCF-sektorilla (maankäyttösektori). Mikäli
biomassan polton päästöt laskettaisiin myös poltosta, tulisi biomassan
päästöt laskettua kahteen kertaan.
EU:n säädökset perustuvat päästöjen osalta IPCC:n ohjeistukseen. Esimerkiksi päästökauppadirektiivin osalta viittaus on sisällytetty päästökaupan tarkkailuasetukseen. Laitosten päästöluvan piiriin kuuluvista toiminnoista ja tarkkailumenetelmistä säädetään komission tarkkailuasetuksessa (AVR). Laitosten päästöt määritetään mm. käytetyn polttoaineen
perusteella. Polttoaineille sovelletaan eri päästökertoimia, jotka voidaan
määrittää joko laitoksen käyttämistä polttoaineista heidän toimesta tai
voidaan soveltaa Tilastokeskuksen määrittelemiä päästökertoimia, turpeelle ovat luokkaa 97-106,7 t CO2e/TJ.
Biomassalle sovellettava päästökerroin on nolla. Biomassan määritelmässä taas noudatetaan uusiutuvan energian direktiiviä ja tässä huomioidaan, että biomassan tulee olla REDII:n kestävyyskriteerien mukaista,
jotta sen päästökerroin voi olla nolla. Turve ei tähän määritelmään
kuulu, ja näin sitä ei myöskään päästökaupassa voida uusiutuvana energiana kohdella. Laitosten polttoaineiden biomassaosuus määritetään hyvinkin tarkkaan ja tiedonlähdettä tulee tarkkailla jatkuvasti.
Julkisessa keskustelussa esitetään aika-ajoin, että Suomen tulisi määritellä turve uusiutuvaksi energiaksi. Asiasta on pantu vireille 25.1.2021
myös kansalaisaloite2. Aloitetta perustellaan vuonna 2000 EU:n parlamentissa hyväksytyllä europarlamentaarikko Eija-Riitta Korholan esityksellä, jossa turve määriteltiin hitaasti uusiutuvaksi biomassaksi, jota
voidaan hyödyntää vuosittaisen kasvun verran. Myös eduskunnan suuri
valiokunta käsitteli joulukuussa 2000 turpeen uusiutuvuutta osana uusiutuvista energialähteistä tuotetun sähkön käytön edistämistä koskevaa direktiiviehdotusta. Tasan menneen äänestyksen jälkeen valiokunta päätti
arvonnan jälkeen, että turvetta ei määritellä uusiutuvaksi energiaksi.
Edellä kuvatut IPCC:n ohjeistukset ja niihin perustuvat EU:n säädökset
kuitenkin tarkoittavat, ettei kansallisilla poliittisilla aloitteilla voida
tehdä muutoksia turpeen asemaan kasvihuonekaasuinventaarioissa. On
erittäin epätodennäköistä, että EU-säädöksiä muutettaisiin yksittäisen
jäsenvaltion vaatimuksesta IPCC:n ohjeistusten vastaisiksi.
Kuva 13 esittää turpeen energiakäytön mallinnetun kehityksen päästöoikeuden perusskenaarion ja kevyemmän veronkorotuksen tilanteessa.
Energiakäyttö laskee jo vuonna 2025 noin kolmasosaan verrattuna vuoden 2016–2018 kulutukseen, mikä on myös reilusti alle turpeen teknisen
käyttöminimin. Biomassan ja turpeen välisen polttoainekustannuksen
suuren eron myötä mm. investointien rikinsyöttölaitteistoihin arvioidaan
tulevan kannattaviksi useissa kattiloissa, ja näin ollen kattiloiden teknistä
minimiä voidaan edelleen laskea.

2

Turve on luokiteltava uusiutuvaksi luonnonvaraksi - Kansalaisaloitepalvelu
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Kuva 12 Mallinnuksessa käytetty polttoainekustannus vuosina 2025 ja 2030 päästöoikeuden
perusskenaariossa turveveron kevyemmällä korotuksella

Kuva 13 Turpeen käytön mallinnettu kehitys päästöoikeuden perusskenaariossa

Mallinnuksen mukaan turpeen käyttö vähenee rajusti jo lähivuosina,
mitä voidaan pitää huomattavasti aiempaa ennakoitua nopeampana muutoksena. Näin nopea muutos kuitenkin tarkoittaa, että lyhyellä aikavälillä
osa tarvittavasta energiamäärästä korvautuu päästökauppaan kuulumattomalla energiapuulla. On kuitenkin erittäin epätodennäköistä, että koko
turpeen nykyinen kysyntä korvaantuisi täysimääräisesti biomassalla.
Suurin osa CHP-laitoksista korvattaneen biomassaa käyttävillä erillislämmöntuotannon laitoksilla, jolloin laitoksessa ei kulu polttoainetta
sähköntuotantoon. Mikäli kaikki vuoteen 2040 mennessä poistuvat
turve-CHP:t korvattaisiin erillislämmöntuotannolla, vähenisi turvetta
korvaava polttoainetarve noin 3 TWh. Tällöin biomassaan siirtyvä kysyntä olisi luokkaa 12 TWh vastaten n. 6 miljoonaa kuutiometriä metsähaketta.
Kaukolämpöverkoissa on myös alettu käyttämään enenevissä määrin teollisen kokoluokan lämpöpumppuja, jotka hyödyntävät hukkalämpöä
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esimerkiksi lämmön talteenotolla jätevedestä, savukaasuista ja kaukojäähdytyksen paluuvedestä. Vuonna 2019 hukkalämmöllä tuotettiin n. 10
% kaukolämmöstä (eli karkeasti noin 10 TWh), ja Energiateollisuus Ry
arvioi osuuden nousevan noin 30 prosenttiin vuonna 2030. Osa turvelaitosten lämmöntuotannosta voitaisiin korvata sähköä käyttävillä lämpöpumppuratkaisuilla, jolloin biomassan tarve ei nousisi yhtä paljoa.
Lämpöpumppujen kannattavuus riippuu kuitenkin erittäin voimakkaasti
käytössä olevasta lämmönlähteestä (esim. sen lämpötila). Kaikilla paikkakunnilla ei ole puun polttamiseen verrattuna taloudellisesti kannattavia
lämmönlähteitä, ja esimerkiksi teollisen mittakaavan geotermisen lämpöpumput ovat toistaiseksi huomattavasti kalliimpia ratkaisuja, kuten
Kuva 14 havainnollistaa.

Kuva 14 Eri tuotantomuotojen arvioidut kustannustasot vuonna 2030 päästöoikeuden perusskenaariossa kevyemmällä veronkorotuksella. Ensimmäisen lämpöpumpun tapauksessa on oletettu,
että saatavilla on melko korkealämpötilainen hukkalämmön lähde.

Näin ollen jotkut energiayhtiöt joutuvat lyhyellä aikavälillä valitsemaan,
panostavatko kalliimpiin polttoon perustumattomiin ratkaisuihin vai ainakin toistaiseksi halvemmalta näyttävään puupolttoaineiden polttamiseen. Mitä nopeampi muutos turpeen energiakäytössä on, sen enemmän
energiayhtiöille tulee paineita uusiin investointeihin ja nopeisiin ratkaisuihin. Täten puupolttoaineiden lisätarve lyhyellä aikavälillä on joka tapauksessa merkittävä. Riskinä on pahimmillaan metsäteollisuuden käyt-
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tämän kuitupuun päätyminen energiayhtiöiden kattiloihin sekä sen hinnan nouseminen, sillä energiayhtiöiden puustamaksukyky nousee, kuten
Kuva 15 havainnollistaa. On myös täysin mahdollista, että puun hinta
nousee kotimaisilla markkinoilla niin paljon, että etenkin rannikkokaupunkien energiayhtiöt alkavat tuoda merkittäviä määriä energiapuuta ulkomailta.

Kuva 15 Arvioitu puustamaksukyky turpeeseen verrattuna pelkkää lämpöä tuottavilla (HOB)
laitoksilla

LUKE ja AFRY ovat maaliskuussa 2021 ilmestyneessä selvityksessään
energiapuun käytöstä tarkastelleet metsähakkeen riittävyyttä energiaturpeen merkittävää vähentymistä vasten. Metsähaketase laskettiin kolmessa eri skenaariossa: vuoden 2019 tilastoitu metsähakkeen käyttö sekä
1) vuoden 2019 turpeen energiakäytön täysimääräinen korvautuminen
metsähakkeella, 2) em. turpeen määrästä korvautuu puolet ja 3) turpeen
määrästä korvautuu puolet sekä osa kivihiilen käytöstä. Metsähakkeen
oletettiin koostuvan kotimaisesta harvennusten energiapuusta sekä uudistushakkuiden latvusmassasta. Tasetarkastelu kohdistui vuoteen 2030.
Taselaskelmien perusteella kotimainen metsähake riittäisi 50 %:n turpeen käytön korvaamiseen. Jos aktiivisuutta metsissä pystytään kasvattamaan, metsähakkeella pystyttäisiin mallin mukaan jopa korvaamaan lisäksi kivihiiltä tai turve täysin. Teknisiä hankintamahdollisuuksia ei pidä
kuitenkaan tulkita metsähakkeen saatavuudeksi tai ennusteeksi korjuumääristä, sillä nämä riippuvat metsänomistajien myyntihalukkuudesta,
energiapuun ostajien puustamaksukyvystä sekä tuontipuun hintakehityksestä.
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Taseet kuvaavat hyvin alueellisia eroja. Alueellinen epätasapaino hakkeen hankintapotentiaalissa ja kysynnässä korostuu rannikolla ja EteläSuomessa. Siellä hakkeen kysyntä ylittää potentiaalin, jolloin vaje täyttyy kotimaisella hakkeella sisämaasta tai tuontihakkeella. Esim. Turun
Seudun Energiantuotannon Naantalin voimalaitos tuo tälläkin hetkellä
kolmanneksen hakkeesta Baltian maista ja Venäjältä. Kuljetusmatkat tulevat joka tapauksessa pitenemään, koska kysyntä kasvaa erityisesti alueilla, joilla tase on jo valmiiksi pieni.
Selvityksen mukaan myös kuitupuun mitta- ja laatuvaatimukset täyttävän puun poltto kovan kysynnän alueilla saattaa lisääntyä. Lisäkäyttöä
on kuitenkin vaikea arvioida, sillä nykyistäkään määrää ei tunneta. Harvennusenergiapuun potentiaalista vain 4-7 % on alle ainespuukokoista.
Kantojen käytön lisääminen olisi potentiaalin puolesta mahdollista,
mutta epätodennäköistä epäpuhtaus- ja imago-ongelmien vuoksi.
Vuonna 2019 kantoja käytettiin 0,3 milj. m3.
2.5 Turpeeseen perustuvan energiantuotannon uudelleen suuntaaminen
Turpeeseen perustuva sähköntuotanto mitä todennäköisimmin korvautuu
muilla tuotantotavoilla, kuten tuulivoimalla. Kaukolämmön tuotannossa
turve puolestaan korvautuu ainakin osittain puulla nykyisin turvetta
käyttävissä kattiloissa, joilla on käyttöikää jäljellä. Hallituksen tavoitteena on, että loppuosa kaukolämmön tuotannosta korvautuisi polttoon
perustumattomilla teknologioilla. Näistä erilaiset lämpöpumpputeknologiat (hukkalämmöt, geoterminen lämpö jne.) ovat tällä hetkellä varteenotettavin vaihtoehto.
Energiatuen painopistettä on siirretty tavanomaisesta teknologiasta uuteen teknologiaan. Tukilinjauksia tiukentamalla etenkin tavanomaisen
teknologian osalta sekä tukiprosentteja alentamalla polttoon perustuvien
ratkaisujen tukimäärät ovat oleellisesti vähentyneet viime vuosina. Esimerkiksi vuonna 2014 puupolttoaineisiin perustuvia lämpökeskuksia tuettiin vielä noin 13 miljoonalla eurolla, kun vuonna 2019 vastaava tukimäärä oli noin 1,5 miljoonaa euroa ja koostui lähinnä pienten tai uuden
teknologian hankkeiden tukemisesta. Samalla hukkalämpöön perustuvia
ratkaisuja tuettiin yhteensä 8 miljoonalla eurolla. Kappalemääräisesti
valtaosa hankkeista liittyi aurinkosähkön tukemiseen.
Lisäksi energiatuen valtuusmäärää on kasvatettu viime vuosina merkittävästi. Vuonna 2019 otettiin käyttöön erillinen myöntövaltuus, joka on
kohdistettu suurille uuden energiateknologian demonstraatiohankkeille.
Tuella voidaan edistää muun muassa suuria hukkalämpöön tai geotermiseen energiaan liittyvä demonstraatiolaitoksia. Vuonna 2020 otettiin
käyttöön kivihiilestä ennakollisesti luopuvien tukiohjelma. Tarkoituksena on tukea hankkeita, joiden avulla voidaan luopua kivihiilen energiakäytöstä jo vuonna 2025. Etusijalla ovat hankkeet, joissa hyödynnetään
muita kuin polttoon perustuvia teknologioita. Yhteensä energiatuen
myöntövaltuus vuodelle 2020 on 130 miljoonaa euroa, jolla voidaan
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käynnistää arviolta yli 500 miljoonaan euron edestä pääosin uuden teknologian eli polttoon perustumattomia hankkeita.
Erilaiset hukkalämpöihin ja geotermiseen energiaan liittyvät hankkeet
ovatkin lisääntyneet viime vuosina nopeasti. Lisäksi hallitus valmistelee
hallitusohjelman mukaisesti kaukolämpöverkkoon lämpöä toimittavien
konesalien ja lämpöpumppujen sähkönkäytön siirtämistä sähköveroluokkaan II hukkalämmön talteen ottamisen kannattavuuden paranemisen
vauhdittamiseksi. Sähköveroluokka II:n vero aleni vuoden 2021 alusta
EU-minimiin 0,5 euroa/MWh.
2.6 Turpeen aiheuttamat kokonaispäästöt
Tilastokeskuksen pikaennakkotiedon mukaan Suomen kasvihuonekaasupäästöt vuonna 2019 olivat yhteensä 52,8 Mt CO2-ekv. Valtaosa hiilioksidipäätöistä syntyy fossiilisten polttoaineiden ja turpeen poltosta energian tuotannossa. Energiasektorin polttoperäiset hiilidioksidipäästöt olivat vuonna 2019 yhteensä noin 37,9 Mt CO2. Energian tuotanto ja
käyttö aiheuttivat lisäksi 0,9 Mt CO2-ekv. metaani- ja dityppioksidipäästöjä. Energiasektorin päästöt olivat siten vuonna 2019 pikaennakkotiedon mukaan 74 % (38,8 Mt CO2-ekv.) kasvihuonekaasujen kokonaispäästöistä.
Turpeen polton päästöt raportoidaan osana energiasektorin päästöjä vastaavasti kuin fossiiliset polttoaineet. Turpeen tuotantoon liittyviä päästöjä raportoidaan myös maankäyttö, maankäytön muutokset ja metsätalous (LULUCF) -sektorilla. Seuraavassa esitetyt tiedot turpeen päästöistä
ovat osin vuodelta 2018, koska vuoden 2019 pikaennakkotietoja ei ole
saatavilla tarvittavalla tarkkuudella.
Vuonna 2019 turpeen polton päästöt olivat 5,9 ja turvetuotantoalueiden
päästöt 2,0 Mt CO2-ekv. Turpeen polton päästöt ovat vaihdelleet huomattavasti vuosien 1990–2018 aikana, mutta turvetuotantoalueiden maaperäpäästöt ovat pysyneet lähes samana (Kuva 16 ja Taulukko 1).
Vuonna 2018 turpeen polton päästöt nousivat 14 % edellisvuoteen verrattuna ollen 18 % vuoden 1990 päästöjä suuremmat. Energiaturpeen
käytön nousua selittivät poikkeukselliset sääolosuhteet alkuvuodesta ja
sähkön tukkuhintojen nousu. Turpeen polton ja turvetuotantoalueiden
päästöjen osuus on ollut 2010-luvulla noin 15 % kokonaispäästöistämme, jotka on laskettu ilman maankäyttö, maankäytön muutokset ja
metsätalous -sektoria. Turvetuotantoalojen päästöihin sisältyvät myös
energiakäyttöön kuulumattomat kasvu-, kuivike- ja ympäristöturpeen hajoamisen päästöt, jotka olivat n. 0,3 Mt CO2-ekv./vuosi eli noin 15 %
turvetuotantoalueiden päästöistä.
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Kuva 16. Turpeen polton ja turvetuotantoalueiden kasvihuonekaasupäästöt 1990–2018

Taulukko 1. Turpeen energiakäytön ja tuotantoalueiden päästöt

1)
2)

LULUCF = Maankäyttö, maankäytön muutokset ja metsätalous
Sisältää kasvu- ja kuiviketurpeen C=2-päästöt

Turvetuotantoalojen päästöjä käsitellään lisää luvussa 7.
Turpeen poltosta vapautuu ilmakehään myös rikinoksidi- (SOX), typenoksidi- (NOX) ja hiukkaspäästöjä, joilla on vaikutuksia ilmanlaatuun
ja terveyteen. Suomessa turpeen polton päästöjen on arvioitu vuonna
2015 olleen 9,0 kilotonnia rikkidioksidia (SO2), 7,0 kilotonnia typenoksideja ja 0,2 kilotonnia primäärisiä pienhiukkasia (PM2.5). Turpeen polton päästöt vastasivat vuonna 2015 noin 24 % koko suomen SO2-päästöistä, 5 % NOX-päästöistä ja 1 % PM2.5-päästöistä3. SO2-päästöt ovat
jo laskeneet merkittävästi turpeen energiakäytön vähennyttyä, ja niiden
voidaan arvioida edelleen laskevan huomattavasti turpeen korvautuessa
puupolttoaineilla, kun taas muutokset NOX ja hiukkaspäästöjen osalta
ovat vähäisiä.

3

Soimakallio, S., Hildén, M., Lanki, T., Eskelinen, H., Karvosenoja, N., Kuusipalo, H., Lepistö, A., Mattila, T., Mela,
H., Nissinen, A., Ristimäki, M., Rehunen, A., Repo, A., Salonen, R., Savolahti, M., Seppälä, J., Tiittanen, P., Virtanen,
S. (2017). Energia- ja ilmastostrategian ja keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelman ympäristövaikutusten
arviointi. Heinäkuu 2017, Valtioneuvoston selvitys ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 59/2017.
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2.7 Turpeentuotannon monimuotoisuus- ja vesistövaikutukset
Suomen turvemaista (9,08 miljoonaa hehtaaria) ojittamatonta on 45,2%
ja ojitettua 54,0% (metsäojitetut, pellot, turvetuotanto), josta 4,65 miljoonaa hehtaaria on metsäojitettu, 0,25 miljoonaa hehtaaria peltoja ja
0,11 miljoonaa hehtaaria turvetuotannossa. Ojitus ja turpeenotto on ylivoimaisesti merkittävin suolajiston uhanalaisuuden syy Suomessa, koska
ne ovat vähentäneet luonnontilaisten soiden määrää (Hyvärinen ym.
20194). Turvetuotannon vaikutus on kohdistunut erityisesti puuttomien
soiden selkärangattomien ja hyönteisten, kuten perhosten lajistoon. Vesielinympäristöjen osalta ojitus ja turpeenotto ovat kolmanneksi merkittävin lajien uhanalaisuuden syy niiden aiheuttamasta kiintoainekuormituksesta ja rehevöitymisestä johtuen.
Ojitus ja turpeenotto vaikuttavat etenkin pienvesien hyönteislajeihin
(Hyvärinen ym. 2019). Vuonna 2018 valmistuneessa Suomen luontotyyppien uhanalaisuuden arvioinnissa arvioitiin koko maan suoluontotyypeistä 54 % uhanalaisiksi ja 20 % silmälläpidettäviksi5.
Tulevaisuuden turpeenoton on arvioitu uhkaavan erityisesti laajempien
suoalueiden ojittamattomia suon osia ja suoyhdistymien keskustojen
nevoja, nevarämeitä ja rämeitä (Kontula & Raunio 20186). Lajitasolla
arvioitiin, että monet etelässä taantuneet ja uhanalaistuneet suolajit ovat
voimakkaan uhan alla siksi, että niiden esiintymistä valtaosa tai kaikki
sijaitsevat turvetuotantoon soveltuvilla Etelä- ja Keski-Suomen soilla
(Hyvärinen ym. 2019). Näille luontotyypeille ja lajeille energiaturpeentuotannosta kohdistunut uhka on näillä näkymin poistumassa turvetuotannon vähenemisen vuoksi.
Turvetuotanto muuttaa alueen veden kiertokulkua ja mm. ojituksen seurauksena alue ei enää toimi luontaisena vesivarastona tai valunnan tasaajana. Vesistövaikutukset ovat pääosin seurausta veden nopeammasta virtaamisesta pois turvetuotantoalueelta. Mukanaan vesi huuhtoo ja kuljettaa erilaisia ainesosia: kiintoainetta, rautaa, ravinteita ja humusta. Luonnontilaisella suolla vesi virtaisi elävässä kasvustossa, joka pidättäisi ravinteita alueella (Sitra 20207). Lisäksi turvetuotantoalueella kasveja ei
ole, joten typpeä ja fosforia pääsee alapuolisiin vesistöihin. (Klöve ym.
20128) On kuitenkin huomattava, että turvetuotantoalueiden vesienkäsittelyrakenteilla kuormitusta on pystytty merkittävästi vähentämääni
4

Hyvärinen, E., Juslén, A., Kemppainen, E., Uddström, A. & Liukko, U.-M. (toim.) 2019. Suomen lajien uhanalaisuus
– Punainen kirja 2019. Ympäristöministeriö & Suomen ympäristökeskus. Helsinki. 704 s.
5
https://www.ymparisto.fi/fi-FI/Luonto/Luontotyypit/Luontotyyppien_uhanalaisuus/Suot
6
Kontula, T. & Raunio, A. (toim.). 2018. Suomen luontotyyppien uhanalaisuus 2018. Luontotyyppien punainen kirja –
Osa 1: Tulokset ja arvioinnin perusteet. Suomen ympäristökeskus ja ympäristöministeriö, Helsinki. Suomen ympäristö
5/2018. 388 s.
7
Soimakallio, S., Sankelo, P., Kopsakangas-Savolainen, M., Sederholm, C., Auvinen, K., Heinonen, T., Johansson, A.,
Judl, J., Karhinen, S., Lehtoranta, S.,Räsänen, S., Savolainen, H. (2020). Turpeen rooli ja sen käytöstä luopumisen vaikutukset Suomessa, Tekninen raportti, SITRA 15.6.2020
8
Klöve B., Tuukkanen T., Marttila H., Postila H. & Heikkinen K. (2012). Turvetuotannon kuormitus - Kirjallisuuskatsaus ja asiantuntija-arvio turvetuotannon vesistökuormitukseen vaikuttavista tekijöistä. TASO-hankkeen julkaisuja.
Keski-Suomen ELY-keskus. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-257-505-0
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(Hadzic ym. 20149). Koska kansallinen suostrategia ohjaa turvetuotantoa
jo aiemmin ojitetuille alueille (MMM 201110), näillä tuotantoalueilla
muutokset veden kiertoon eivät ole niin merkittäviä.
Mikäli turvetuotannon kuormittavuutta verrataan muihin vesistöä kuormittaviin tekijöihin, voidaan todeta, että esimerkiksi maatalouteen verrattuna turvetuotannon osuus ei ole kovin suuri, mutta alueellisesti ja
paikallisesti merkittäviä vaikutuksia vesistöjen tilaan on (Sitra 2020).
Toisaalta turvetuotannon piirissä on myös vähemmän turvemaita kuin
maatalouden (Kuva 2).

3 Sosiaaliset ja alueelliset vaikutukset
3.1 Turpeen talous- ja työllisyysvaikutukset
Pellervon taloustutkimus (lähde: Valonen, M., Huovari, J., Sajeva, M. ja
Alimov, N. 2021. Turvetoimialan aluetalousvaikutukset. PTT työpapereita 203) tarkasteli turvetoimialan vuoden 2019 välittömiä ja välillisiä
vaiku-tuksia Suomen kansantalouteen ja sen välittömiä vaikutuksia maakuntien ja seutukuntien aluetalouteen. Lisäksi tarkasteltiin mitä tapahtuisi koko maan ja maakuntien tasolla välittömälle ja välilliselle työllisyydelle, jos turpeen tuotanto vähenisi 50 ja 75 prosenttia nykyisestä
käytöstä. Työpaperissa tarkasteltujen välittömien vaikutusten määrittely
perustui Tilasto-keskuksen tilastoihin turpeen noston toimialalta, joka
vastaa turvetoimia-laa kokonaisuutena. Välilliset vaikutukset määritettiin
panos-tuotos-menetelmällä. Käytön vähenemisen vaikutuksia puolestaan
tarkasteltiin yksinkertaisella mallinnuksella, jossa oletettiin turpeen käytön ja tuotannon vähenevän saman verran.
Kansantalouden tason välilliset vaikutukset perustuivat vuoden 2017 panos-tuotostaulukon turpeen noston ylätoimialan muu mineraalien kaivuu
(TOL 089) panos-tuotosrakenteeseen, sillä turpeen noston toimialaa
(TOL 0892) ei ollut saatavissa omana toimialanaan. Toimialan muu mineraalien kaivuu oletettiin kuvastavan riittävän hyvin turvetoimialan panos-tuotosrakennetta. Maakunta tason välillisten vaikutusten määrittämisessä tarvitut kertoimet laskettiin keskimääräisistä alueellisista panostuotostauluista vuodelta 2014 , jotka on estimoitu koko maan panos-tuotostaulujen ja aluetilinpidon tietojen pohjalta. Alueellisissa panos-tuotostauluissa ei myöskään ollut turvetoimialaa omana toimialanaan, vaan tarkoituksenmukaista on käyttää koko kaivostoimialaa. Maakuntien välillisiin vaikutuksiin täytyy suhtautua varauksella, sillä turvetoimiala poik9

Hadzic M., Postila H., Österholm P., Nystrand M., Pahkakangas S., Karppinen A., Arola M., Nilivaara-Koskela R.,
Häkkilä K., Saukkoriipi J., Kunnas S. & Ihme R. (2014). Sulfaattimailla syntyvän happaman kuormituksen ennakointija hallintamenetelmät. SuHE-hankkeen loppuraportti. Suomen ympäristökeskuksen raportteja 17/2014. 88 s.
10
MMM (2011). Valtioneuvoston soiden ja turvemaiden kestävää ja vastuullista käyttöä ja suojelua koskevan periaatepäätöksen (30.8.2012) taustaraportti: Ehdotus soiden ja turvemaiden kestävän ja vastuullisen käytön ja suojelun kansalliseksi strategiaksi. Työryhmämuistio, MMM 2011:1. Saatavissa pdf-tiedostona: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-453625-7
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keaa koko kaivostoiminnasta melkoisesti. Edellä kuvautuista menetelmällisistä syistä työpaperissa keskityttiin pääasiassa välittömiin talousvaikutuksiin ja välillisiä tarkasteltiin pintapuoleisesti lähinnä kansantalouden tasolla ja maakuntien tasolla turpeen tuotannon vähenemisen vaikutusten tarkastelun yhteydessä.
Turvetoimialan vaikutukset kansantalouteen ovat koko maan mittakaavassa pienet, kuten on useimpien yksittäisten alatoimialojen laita. Työpaperin mukaan vuonna 2019 turvetoimialan tuotannon bruttoarvo oli
puoli miljardia euroa, jalostusarvo 126 miljoonaa euroa ja työllisyys 1
400 henkilötyövuotta. Koko tuotantoketjussa toimiala työllisti arviolta 2
500 henkilötyövuotta.
Maakunnittain tarkasteltuna turvetoimialan vaikutukset olivat jo näkyvämpiä, mutta edelleen kohtalaisen pieniä eli mitattavissa prosentin
kymmenyksin. Työpaperin perusteella turvetoimiala oli keskittynyt Pohjois-Pohjanmaalle, Etelä-Pohjanmaalle ja Keski-Suomeen. Suhteessa
maakunnan kaikkien yritysten työllisten määrään ylivoimaisesti suurin
merkitys turvetoimialalla oli Etelä-Pohjanmaalla, jossa sen osuus kaikista maakunnan yritysten työllisistä oli vajaa 0,5 prosenttia ja jalostusarvosta reilut 0,5 prosenttia vuonna 2019. Pohjois-Pohjanmaalla ja
Keski-Suomessa osuus työllisistä jäi vajaaseen 0,3 prosenttiin ja osuus
jalostusarvosta alle 0,5 prosentin.
Maakuntien sisällä turvetoimiala oli keskittynyt muutamiin seutukuntiin,
joissa aluetalousvaikutukset olivat kohtalaisia eli mitattavissa prosentein.
Suhteessa kaikkiin alueen yrityksiin ylivoimaisesti suurin merkitys turvetoimialalla oli työpaperin mukaan seutukunnista Luoteis-Pirkanmaalla
ja Haapavesi-Siikalatvalla. Näissä seutukunnissa turvetoimiala muodosti
vuonna 2019 noin kaksi prosenttia alueen yritysten työllisistä ja noin
kolme prosenttia alueen yritysten jalostusarvosta. Pääosassa seutukunnista osuudet seutukunnan kaikista yrityksistä jäivät verrattain mataliksi.
Turpeen käytön vähenemisen suurimmat vaikutukset ovat niissä maakunnissa, missä turvetta myös tuotetaan eniten eli Pohjois-Pohjanmaalla,
Etelä-Pohjanmaalla ja Keski-Suomessa. Työpaperin mukaan turpeen
käytön puolittuessa Pohjois- ja Etelä-Pohjanmaalla työllisten välitön ja
välillinen henkilötyövuosien määrä laskee arviolta reilut 200 henkilötyövuotta. Valtaosassa maakuntia henkilötyövuosien määrä vähenee alle
100:lla. Valtakunnan tasolla välittömien ja välillisten henkilötyövuosien
määrä vähenee turpeen käytön puolittuessa 1 250 henkilötyövuotta.
Koko kansantalouden tasolla turve korvautuu muilla energianlähteillä ja
tuotanto korvautuu ajan myötä muulla tuotannolla. Paikallistasolla tuotannon vähenemisen aiheuttama kysynnän väheneminen voi vahvistaa
työpaikkojen häviämistä, kun turpeen tuotannon työpaikkojen poistuminen vähentää kysyntää myös alueen palveluille. Tämä vuorostaan ja heikentää julkisten palveluiden rahoituspohjaa.

29(80)

3.2 Energiakäytön vähenemisen taloudelliset ja sosiaaliset vaikutukset
Seuraavassa esitetään turvetyöryhmän asiantuntijoiden kuulemisissa esitettyjä arvioita ja saatavilla oleviin aineistoihin perustuvia katsauksia turpeen noston vähenemisen aluetaloudellisista ja sosiaalisista vaikutuksista
turvetoimialalla ja toimialan yrityksissä, maakunnissa ja kuntatalouden
näkökulmista. Kappaleen alussa kuvataan vaikutuksia turvetoimialan
yritysten näkökulmasta. Tämän jälkeen esitetään vaikutuksia kuntatalouteen ja kuvataan hieman tarkemmin eräiden kuntien tilannetta. Lopuksi
keskitytään tarkemmin Pellervon taloustutkimuksen selvityksen kolmen
maakunnan (Pohjois-Pohjanmaa, Etelä-Pohjanmaa ja Keski-Suomi) tilanteeseen, joissa turvetuotannon vähenemisen arvioidaan aiheuttavan
suurimmat työllisyys- ja aluetalousvaikutukset. Tässä esitetyt kuvaukset
toimivat taustana raportin myöhempiin lukuihin ja erityisesti oikeudenmukaisen siirtymään.
Vaikutusarvioita turvetoimialan yritystoimintaan
Turvetoimialan ja -yritysten vaikutuksia on arvioitu Taloustutkimus
Oy:n selvityksessä. Selvityksen mukaan turpeen tuotannossa toimii 442
yritystä ja turpeen kuljetuksessa 75 yritystä (Taulukko 2). Yhteensä
alalla toimii 517 yritystä, joista suurin osa on maaseutumaisilla alueilla
toimivia pk-yrityksiä. Toimialan yritykset tekivät liikevoittoa 46 miljoonaa euroa vuonna 2018. Kymmenen vuoden aikana alan yritysten arvioidaan menettävän liikevoittoja noin 460 miljoonaa euroa, jos energiaturpeen tuotanto vähenee toimialan arvioiden mukaisesti
Turvealan yritysten taseissa on arvostettuna turvesoita, kiinteistöjä, koneita ja laitteita yhteensä 750 miljoonan euron arvosta (ei sisälly vuokrattujen turvesoiden vuokratuottoja). Taloustutkimuksen tekemän ns. varovaisen arvioinnin mukaan turvealan yritysten käyttöomaisuuden arvo
voisi puolittua, jolloin turvealan yritysten arvonalennus vastaisi yhteensä
375 miljoonaa euroa.
Turvealan yrityksillä on velkaa yhteensä noin 550 miljoonaa euroa. Turvetuotannon nopea lasku, yritysten voittojen väheneminen ja käyttöomaisuuden arvon lasku voivat heikentää turvealan yritysten velanhoitokykyä merkittävästi. Jos turvealan yrityksiltä jää puolet nykyisistä veloista hoitamatta, yrityksille jää maksettavia velkoja arviolta 275 miljoonaa euroa.
Kokonaisvaikutukset alan yrityksille voittojen ja käyttöomaisuuden arvon menetyksinä ovat yhteensä noin 800 miljoonaa euroa. Lisäksi valtio
menettää esimerkiksi turveveron tuoton ja turvetuotantoketjun verotuoton, kuten tuloverot ja polttoaineverot (ks. tarkemmin Holm & Tyynilä, Taloustutkimus Oy 2020, Energiaturpeen käytön lopettaminen: alan
yritysten menetykset).
Taulukko 2 Turvetuotannon lakkauttamisen vaikutukset alan yrityksiin, työntekijöihin ja yhteiskuntaan (Taloustutkimus Oy).
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Suomen Turvetuottajat ry (turvetyöryhmän kuuleminen 19.11.2020) arvioivat yksityisten turvetuottajien tilanteen tiivistetysti seuraavasti: yksityisten turvetuottajien määrä on valtakunnallisesti vähentynyt merkittävästi viimeisen kymmenen vuoden aikana. Aikaisemmin toimialalla oli
5–10 vuoden pituisia toimitussopimuksia voimalaitosten kanssa, mutta
nykyisin sopimukset ovat toimituskauden mittaisia. Viime aikoina yrittäjien toimitussopimukset ovat lyhentyneet tai myös päättyneet. Tuottajien
ti-lanne on haastava, koska yrityksillä on voinut jäädä mahdollisesti
koko vuosituotanto varastoon, jonka seurauksena yritys ei ole saanut tuloja työstä. Lisäksi taloudellisia haasteita aiheutuu siitä, että tuotantomäärät ovat vähentyneet ja turpeesta saatava hinta on laskenut. Tämä
näyttäytyy maksuvaikeuksina, kun yrittäjät ovat myyneet turvetta alle
kannattavuusrajan. Seurauksena on ollut useita yritysten lopettamisia,
konkursseja tai toimialan vaihdoksia erityisesti viimeisen viiden vuoden
aikana. Myös monialayrittäjyys on yleistynyt. Yrittäjien talouden epävarmuus näkyy mm. investointien takaisinmaksun vaikeutumisena, talouden heikkenemisenä sekä yrittäjien henkisessä ja fyysisessä hyvinvoinnissa ja terveydessä. Erityisen suuria menetykset ovat maaseutumaisilla alueilla ja pienillä paikkakunnilla, joissa turvetuottajat ovat perinteisesti olleet merkittäviä työnantajia ja verotulojen maksajia. Lisäksi turvetuottajat ovat usein tukeneet myös paikallista harrastustoimintaa erilaisilla panostuksilla ja toimenpiteillä.
Turvetuotanto on kausiluonteista ja työllisten määrä on suuri kesällä.
Turvetuotanto on erityisesti maaseudun nuorille tärkeä kesätyöpaikka
sekä toimii usein työssäoppimis- ja työharjoittelupaikkana ja sen kautta
polkuna työelämään. Turpeen kuljetus taas työllistää talvellakin, kun turvetta viedään energialaitoksille käytettäväksi. Turvetuotantoon liittyvä
työ on joillekin yrittäjille tai maatiloille vain osa toimeentuloa, mutta jos
se poistuu, sillä voi olla ratkaiseva vaikutus koko liiketoimintaan.
Sitra järjesti marraskuussa 2020 kolme turvealan oikeudenmukaisen siirtymän dialogia turvetoimialan yrityksille ja seudullisille elinkeinotoimijoille yhdessä maakunnan liittojen kanssa (11.11. Pohjois-Pohjanmaan
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liitto, 12.11. Etelä-Pohjanmaan liitto ja 24.11. Lapin liitto). Turvedialogeissa yrittäjien tilanteesta nousi esille seuraavia näkökohtia:
-

-

-

-

-

-

-

Kaikissa keskusteluissa nousi esiin, että turvealan muutos on koettu yllättäväksi ja hyvin nopeaksi. Keskustelijoiden kokemus oli, että on muutokseen ei ole osattu varautua tai ennakoida. Energiaturpeen hyödyntäjät
ovat alkaneet ajaa tuotantoja alas jo nyt, eikä mitään siirtymäaikaa ole
näköpiirissä.
Yrittäjien tilanne piirtyi keskusteluissa esiin epäoikeudenmukaisena ja
toivottomana. Erityisesti keskustelua herättivät investointien kompensointi, turvealan erityisyys, JTF-rahoituksen aikataulu ja kohdentuminen
sekä korvaava liiketoiminta. Yrittäjät myös kokivat, että turve on nostettu
ns. tikun nokkaan, ja että päätökset ovat ideologisia; vaikutuksia ei ole
arvioitu kokonaisuutena, vaan tavoite on ajaa turvetuotanto alas välittämättä faktoista. Moni kertoi toimineensa alalla pitkään, osa 70-luvulta
lähtien. Joukossa oli myös useita perheyrityksissä toimivia, jotka kokivat,
ettei heidän panostaan yhteiskuntaan enää haluta.
Dialogeissa nousi esiin turvetuotannossa käytettävän kaluston erityisyys
ja vaikeus muuntaa kalustoa muuhun käyttöön. Investoinnit kalustoon on
tehty vuosikymmeniksi. Keskustelijat olivat varsin yksimielisiä siitä, että
traktorit voidaan muuttaa muuhun käyttöön, mutta muu kalusto on joko
myytävä ulkomaille tai romutettava.
Keskustelijat korostivat, että apua pitäisi saada välittömästi, jotta yrittäjät
eivät ehdi mennä konkurssiin. Keskusteluissa esitettiin toive, että voitaisiin perustaa erillinen tukijärjestelmä yrittäjien tukemiseksi, jotta yrittäjien olisi mahdollista siirtyä toiselle toimialalle. Keskustelijat kokivat,
että jos yrittäjiä autetaan tässä tilanteessa, heillä on mahdollisuus etsiä
uusia investointeja. Samalla todettiin, että on vaikea luoda uutta, jos vanhat velat jäävät yritysten taakaksi.
Keskusteluissa nousi esille, että turvesuot ja kalusto on suunniteltu käytettäväksi 20–40 vuotta. Nykytilanteessa investointien maksaminen ei onnistu, koska toiminta uhkaa loppua liian nopeasti. Erityisen huolissaan
oltiin siitä, että yritysten arvot romahtavat eikä toiminnalla ole mitään jatkuvuutta, jolloin esimerkiksi kiinteistöt ja korjaamot jäävät arvottomiksi.
Keskusteluissa nousi esiin, että realistisia näkymiä siitä, mihin siirrytään,
ei ole vielä olemassakaan. Siirtymäsuunnitelmien tekemiseen pitäisi olla
aikaa ja resursseja. Päätösten epävarmuus ja tulevaisuuden heikot näkymät askarruttivat keskustelijoita, tilanteeseen kaivattiin yhteisiä pelisääntöjä.
Dialogikeskustelussa käsiteltiin kysymyksiä uusista elinkeinoista. Yleisesti ottaen keskustelijat kokivat tilanteen hyvin haastavaksi, mutta haasteiden lisäksi esiin nousi joitain uusia mahdollisuuksia. Eniten uusista
elinkeinoista sivuttiin metsäalaa, sillä yrittäjien kiinnostus metsähakkeen
tuottamiseen on ollut nousussa. Kaikissa uusissa elinkeinotoimissa nähtiin haasteena se, että niillä on vaikea korvata energiaturpeen volyymeja
siten, että niistä syntyisi merkittävää ja pitempikestoista toimeentuloa.
Pienistä valonpilkahduksista huolimatta yleinen kokemus keskustelijoilla
oli, että tällä hetkellä turvealan yritykset ovat shokkitilassa ja uuden ajattelu on mahdotonta.
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Vaikutusarvioita kuntiin ja kuntaomisteisiin energiayhtiöihin
Kuntaliiton vuonna 2020 tekemän arvion mukaan kunnat ovat usein sähkön ja kaukolämmön liiketoiminnassa täysin tai osittain omistamiensa
energiayhtiöiden kautta. Sähköntuotannossa kuntien osuus on ollut 15 %
suuruusluokkaa ja kaukolämmössä 80–90 %. Kaukolämpö on merkittävä
lämmitystapa noin 200 kunnan taajamissa. Rakennuskanta uusiutuu valtakunnallisesti noin 1-2 % vuodessa, mutta paikalliset erot kuntien välillä ovat huomattavat. Kaukolämmön hinta vaihtelee kunnittain. Kasvavissa kaupungeissa kaukolämmön markkinaosuus on toistaiseksi kehittynyt suotuisasti liike- ja toimistorakennuskannan kasvun myötä. Sen sijaan taantuvilla paikkakunnilla kaukolämmön osuus voi laskea merkittävästikin. Myös kunnan eri alueilla, esimerkiksi kuntaliitoskunnissa, voi
tapahtua eriytymiskehitystä.
Turpeen hinnan nousu johtaa myös kuntaomisteisten kaukolämpöyhtiöiden kilpailukyvyn heikkenemiseen, koska lisäkustannus on siirrettävä
lämmön hintaan. Noin 10 €/MWh veronkorotus muuttaisi maalämmön
kaukolämpöä edullisemmaksi noin 80 % kaukolämpöverkoista. Kuntaliiton (11/2020) kuntaomisteisille turvetta käyttäville energiayhtiöille tekemän kyselyn mukaan yksittäiselle yhtiölle turpeesta luopumisen lisäkustannus voi olla huomattava. Varovaisen arvion mukaan suurimmille turvetta käyttäville kuntaomisteisille energiayhtiöille (36 kpl) tarvittaisiin
lisäinvestointeja yhteensä 250–350 M€ arvosta. Tämä aiheuttaa lisäksi
jatkossa poistojen tarpeen. Alaskirjauksia tulisi 50–150 M€ arvosta. Lisäksi ylläpitoon ja korkoihin tarvitaan arviolta 10–11 M€ vuodessa. Yhteensä kuntakonserneille tulisi näistä yhtiöistä lisäkustannuksia arviolta
25–30 M€ vuodessa. Kustannus olisi pienempi, jos turpeesta luopuminen
tapahtuisi hallitusti esimerkiksi 2030-luvulla. Lisäksi kunnilla on omistuksessaan suuri määrä pieniä lämpölaitoksia. Energiatuotannon toimitusvarmuus liittyy vahvasti kunnan perustehtäviin ja riskienhallintaan
(Kuntalaki) sekä varautumiseen (Valmiuslaki, Pelastuslaki), koska kunnat vastaavat useista yhteiskunnan turvallisuuden kannalta kriittisistä
infrastruktuurin toiminnoista.
Turpeen energiakäyttö koskee vain osaa Suomen kunnista, joten energiaturpeen käytön mahdollisen loppumisen merkitys koko kuntataloudelle
on rajallinen. Sen sijaan yksittäiselle kunnalle ja alueelle energiamurros
liitännäisvaikutuksineen voi olla huomattava. Yleensä energiaturpeen
tuotanto tapahtuu pienissä maaseutukunnissa ja käyttö painottuu kaupunkeihin.
Pienimpien lämpölaitosten (lämpöteho enintään 5 MW) vuotuinen lämmönmyynti on yleensä alle 10 000 MWh ja liikevaihto sen vuoksi varsin
pieni, suuruusluokkaa 0,5 M€. Kuntaliiton vuoden 2019 kyselyssä näiden pienimpien yksittäisten lämpölaitosten lämmönmyynti oli keskimäärin 6 918 MWh. Keskimääräisen lämmön hinnan (55,85 €/MWh, ALV 0
%) mukaan laskettuna liikevaihto oli vuonna 2019 noin 386 000 €.
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Kuntaliitto selvitti vuonna 2021 sijainniltaan ja kooltaan erilaisten lämpölaitosten arvioita turpeenpolton lopettamisen lisäkustannuksista
eräissä pienissä tai keskisuurissa kunnissa. Samalla tarkasteltiin kyseisten kuntien taloustilannetta tilinpäätöstietojen valossa. Tarkastelussa olivat mukana Kuhmo (Kuhmon Lämpö Oy), Sodankylä (Sodankylän
Lämpö ja Vesi Oy), Vaala (Vaalan Vesi ja Lämpö Oy) ja Vieremä (Vieremän Lämpö ja Vesi Oy). Kaikki yhtiöt ovat kuntaomisteisia.
Kuntaliiton kyselyn perusteella energiaturpeen käytön lopettaminen aiheuttaa yhtiölle sen toiminnan laajuuteen nähden merkittäviä investointeja ja muuttuvia kustannuksia. Useimmat vastaajat arvioivat polttoainekustannusten nousevan siirryttäessä turpeesta biomassaan. Pahin tilanne
on Vaalassa, jossa ainoastaan polttoaineen lisäkustannuksen arvioitiin
olevan 48 000–128 000 €/vuosi, joka olisi liikevaihdoltaan 750 000 €
lämpölaitokselle huomattava ja veisi toiminnan kannattamattomaksi. Lisäksi kunta arvioi, että vuonna 2015 uusittu kattila (850 000 €) olisi uusittava korroosion takia 5–10 vuotta etuajassa.
Kuhmossa ja Vieremällä turve on varapolttoaine, jonka puuttuminen
johtaisi ainakin Vieremällä (fossiilisen) kevyen polttoöljyn käyttöön
huippu-kulutustilanteessa. Tästä aiheutuisi myös lisäkustannuksia arviolta 5 000–10 000 €/vuosi). Kuhmossa lisäkustannuksesta ei ole käytettävissä euromääräistä arvoa, mutta polttoainekustannuksen arvioitiin
kuitenkin nousevan, jos energiaturpeesta luovutaan.
Edellä kuvattujen kuntien lämpöyhtiöiden liiketaloudellinen tulos on
pieni suhteessa kunnan budjettiin ja tulokseen (Taulukko 3), ja ensivaikutelmana niiden merkitys ei ole kokonaisuutena kovin suuri. Vieremää
lukuun ottamatta kuntakonsernin ja peruskunnan tulos on jo lähtökohtaisesti negatiinen. Jos lievästi positiivista tulosta tekevän tytäryhtiön taloudellista taakkaa lisätään muutamilla sadoilla tuhansilla euroilla, pienen ja
taloudellisissa vaikeuksissa olevan peruskunnan talous ei välttämättä
kestä korotuksia. Esimerkiksi Sodankylässä on vuosina 2020–2023 meneillään talouden sopeuttamisohjelma, jonka toimeenpano voi vaarantua
mahdollisesti aiheutuvista lisäkustannuksista.
Taulukko 3 Energiaturvetta käyttävien lämpöyhtiöiden merkitys eräiden kuntien talouden tuloksissa.

Kunta

Organisaatio

Kuhmo

Peruskunta
Konserni
Kuhmon Lämpö Oy
Peruskunta
Konserni
Oulun Energia Oy
Peruskunta
Konserni

Oulu

Seinäjoki

Tulos (MEUR)
2018
2019
-3,1
-1,6
-2,1
-0,2
0,04
0,03
-23,5
-44,3
36,7
26,10
4,7
17,8
-7,6
-22,4
0,5
-19,6
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Sodankylä

Vaala

Vieremä

Seinäjoen Energia Oy
Peruskunta
Konserni
Sodankylän Vesi ja Lämpö
Peruskunta
Konserni
Vaalan Lämpö ja Vesi Oy
Peruskunta
Konserni
Vieremän Lämpö Oy

2,3
-1,9
-0,2
0,087
0,04
0,03
0,015
1,6
2,5
0,01

2,5
-4,2
-2,2
0,02
-0,5
-0,35
0,026
3,1
4,6
0,04

Tarkasteltaessa kuntaomisteisten lämpöyhtiöiden merkitystä kuntakonsernin taloudessa voidaan tehdä seuraavia päätelmiä:
 Viime vuosina suurimmassa osassa kuntia vuosikate ei ole riittänyt
poistoihin. Riittävyyttä on pidetty tasapainoisen kuntatalouden mittarina. Tytäryhtiön tulos ja muut taloudelliset luvut otetaan nykyään mukaan koko kunnan taloutta arvioitaessa. Heikot luvut heijastuvat aina myös kuntakonsernin talouslukuihin.
 Lämpöyhtiön taloudellinen tulos ei pienissä kunnissa ole euromääräisesti merkittävä, mutta osalla kunnista talouden tila on niin
heikko, että se ei välttämättä kestä yhtään yhtiön tappiollisesta toiminnasta tai investointivelvoitteista koituvaa lisärasitusta. Sen sijaan suuressa kunnassa lämpöyhtiön tulos voi vähintäänkin olla
pienentämässä merkittävästi peruskunnan negatiivista tulosta.
 Kunnissa on useimmiten vaatimuksena lämpöyhtiön kannattava
toiminta, mutta joissakin kunnissa on lisäksi vaatimuksena osinkojen jakaminen (esimerkiksi Sodankylä)
 Lisäinvestoinnit on lähes aina tehtävä lainarahoituksella, joka rasittaa myös kunnan (kuntakonsernin) talouslukuja
 Turpeen energiatuotanto ja esimerkiksi kasvuturvetta käyttävät kasvihuoneet vaikuttavat myös kuntatalouden ja kunnan elinvoiman
kehittymiseen (työllisyys, yhteisöverot), jolloin energiaturpeen vaikutuksia arvioitaessa kuntakonserni ei ole erillinen saareke.
Pienille lämpölaitoksille on lisäksi entuudestaan tulossa 2020-luvulla
kalliita lisävelvoitteita. Ns. PIPO-asetuksen (1065/2017) mukaan vuoden
2029 loppuun mennessä olemassa oleville (ennen 20.12.2018 käyttöönotetuille) lämpöteholtaan vähintään 1 megawatin mutta alle 5 megawatin
(MW) lämpölaitoksille on asennettava hiukkaspäästöjen alentamiseksi
MCP-direktiivin vaatimusten mukainen savukaasujen suodatus. Vaatimus merkitsee soveltamisalaan kuuluvalle laitokselle 190 000–470 000 €
investointia (lähde: VTT: Yhteenveto komission ehdottamasta ilmanlaatupaketista ja arvio sen vaikutuksista ilmastopolitiikkaan Suomessa).
Suodatin puuttuu todennäköisesti suurimmasta osasta ennen 20.12.2018
käyttöönotettuja pieniä lämpölaitoksia. MCP-direktiivin velvoitteista ja
normaalista kunnossapidosta aiheutuvat kustannukset vaikeuttavat kaukolämpölaitoksen markkina-aseman säilyttämistä kilpailutilanteessa ja
polttoaineiden kallistuessa.
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Vaikutuksia kuntien verotuloihin
Kunta saa turvetoimialalta kunnallisveroja ja yhteisöveroja. Tarkastelussa on syytä erottaa nimellisen ja efektiivisen kunnallisveron merkitys.
Kunta päättää nimellisen veron, mutta veronmaksajalle myönnettyjen
vähennysten jälkeen kunnan käyttöön jää efektiivinen vero. Kumpikin
vaihtelee kuntakohtaisesti, mutta suurimmillaan ero voi olla jopa kahdeksan prosenttiyksikköä.
Taulukko 4 esittää edellisessä 3.1 luvussa esitetyn PTT:n tuloksia hyödyntäen laskelman turvealan työllisyyden vaikutuksesta kunnallisverotuottoon Suomessa ja kahdella merkittävimmällä turvetuotantoalueella
(Pohjois-Pohjanmaa ja Etelä-Pohjanmaa). Mitä matalampi yleinen tulotaso kunnassa on, sitä enemmän verovähenemä heikentää kunnan taloutta. Nimellisen kunnallisveroprosentin nosto ei auta, jos poistuvia
työpaikkoja ei voida kompensoida tai uudistaa vähintään saman tulotason työpaikoilla.
Taulukko 4 Turvetuotannon mahdollisen loppumisen vaikutus kunnallisverotuottoon Suomessa ja
kahdessa suurimmassa turvetta käyttävässä maakunnassa (Pohjois- ja Etelä-Pohjanmaa).

Turvealan keskivuosiansio, €/henkilö *
Työpanosvähenemä, htv **
Efektiivinen kunnallisvero-%
Kunnallisverotuoton vähentyminen, M€/vuosi
- kumulatiivisesti 5 v. aikana (v. 2026–2030)
Kunnallisveron vähenemä, €/hlö

Koko
Suomi
35 000 €
2500
14,5 %
12,7
63
5075

Pohjois- ja EteläPohjanmaa
35 000 €
800
14,5 %
4,1
20
5075

* lähde: Bioenergia ry
** lähde: PTT:n selvitys, raportin luku 3.2. (Oletuksena 100 % turvetuotannosta mahdollisesti loppuisia, jolloin työpanosvaikutus 2 x -1250 htv)

Taulukko 5 esittää turvetuotannon mahdollisesta loppumisesta aiheutuvat yhteisöverovaikutukset Suomessa ja kunnissa. Yritysten talouslukuna on käytetty edellä raportin 3.2 luvun Taloustutkimuksen selvitystä.
Mukaan tarkasteluihin on otettu turvetuotanto ja turpeen kuljetus. Vuositasolla turvetoimialan vuotuinen kunnille tilitettävä yhteisöverotulo on
noin 18 M€, josta turvetuotannon osuus on noin 3 M€ ja kuljetusyritysten noin 15 M€. Turvetuotannon yhteisöverot menetettäisiin kokonaisuudessa, jos turvetuotanto loppuisi täysin.
Kuljetusyritykset todennäköisesti voivat uudistaa liiketoimintaa, mutta
on otettava huomioon myös se, että osa yrityksistä supistaisi toimintaansa tai lopettaisi yritystoiminnan. Jos turvekuljetukset loppuisivat jo
vuonna 2025, korvaavaa liiketoimintaa ei välttämättä löydy nopeasti tilalle, jolloin muutos näkyy usean vuoden ajan myös kuntien yhteisöverotulossa. Metsäalan Kuljetusyrittäjät ry:n arvion (16.3.2021) mukaan noin
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90 % turvekuljetuksissa olevasta toiminnasta (kuljettajat, yritykset, ajokalusto) loppuu, jos turvekuljetukset päättyisivät. Korvaavaa toimintaa
ei ole mahdollista välttämättä löytää, koska hakkeen lisätarpeesta merkittävä osa tulee Venäjältä, ja metsäteollisuuden sivutuotteiden kuljetukset hoidetaan nykyisellä ajokalustolla. Lisäksi suuri osa kuljetusyrityksistä toimii alueilla, joissa ei ole tarjolla korvaavaa kuljetustoimintaa.
Taulukko 5 Turvetuotannon mahdollisen loppumisen arvoitu vaikutus yhteisöverotuottoihin

Kuljetusala
Suuret yritykset
Turvealan yritykset, kpl *
26
Loppuva osuus toiminnasta ** 90 %
Liikevaihto, M€ *
775
Liikevoitto, M€ *
20
- liikevoitto, %
2,6 %
Yhteisövero-% ***
20,0 %
- kuntien osuus yhteisöverosta 31,3 %
Yhteisöverotuotto, M€
4,0
- kuntien yhteisövero-osuus
1,3
yhteensä, M€/vuosi
- arvioitu kuntien yhteisövero- 1,1
tuoton menetys turvealan toiminnan lakatessa, M€/vuosi

PK-yritykset

Turvetuotanto

Yhteensä

8 765
90 %
5 851
221
3,8 %
20,0 %
31,3 %
44,2
13,8

442
100 %
538
43
8,0 %
20,0 %
31,3 %
8,6
2,7

9233
7164
284
56,8
17,8

12,5

2,7

16,3

* Lähde: Taloustutkimuksen selvitys, raportin luku 3.2
** Lähde: Metsäalan Kuljetusyrittäjät ry (16.3.2021); turvealan osalta käytetty oletuksena koko toiminnan lakkaamista (100 %)
*** Lähde: Kuntaliitto

Yhteisöveron kertymässä on huomattava pk-yritysten suuri määrä. Näiden yritysten liikevoitto ei ole nykyisin kovin korkea, mutta merkitys
yhteisöverokertymiin on merkittävä. Eri puolilla Suomea on yrityksiä
(mm. kasvihuoneet), joiden toimintaan ja tulokseen energiaturpeen käytöstä luopuminen ja kasvuturpeen noston loppuminen tai kustannusten
nousu vaikuttaisi välillisesti. Tällöin myös näiden yritysten työllistämisedellytykset ja veronmaksukyky voivat heikentyä. Kasvihuoneyritysten
tuloksissa on vaihtelua, mutta vuosina 2016–2020 yhteisöverokertymä
on ollut 600 000–700 000 € vuodessa (lähde: Luonnonvarakeskus, Taloustohtori-verkkopalvelu).
Yksittäisessä pienessä kunnassa kasvihuoneyritysten yhteisöveroilla on
suuri merkitys, vaikka verotulot olisivat absoluuttisesti pieniä. Esimerkiksi Lapinjärvellä sijaitseva puutarhayritys (Robbes Lilla Trädgård v.
2020: liikevaihto 4,4 M€; tulos 153 000 €; 27 työntekijää) arvioi Kuntaliitolle (11.3.2021) kasvuturpeen hinnan kaksinkertaistumisen tekevän
toiminnasta nykyisellä hintatasolla kannattamatonta. Yhtiössä on kokeiltu kasvuturpeen vaihtoehtoja, mutta kelvollista vaihtoehtoa ei ole

37(80)

löytynyt (mm. kustannukset, korkea hävikki). Yrityksen nollatulos tai
tappiollinen toiminta johtaisi tilinpäätöslukujen mukaan arvioituna kunnan yhteisöverotuoton pienenemiseen noin 10 000 eurolla kunnassa.
Tämä vastaisi esimerkiksi kunnan alakoulun oppilaille hankittujen päätelaitteiden vuotuisia leasing-maksuja.
Yksittäisessä kunnassa molemmat verolajien muutokset vaikuttavat kuntatalouden tilaan ja vaikeuttavat taloussuunnittelua asetettujen velvoitteiden näkökulmasta. Keskeistä on suhteellinen merkitys taloudelle ja työpaikkojen menetysten kompensoiminen. Taulukko 6 esittää yhteenvedon
kunta-alalle arvioiduista lisäkustannuksista, jos energiaturpeen tuotanto
loppuisi ennenaikaisesti.
Taulukko 6 Yhteenveto energiaturpeen tuotannon loppumisen arvioiduista kustannusvaikutuksista kunnille.

Taloudellinen tekijä

Vuositaso
M€/vuosi

Kunnallisverotuoton arvioitu vähenemä
Yhteisöverotuoton arvioitu enimmäisvähenemä
- turvetuotannon osuus
- turvekuljetusten osuus
Arvioitu verotuoton enimmäisvähenemä yhteensä
- turvetuotantokuntaa kohti
Tytäryhtiöiden lisäkustannukset
- energiayhtiöiden lisäkustannus
- energiayhtiöiden alaskirjaukset
YHTEENSÄ

Vuodet
2026–
2030
M€

13

65

16
3
13

80
15
65

29
0,2

145
1,2

25-30
25-30
-

175-300
125-150
50-150

54-59

320-445

Huomiota

Efektiivinen vero-%; keskimääräinen tulo: 35 000 €/vuosi
Kuntien osuus (31,3 %) laskettu
nykytason mukaan
Oletus: 100 % toiminnasta loppuu
Oletus: 90 % toiminnasta loppuu
Muun liiketoiminnan (esim. kasvihuoneyritykset) mahdollinen yhteisöverotuoton vähenemä ei ole
mukana arviossa.
Oletus 130 kuntaa (pieniä kuntia)
Vaikuttavat koko kunnan talouteen
Pääoma, poistot ja ylläpito
Varovainen arvio
Lisäksi tulee liitännäisvaikutukset
(muiden toimialojen verotulot)

Alueellisia ja sosiaalisia vaikutuksia Pohjois-Pohjanmaan, Etelä-Pohjanmaan ja Keski-Suomen maakunnissa
Alueellisia ja sosiaalisia vaikutuksia kuvataan esimerkinomaisesti kolmessa raportin luvun 3.1. PTT:n selvityksen suurimmassa turvetta käyttävässä maakunnassa, joissa turpeen käytön vähenemisen seurauksena
aiheutuisi suurimmat aluetalouden menetykset. Maakunnat kuvataan
suuruusjärjestyksessä siten, että ensin kuvataan Pohjois-Pohjanmaa, sitten Etelä-Pohjanmaa ja Keski-Suomi. Kuvaukset perustuvat maakuntien
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laatimiin ja TEM:öön (12.3.2021) toimittamiin alueellisen ja sosiaalisen
oikeudenmukaisen siirtymän suunnitelmiin.
Pohjois-Pohjanmaalla turvetoimialan työllisyys on keskittynyt Oulun
seudulle ja maakunnan eteläosan maaseutumaisiin seutukuntiin. Suurin
suhteellinen menetys turvetoimialalla on Haapavesi-Siikalatvan seutukunnassa, jossa turpeen nosto muodosti vuonna 2019 noin kaksi prosenttia alueen yritysten työllisistä ja kolme prosenttia alueen yritysten jalostusarvosta. Afry Oy:n (2020) arvion mukaan Pohjois-Pohjanmaalla turpeen energiakäyttö (vuosien 2016–2018 keskiarvo) oli 2,2 TWh. Suurin
osa turpeesta käytetään muutamissa suurissa kaukolämpö- tai teollisuusCHP-laitoksissa. Turpeen käyttö on kattilateknisten syiden vuoksi välttämätöntä nykyisin 11 kattilassa. Turpeesta luopumisen kustannukset polttoon perustuvan teknologian lisäinvestointeina (tekniset laitteet kattiloihin) vuoteen 2025 mennessä ovat noin 40–60 miljoonaa euroa.
Pohjois-Pohjanmaalla toimivan Oulun Energian (turvetyöryhmän kuuleminen 22.9.2020) ja konserniin kuuluvan Turveruukki Oy:n (turvetyöryhmän kuuleminen 19.11.2020) asiantuntija-arvioiden mukaan turveyrittäjien ja -urakoitsijoiden näköpiirissä on mm., että toimialan yrittäjien epävarmuus lähivuosina kasvaa, kun yritykset eivät enää investoi
uuteen kalustoon. Lisäksi osaavat yrittäjät eivät välttämättä jatka turvetoimialalla. Näköpiirissä on tuotannon väheneminen ja jopa loppuminen
lähivuosina. Energiaturpeen tuotannon vähenemisen toimenpiteet heijastuvat laaja-alaisesti suoraan toimialan tuotantoketjuun ja epäsuorasti esimerkiksi kuljetus- ja logistiikka-alaan, koneiden huoltoon ja konepajoihin sekä asiantuntijatyöhön, kuten konsultit ja viranomaiset.
Pohjois-Pohjanmaan liiton, Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät ry:n ja Koneyrittäjät ry:n turvetoimialan (2/2021) yrityskyselyn mukaan yritykset
arvioivat, että pääosa turvetuottajista vaihtaa uuteen liiketoimintaan tai
jatkaa alalla niin kauan kuin toiminta on kannattavaa (Kuva 17). Loput
vastaajista arvioivat, että yritystoiminta loppuu eri syistä. Toimialan yrittäjät arvioivat toiminnan loppuvan mahdollisesti jo lähivuosina tai
useissa tapauksissa vuosikymmenen loppuun mennessä. Tulevaisuuden
arvioihin vaikuttaa osaltaan turpeen noston osuus yrityksen liiketoiminnassa. Energiakäytön vähenemisen aikataulu on ollut ennakoitua nopeampi turpeen markkinahinnan nousun ja energiatoimialan murroksen
vuoksi. Taloudellisten menetysten lisäksi murroksen sosiaaliset vaikutukset koetaan monin osin negatiivisiksi. Yrittäjillä on pääomia tuotantoalueissa ja erikoislaitteissa. Huolena ovat myös turvetuotantoalueiden
jälkihoitovelvoitteet, jotka säilyvät siitä huolimatta, vaikka turvetta ei
voitaisi kysynnän heikkenemisen vuoksi enää nostaa.
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Kuva 17 Pohjois-Pohjanmaan turvealan yritysten arvio yrityksen tulevaisuudesta (vastaajien n=13 ja valittujen
vastausten n=19). (Pohjois-Pohjanmaan liitto).

Alueen yrittäjät arvioivat, että turpeen energiakäytön vähenemisen aikataulu on ollut ennakoitua nopeampaa turpeen markkinahinnan nousun ja
energiatoimialan murroksen vuoksi. Taloudellisten menetysten lisäksi
murroksen sosiaaliset vaikutukset koetaan pääasiassa kielteisiksi. Yritysten taseissa on tuotantoalueita ja erikoislaitteita. Huolena ovat myös turvetuotantoalueiden jälkihoidon ja -käytön velvoitteet, jotka säilyvät siitä
huolimatta, vaikka turvetta ei voitaisi kysynnän heikkenemisen vuoksi
enää nostaa.
Hajautettujen, uusiutuvan energian potentiaalien hyödyntämisestä aiheutuvia aluetaloudellisia vaikutuksia on arvioitu kahdeksassa Pohjois-Pohjanmaan kunnassa (Kempele, Liminka, Muhos, Tyrnävä, Kärsämäki, Nivala, Pyhäjärvi ja Ii). Arviointi perustuu päästölaajennettuun alueelliseen
panos-tuotosmalliin. Analyysissä arvioitiin tuulivoiman ja aurinkoenergian rakennuspotentiaalia ja fossiilisten polttoaineiden korvaamista uusiutuvilla energianlähteillä lämmityksessä. Erillisrakennusten kohdalla
öljyn korvaajina analysoitiin maa- ja ilmalämpöpumppuja sekä puupolttoaineiden käytön lisäämistä. Lisäksi on tarkasteltu ilmalämpöpumppujen asentamista sähkölämmitteisiin rakennuksiin. Kaukolämmön tuotannossa oletettiin, että kevyt polttoöljy ja turve korvataan metsähakkeella.
Mallilla tarkasteltiin mm. lämmityksen polttoainevaihtoa turpeesta ja kevyestä polttoöljystä metsähakkeeseen. Tässä skenaariossa ei oletettu investointeja, joten tarkastelu keskittyi jatkuvan toiminnan vaikutuksiin.
Lämmityksen polttoainevaihto merkitsee alueellisten energiavarantojen
hyödyntämisessä siirtymistä turpeen nostosta metsähakkeeseen. Kokonaisuutena polttoainevaihdoksen mallinnetut vaikutukset tuotokseen ja
arvonlisäykseen olisivat lievästi positiivista, mutta työllisyysvaikutus
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jäisi lievästi negatiiviseksi. (lähde: Savolainen H., Karhinen, S., Ulvi T.,
Kopsakangas-Savolainen, M. (2019). Hajautetun uusiutuvan energian
aluetaloudellisten vaikutusten arviointi ENVIREGIO-mallilla. Suomen
ympäristökeskuksen raportteja 31/2019.)
Turpeen energiakäytön vähenemistä on mahdollista korvata lyhyellä aikavälillä hyödyntämällä puubiomassoja. Pohjois-Pohjanmaalla on merkittäviä energiapuun hakkuurästejä. Turvetta korvaavan biomassan hinnan nousun arvioidaan olevan korkeampi kuin energiamuutoksesta aiheutuvat investointitarpeet. Turpeen korvautumisen seurauksena puubiomassan käyttö energiantuotannossa voi kasvaa noin 0,7–0,9 Mm3 vuoteen 2035 mennessä maakunnan alueella. Metsähakkeen arvioitu suurin
ylläpidettävissä oleva hakkuukertymä tarkastelujakson lopulla ylittää nykyisen käytön 1,7 Mm3, mikä riittäisi kattamaan kasvavan kysynnän.
Hyödyntämisastetta tulisi kuitenkin nostaa huomattavasti.
Puubiomassan lisääntyvästä käytöstä aiheutuu haasteita korjuuketjujen
toimivuudelle ja riittävyydelle (puunkorjuuketjut, metsänomistajien
puunmyyntihalukkuus ja varastointiterminaalit) sekä tieverkon kunnolle.
Lisäksi suunnitellut ja toteutuvat biopolttoaineinvestoinnit lisäävät kilpailua energiajakeista Pohjois-Pohjanmaan alueella, mikä voi vaikuttaa
puunhintaan alueellisesti. Kuitenkin teolliset investoinnit ja energiamurros vaikuttavat osaltaan myönteisesti työllisyyteen eri toimialoilla
Turpeen energiakäytön väheneminen tai loppuminen aiheuttaa haasteita
myös huoltovarmuudelle ja energiaturpeen jatkuvalle saatavuudelle.
Energiaturpeen käytön nopea väheneminen johtaa nopeaan turvavarastojen pienenemiseen. AFRY Oy:n vuoden 2020 arvion mukaan turvetuottajien varmuusvarastot Pohjois-Pohjanmaalla käytetylle turpeelle voivat
vähentyä merkittävästi (90 %) tai jopa hävitä kokonaan nopeasti. Tällöin
huolto- ja toimitusvarmuuden kannalta tärkeät polttoainevarastot häviävät. Korvaavaa varastointikäytäntöä ei ole uusiutuville polttoaineille, kuten biomassalle, jolloin polttoaineiden turvavarastot vähenevät. Huoltovarmuudesta aiheutuvat negatiiviset vaikutukset kohdentuvat erityisesti
maaseutumaisille alueille.
Energiakäytön ohella turvetta käytetään myös kasvu- ja ympäristöturpeena. Merkittävin käyttökohde kasvualustakäytön ohella on eläinten
kuivittaminen. Käyttömäärät ovat suurimpia lihanauta-, hevos- ja lypsykarjatiloilla. Viimeksi mainitussa muiden kuivikkeiden, kuten oljen, korjuu ja saatavuus on muuta maata vaikeampaa. Pohjois-Pohjanmaalla kuiviketurpeen käyttö on noin 0,2 milj. m3 vuodessa. Ympäristö- ja kasvuturpeen tuotantoalaa tarvitaan vuosittain yli 10 000 hehtaaria. Yrittäjien
arvioiden mukaan pelkästään kasvu- ja ympäristöturpeen nostoa varten
uusien tuotantoalueiden avaamisen kannattavuus on kyseenalainen, ja
johtaa todennäköisesti hinnan korotukseen. Hintojen korotuksilla on negatiivisia vaikutuksia niitä hyödyntäville elinkeinoille ja lopputuotteiden
asiakkaille.
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Etelä-Pohjanmaalla energiaturpeen käytön vähenemisellä on merkittäviä
vaikutuksia, joita heikentää erityisesti siirtymän ennakoitua nopeampi
aikataulu. Turvealan työllistävä vaikutus suhteessa maakunnan kokonaistyöllisyyteen on Etelä-Pohjanmaalla Suomen suurin (0,56 %). Mikäli energiaturpeen käyttö vähenee ennustetusti, poistuu Etelä-Pohjanmaalta lähivuosina satoja työpaikkoja. Eteläpohjalaisista turvealan yrityksistä 71 % sijaitsee ydinmaaseudulla ja 19 % harvaan asutulla maaseudulla, ja turvetuotantoalueista 55 % on ydinmaaseudulla ja 39 % harvaan asutulla maaseudulla. Turvetuotanto on luokiteltu Etelä-Pohjanmaalla n. 150 yrityksen toimialaksi, ja yrityksiä on kaikissa maakunnan
kunnissa. Energia-turpeen käytön vähentyessä työt vähenevät ensivaiheessa turveyrittäjien lisäksi urakointi- ja kuljetusyrityksistä, varastointia
palvelevasta toiminnasta sekä kausityöntekijöiltä. Useat turvealan yritykset ovat monialayrityksiä, joissa on turvealan lisäksi esim. maa- ja
metsätaloutta tai koneurakointia. Turpeen energiatuotannon ja -käytön
sekä siihen liittyvien kuljetus- ja tuotantoketjujen kautta energiaturpeen
tuotannon vähenemisen vaikutukset kohdistuvat Etelä-Pohjanmaalla
suoraan ja välillisesti turve-tuotantoyrittäjiin ja -työntekijöihin sekä heidän lähipiiriinsä, turvetuotantoalueiden maanomistajiin, turvetta käyttäviin voimalaitoksiin, kuntatalouksiin, kaukolämpöasiakkaisiin, kuljetusyrityksiin, koneurakoitsijoihin, huolto-, korjaus- ja varaosamyyntiyrityksiin, polttoaineiden käyttöön ja jakeluun, maatiloihin ja ruokaketjuun,
maaseudun elinvoimaan ja työllistymiseen sekä ympäristöalan konsultteihin.
Turveyrityksissä on tuotantopääomiin ja -koneisiin sidottuja kustannuksia ja tulonmenetyksiä. Haasteena uuden yritystoiminnan aloittamiselle
on yritysten sijainti maaseudulla, jossa uuden yritystoiminnan mahdollisuudet ovat rajatut. Monialayritysten harjoittama muu yritystoiminta toimii jo kilpailluilla markkinoilla eikä kasvun mahdollisuuksia välttämättä
ole. Siirtyminen muille alueille ei ole yritysverkoston ja sosiaalisten suhteiden vuoksi helppoa. Negatiiviset taloudelliset vaikutukset voivat aiheuttaa myös sosiaalisia ongelmia.
Energiaturvealalla työskentelevien uudelleentyöllistyminen on suuri
haaste. Riskiryhmiä ovat ikääntyneet ja vähän kouluttautuneet yrittäjät,
sillä heiltä saattaa puuttua sopeutumiskykyä muutokseen. Toisaalta maakunnassa on kymmeniä alle 50-vuotiaita turveyrittäjiä ja heidän tukemisensa on tärkeää. Seinäjoen ammattikorkeakoulun Etelä-Pohjanmaan
energiaturveyrittäjäkyselyssä (turvetyöryhmän kuuleminen 19.11.2020)
selvitettiin energiaturvetuottajien ja -yrittäjien mielipiteitä turpeen käytöstä ja yritysten tulevaisuuden näkymistä. Selvityksessä energiaturpeen
ja yrittäjien taloudellinen tilanne koettiin nykyisessä tilanteessa yleisesti
hyvin haastavaksi (Kuva 18). Kyselyn vastauksien jakauman perusteella
nousi esiin myös keskenään erilaisia ja erilaistuvia arvioita yhtäältä voimalaitosten ja koneyrittäjien välillä ja toisaalta turvetuottajien keskuudessa. Tuottajista hieman myönteisemmin tulevaisuuteen vaikuttaisivat
suhtautuvan kouluttautuneet ja iältään nuorimmat yrittäjät. Tulkinnan
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mukaan nuoret ja koulutetut yrittävät kokevat, että he selviävät muutoksesta paremmin, koska he ovat kyvykkäämpiä hyödyntämään tukia ja
kehittämistoimenpiteitä oman yritystoiminnan tulevaisuuden suunnittelussa.

Kuva 18 Etelä-Pohjanmaan energiaturvealan yritysten arvio yrityksen taloudellisesta tulevaisuudesta. Kuvassa 0
= erittäin negatiivinen ja 10 = erittäin positiivinen). (Seinäjoen ammattikorkeakoulu)

Etelä-Pohjanmaalla turveyrittäjät ovat tehneet merkittäviä investointeja
erikoiskoneisiin, joiden jälleenmyyntiarvo tulee olemaan heikko ja joista
monia ei voi hyödyntää muussa kuin turvetuotannossa. Energiaturpeen
tuotannon vähentyessä investoinnit menettävät arvonsa ja yritysten kehittäminen vaikeutuu. Turpeen kysynnän lasku johtaa turvesoiden arvon
alenemiseen, ja vuokrasopimusten purkautuessa maanomistajat menettävät vuokratuloja.
Turpeen rooli energiantuotannossa on maakunnassa merkittävä. Turpeen
osuus energiantuotantoon käytetyistä polttoaineista oli Etelä-Pohjanmaalla 63 % vuonna 2019, kun koko maassa vastaava luku oli 17 %.
Energiaturpeeksi ohjautuu 90 % nostetusta turpeesta. Lyhyellä aikavälillä energiaturve on mahdollista korvata puulla tai ulkomaisella hakkeella, joka ei ole alue- ja kansantaloudellisesti järkevä ratkaisu. Puun
energiakäytöllä on vaikutuksia mm. puun hintaan, muuhun käyttöön ja
metsänhoidon tavoitteisiin. Energiaturpeelle on vaikeaa löytää kotimaista korvaajaa. Lisäksi tilanne voi tuoda hinnankorotuksia energianostajille. Etelä-Pohjanmaalta nostetusta turpeesta huomattava osa kuljetetaan lähimaakuntien polttolaitoksiin Keski-Suomeen, Pohjanmaalle ja
Pirkanmaalle.
Energiaturpeen vähentäminen haastaa huoltovarmuuden. Energiaturveyritysten väheneminen yhdistettynä voimalaitosten turvevarastojen
täydentämiseen kylmien talvien varalta vaikeutuu. Tällöin ongelmaksi
voi muodostua esim. puuenergian riittävyys ja muun biomassan varastologistiikka.
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Ympäristö- ja energiaturpeet nostetaan samoilta tuotantoalueilta. Energiaturpeen vähenemisellä on vaikutuksia turpeen muihin käyttömuotoihin. Haasteena on siirtymän vaikutus kasvu- ja kuiviketurpeeseen, sillä
energiaturpeen tuotannon vähentyessä turpeennoston yksikkökustannukset voivat nousta. Kuiviketurpeen saatavuuden heikentyessä on eläintilojen kuivikkeiden hankintamalli järjestettävä uudelleen. Lisäksi on löydettävä vaihtoehtoja kuiviketurpeelle erityisesti siipikarjan tuotannossa.
Kasvihuonetuotannossa kasvuturpeen saatavuuden heikentyminen voi
johtaa yritysten lopettamiseen. Kasvuturvetta viedään maakunnasta etenkin Pohjanmaan kasvihuonetuotantoon. Kasvu- ja kuiviketurpeen korvaavia vaihtoehtoja on heikosti saatavilla, mikä vaikuttaa koko elintarviketuotannon kannattavuuteen.
Keski-Suomen arvion mukaan turvetoimialan yritykset arvioivat energiaturpeen käytön puolittuvan mahdollisesti jo vuoteen 2025 mennessä.
Työllisyysvaikutusten arvioinnissa on Keski-Suomessa laskettu, että 40
% tuotannon alenema tarkoittaa 30 % työllisyysvaikutusten alenemaa.
Tällöin turvetuotannon työllisyysvaikutukset vähentyisivät noin 90
htv:ta. Turvetuotannon väheneminen vaikuttaa esimerkiksi kuljetusalaan, kone- ja laitevalmistukseen sekä huoltoon, metsätalouteen ja kuivike- ja kasvuturpeen tuotannon vähenemisen kautta elintarviketuotantoon, maatalouteen, harraste-eläinten pitoon ja jätehuoltosektorille. Turvetuotannon taloudelliset vaikutukset vaihtelevat huomattavasti maakunnan sisällä ja erityisesti Saarijärvi-Viitasaari seutukunnalla taloudelliset
vaikutukset ovat huomattavia.
Keski-Suomessa TE-toimiston turveyrittäjien kartoituksessa on tavoitettu noin 20 yritystä. Yrittäjiä huolestuttaa eniten mittavien laiteinvestointien realisoiminen. Yritysten liikevaihdot ovat vähentyneet merkittävästi. Osalla on vaikeuksia uuden toiminnan löytämisessä. Osalla yrittäjistä on suunnitelmia aloittaa mailla metsänhoitoa, joten osa yrittäjistä on
suuntaamassa toimintaa energiapuunkorjuuseen. Henkilöstön kohtalo on
osalla yrityksistä edelleen epävarma. Osalla henkilöstö on moniosaajia,
joiden ammattitaitoa voidaan hyödyntää liiketoiminnan uudelleen suuntaamisessa. Osalla kuitenkin edessä mahdollisesti irtisanomisia. Turvetuotantoon ja siihen liittyvät elinkeinot ovat usein miesvaltaisilla aloilla
ja vaikutus kohdistuu alueille, joilla on jo korkea työttömyysaste. Kaikkinensa yritystoiminnan loppuminen on henkisesti raskasta ja keskittää
taloudellisia vaikutuksia vahvasti perheyrityksiin. Turvetuotanto työllistää usein ihmisiä, joilla on alhainen koulutustausta.
Keski-Suomessa turvetta käyttävien voimalaitosten haastattelujen perusteella lyhyellä aikajänteellä turvetta korvataan puupolttoaineella. Tällä ei
ole suurta vaikutusta työllistävyyteen voimalaitoksella, sen sijaan tuotantoketjun työllisyysvaikutukset todennäköisesti kasvaisivat. Keski-Suomessa on huomattavia hoitorästejä, mitä korjaamalla voitaisiin saada
energiapuuta laitoksille. Turpeen korvaaminen puuenergialla vaikuttaa
myös polttoaineen saatavuuteen, logistiikkaan, laadun tasaisuuteen ja
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huoltovarmuuteen. Kaukolämmön hinnan arvellaan nousevan. Pidemmällä aikavälillä energiayhtiöt näkevät energiantuotannon monipuolistuvan ja mukaan tulee myös polttoon perustumattomia ratkaisuja. Energiayhtiöt toivovat, että turvetta voidaan käyttää polttoaineena ja siirtymä
tehdä hallitusti.
Turpeen kuivikekäytön vähenemisellä on vaikutuksia Keski-Suomessa
tuotanto- ja harraste-eläinten, kuten hevosten, pidolle. Talouden monipuolistamiseen on potentiaalia laajemminkin esimerkiksi maataloudessa
ja siihen linkittyvissä elinkeinoissa. Näihin liittyviä työllisyysvaikutuksia ei ole tarkemmin arvioitu. Esimerkiksi hampun viljelyyn ja käyttöön
erilaisissa tarkoituksissa on kiinnostusta tällä hetkellä.
Keski-Suomen arvion mukaan matkailualalla voisi olla mahdollisuuksia
korvata osa turvetuotannon työllisyysvaikutuksia. Turvetuotannon työllisyysvaikutukset esimerkiksi Saarijärven reitin alueella on noin 100 htv.
Tällaisen työllisyyden lisääminen matkailualalla edellyttäisi alan kasvua
vähintään 20–40 % vuoden 2014 tasosta. Koska matkailussa kasvu nostaa ensin kapasiteetin käyttöasetta ja vasta myöhemmin työllisyyttä, toimialan kasvun tulisi olla vieläkin tätä suurempaa. Käytännössä turvetuotannon työpaikkojen ja aluetaloudellisten vaikutusten korvaaminen
muilla elinkeinoilla seudullisesti onkin hyvin haastavaa harvaan asutuilla
alueilla.

4 Kasvu-, kuivike- ja muu ympäristöturve
4.1 Turpeen muun kuin energiakäytön nykytila ja suhde energiaturpeen tuotantoon
Kasvu- ja erilaisten ympäristöturpeiden tuotanto Suomessa on noin 2 miljoonaa m3, mikä on noin 10 % vastaavan jakson energiaturpeen käyttömäärästä. (ks. Kuva 11) Turpeen käyttö kasvualustana on kansainvälisesti
laajimmalle levinnyt turpeen käyttömuoto. Turpeella on kasvihuonekasvatukseen optimaalisia fysikaalisia ja kemiallisia ominaisuuksia ja sitä on
saatavissa runsaasti kilpailukykyiseen hintaan. Turpeen pH on alhainen
eikä turpeessa ole viljelykasvien tuholaisia, tauteja eikä rikkaruohoja.
Turvetta on myös helppo käsitellä ja se on puhdasta. Turpeesta ja puhtaasta kivennäismaasta valmistettu multa on hygieenistä, joka on erityisen
oleellista taimikasvatuksessa.
Kuiviketurvetta käytetään eläinten hyvinvoinnin ja eläinten puhtauden
sekä terveyden varmistamiseksi. Suomen sääolosuhteissa toimivien kuivikemateriaalien valikoima on rajattu ja turpeen merkitys kuivikkeena on
merkittävä. Öljynimeytysturve on erikoismenetelmällä lämpökäsitelty
imeytysturve, joka imee öljyn tehokkaasti. Vettä hylkivä, hydrofobinen
öljynimeytysturve on luonnontuote, joka ei sisällä kemikaaleja. Öljynimeytysturve imee öljyn itseensä nopeasti. (Turvetta levitetään riittävästi, niin pitkään kuin sen väri tummuu osuessaan öljyyn. Maalla huokoisilla pinnoilla kuten asfaltilla tai betonilla turve hierretään katuharjalla
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öljyyn ja kerätään pois. Yleensä maa-alueilla käsittely on syytä uusia, jotta
kaikki öljy saadaan kerättyä pois).
Suon turvekerrostumat jaetaan yleisesti pintaturpeisiin (heikosti maatunut
H1-3 rahkaturve), väliturpeisiin (H4 maatuneet rahkaturpeet) ja pohjaturpeisiin (hyvin maatuneet rahka- sara ja ruskosammalturpeet). Pinta- ja väliturpeiden keskimääräinen paksuus vaihtelee alueellisesti, tämän ns. pintaosan paksuus on vain muutamasta kymmenestä sentistä pariin metriin.
Kun koko maan tutkittujen turvekerrostumien keskimääräinen paksuus on
1,41 metriä, pinta- ja väliturpeiden keskimääräinen paksuus on 0,36 m.
Kun tarkastellaan yli 1,5 m syvyysaluetta, pinta- ja väliturpeiden keskimääräinen paksuus on 0,64 m koko turvekerrostuman keskimääräisen
paksuuden ollessa 2,5 m. (Virtanen et al. 2003, https://tupa.gtk.fi/julkaisu/tutkimusraportti/tr_156.pdf)https://tupa.gtk.fi/julkaisu/tutkimusraportti/tr_156.pdf)https://tupa.gtk.fi/julkaisu/tutkimusraportti/tr_156.pdf)https://tupa.gtk.fi/julkaisu/tutkimusraportti/tr_156.pdf)

Kuva 19 GTK:n tutkimien soiden heikosti maatuneen turpeen keskipaksuus ja osuus koko turvemäärästä maakunnittain, yli 1,5 metrin paksuisen suoalan osalta. 1,5 metrin raja-arvoa on
käytetty yleisesti tarkasteltaessa suon tuotantoon soveltuvia alueita, eikä ota huomioon muita
mahdollisia rajoitteita, esimerkiksi kokonaispinta-ala, luonnontilaisuusluokka tai suojelualueet.”
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Kasvu- ja ympäristöturpeen tuotanto ja käyttö painottuu eri alueille kuin
energiaturpeen. Pääosa kasvualustavalmistajista sijaitsee Etelä- ja Lounais-Suomessa. Siipikarjatuotantoa on isossa mittakaavassa Länsi- ja
Lounais-Suomessa.
Turvetuotannon merkitys korostuu Pohjois-Satakunnassa, jossa sillä on
suuri taloudellinen merkitys ja pitkät perinteet. Koko maakunnassa arvio
on n. 60 toimipaikkaa, josta Pohjois-Satakunnassa 50. Lisäksi sivutoimenaan turvetta nostavat maatalousyritykset sekä muut ketjussa mukana olevat yritykset. Pohjois-Satakunnan seutukunnassa turvetuotannon noin 200
hlön kokonaistyöllistävyys muodostaa 5 % alueen yritysten työpaikoista.
Liikevaihtoa turvetuotanto synnyttää Pohjois-Satakunnan alueelle arviolta runsaan 20 milj.€ huomioitaessa myös välilliset vaikutukset (mm.
kuljetus, konehuolto sekä kone- ja laitevalmistus). Osuus on n. 2,2 % seutukunnan liikevaihdosta. Koska Pohjois-Satakunnassa syntyy 56 % alan
suorasta liikevaihdosta (2018), saadaan samaa suhdelukua käyttäen turvetuotannon suoraksi ja välilliseksi yhteisvaikutukseksi koko Satakunnassa
noin 40 milj.€. Vastaavasti turvetuotannon loppuminen tuntuu Satakunnassa monin tavoin. Itse turvealan lisäksi suorat vaikutukset kohdentuvat
energiantuotannossa turvetta käyttävien sekä kasvu- ja ympäristöturvetta
tuottavien ja käyttävien toimintaan, kannattavuuteen sekä merkittävinä
haittavaikutuksina kotieläintalouteen, kasvihuonetuotantoon ja huoltovarmuuteen.
Vuonna 2012 VTT raportissa kasvu- ja ympäristöturpeen tuotantoalojen
arvioitiin kehittyvän kysynnän mukaisesti alueellisesti seuraavasti (Kuva
20).

Kuva 20 Ympäristö- ja kasvuturpeen tuotantoala maakunnittain vuonna 2010 ja arvio tuotantoalan tarpeesta vuodelle 2020

Baltiassa ja kasvuturpeen suurissa tuottajamaissa vaalean turpeen osuus
suossa on useita metrejä. Pelkän pintakerroksen korjuu Suomen soilla on
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taloudellisesti kannattamatonta koska suon tuotto perustuu energiaturpeen
myyntiin. Vaalean turpeen tuotantokustannus arviolta kaksinkertaistuu.
Energiaturpeen käytön vähenemisen seurauksena kasvualustaksi ja eri
kuivikelajeiksi sopivien turvejakeiden korjaaminen vähenisi, sillä niiden
korjaamisen taloudellinen kannattavuus perustuu vahvasti siihen, että
niitä tuotetaan energiaturpeen korjaamisen yhteydessä. (Afry)
Työryhmän kuulemisten yhteydessä Biolan Oy esitteli seuraavan laskelman (Kuva 21).

Kuva 21 – Biolanin turvetyöryhmälle esittämä laskelma kasvu- ja kuiviketurpeen hinnan muodostumisesta.

4.1.1 Kasvuturpeen kotimainen käyttö
Kotimaiseen kasvihuoneviljelyyn tarvitaan vuodessa noin miljoona m3
kasvuturvetta. Noin 60 % siitä ammattimaisessa viljelyssä. Kasvihuoneviljelyssä tarvitaan vuodessa noin 0,2 milj. m3 ja loppu käytetään ulkokasvatuksessa. Kasvihuonetuotanto kattaa n. 340 hehtaaria, josta 220 ha
vihannekset, 120 ha kukat. Alalla toimii noin 850 yritystä. Alan liikevaihto on noin 340 milj. € ja se työllistää noin 5.500 htv. Tuotanto kattaa n. 65–95 % Suomen vihannesten kysynnästä. Vihannes- ja puutarhatalouden yhteen laskettu tuotannon arvo on noin 500 miljoonaa euroa
vuodessa, joka on noin kolmasosa kaikesta kasvintuotannon arvosta ja
yhtä suuri kuin viljantuotannon arvo. Suomalainen kasvihuoneluomutuotanto sekä noin 400 kasvihuoneyrityksen harjoittama kukkatuotanto perustuvat yksinomaan vaalean kasvuturpeen käyttöön kasvualustana. Turpeen resurssitehokasta käyttöä on kehitetty pitkäjänteisesti. Sen käyttö
suhteessa tuotantoon on noin 1/100 siitä mitä vielä 50-luvulla. (Kauppapuutarhaliitto)
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Metsäpuiden taimien tuotanto
Metsätaimitarhoja on tällä hetkellä Suomessa 36 joilla tuotetaan vuosittain metsänviljelyn tarpeisiin 150–170 miljoonaa metsäpuun tainta. Taimia tarvitaan metsänuudistamiseen, joka on metsälain (1093/1996) mukaan pakollista uudistushakkuun jälkeen. Metsää uudistetaan vuosittain
hieman yli 100 000 ha, josta vuonna 2019 istuttamalla 75 000 hehtaaria ja
kylvämällä 22 000 ha. Uudistamisen kustannukset olivat 58 milj. euroa.
Metsänistutuksissa käytetään nykyään yksinomaan paakkutaimia. Niiden
istuttaminen on huomattavasti paljasjuuritaimia helpompaa, ja ne lähtevät
maasto-olosuhteissa kasvuun hyvin. Jalostuksen avulla voidaan parantaa
puuston kasvua, laatua, terveyttä ja sopeutumista ilmastonmuutokseen.
Metsätaimitarhoilla käytetään kasvuturvetta vuosittain noin 17 000 m3.
Taimien kasvatus tapahtuu useammassa vaiheessa siemenestä paakkutaimeksi. Kasvuturve on taimen itämiselle ja juurten kasvatukselle sekä
eri vaiheissa tapahtuvalle käsittelylle paras kasvualusta. Metsäpuiden taimien kasvatusmenetelmät ja muut tarvittavat materiaalit, kuten kasvatuskennot on suunniteltu sen mukaisesti.
Metsäpuiden taimien kasvatuksessa juurien oikeanlainen muodostuminen
paakussa on erityisen tärkeää. Taimien maastomenestymisen kannalta pituutta oleellisempaa on taimien tyviläpimitta, joka puolestaan kertoo juuriston koosta. Mitä voimakkaampi juuristo taimella on, sitä paremmin se
pystyy hyödyntämään maaperän ravinteita ja sitä kautta pääsee nopeammin hyvään kasvuun.
Vaalean rahkaturpeen hyvä veden- ja ravinteidenpidätyskyky sekä matala
pH ovat sopivia puiden siementen itämiselle ja taimien kehittymiselle.
Turve on hyvä ja kevyt kasvualusta, joka hillitsee luontaisesti kasvitautien
esiintymistä ja sallii luonnon mukaista toleranssia veden, ilman ja ravinteiden vaihtelun suhteen. (Kauppapuutarhaliitto, Metsätilastollinen vuosikirja 2019). Tutkimukset turpeesta taimitarhoilla.
Viherrakentaminen
Kasvualustaa käytetään viherrakentamiseen noin 1,8 milj. m3/vuosi
(2014-2018, Ruokaviraston tilastot). Pääraaka-aineet ovat neitseellinen
kivennäismaa, kaivumaat, kompostit ja turve. Eloperäisen aineksen tarve
on n. 600-900 000 m3/v. Turvetta käytetään n. 300 - 500 000 m3/v. Kasvuturve on välttämätöntä myös viherrakentamisen taimituotannossa.
Laadullisesti ja taloudellisesti varteenotettavia korvaavia materiaaleja
siihen ei ole. Suomalainen taimituotanto on elinehto viheralalle, vain sitä
kautta viheralueille saadaan kestävää kotimaista taimimateriaalia.
Alaa ohjataan turpeesta luopumiseen, mutta koska turpeen ominaisuudet
ovat erinomaiset, korvaaminen ei helppoa. Osittain turvetta on korvattu
jo lanta- ja yhdyskuntajätekomposteilla, mutta ongelmana on riittämätön
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maatumisaste ja liiat ravinteet, ravinnevalumat ja kasvillisuuden talvivauriot. Kaivuturvetta on saatavilla n. 50-100 000 m3, mutta tämä ei riitä
koko tarpeeseen. Muut pintamaat eivät käytännössä sovellu juurien ja
muun kasvimateriaalin vuoksi.
4.1.2 Turve kuivikkeena kotieläintuotannossa sekä lannan ja yhdyskuntajätteen käsittelyssä
Suomessa kosteissa ja viileissä sääolosuhteissa kotieläinten kuivituksessa hyvin toimivia materiaalivaihtoehtoja on rajallisesti. Turpeella on
ehdottomia etuja kuivikekäytössä. Sillä on ylivoimainen kosteuden sitomiskyky: 1 m3 sitoo 500-800 litraa nestettä. Se on lämmintä ja kuohkeaa. Turve on hapanta: pH ~ 4 (3,5-5), joka ei ole taudinaiheuttajien
kasvuoptimi. Ammoniakin ja rikkivedyn sitomiskyky parantaa tuotantotilojen sisäilmaa ja vähentää lannan ammoniakkipäästöjä.
Antibioottien käyttöä kotieläinten sairauksien hoidossa on voitu vähentää ja syynä on osaltaan turpeen kuivikekäyttö ja sen hyvät ominaisuudet. Turpeen käyttö vähentää tautia aiheuttavien suolistobakteereiden
lisääntymistä ja ennalta ehkäisee tauteja. Tämä pätee sekä broilereiden
kolibasilloosiin, että lypsylehmille vakavaa utaretulehdusta aiheuttavien
koliformisiin bakteereihin. Kotimaisessa broilerituotannossa on viimeksi
käytetty antibiootteja vuonna 2009. Turve toimii myös broilereiden ja
kalkkunoiden kuopimis- ja kylpymateriaalina.
Kuiviketurve broilerihallien pehkuna on olennainen osa broilereiden terveyden ja hyvinvoinnin turvaamista. Broilereiden hyvinvoinnin mittarina
käytetään viranomaisvalvonnassa lintujen jalkapohjien arviointia (kansainvälinen jalkapohjaindeksi), joka on suoraan kytköksissä kuivikepehkun hyvään kuntoon. Suomalainen tuotanto on kansainvälisessä vertailussa korkealla.
Siipikarjatuotannossa turvetta käytetään n.150 000 m3 vuosittain. Broilereiden tuotannossa turve edustaa 99,5 % kuivikkeista. Broilerituotannon
liikevaihto vuonna 2019 oli 178 Milj. euroa. Turve on myös osana kalkkunoiden kuivikepohjaa. Lihanautojen kuivikkeista turve vastaa n. 30-45
prosenttisesti ja maidontuotannon kuivikkeista yli 60 prosenttisesti. Vaihtelu on alueellisesti suurta, eikä täsmällisiä lukuja ole koottu. Pihattonavetoissa 80 – 90 % käyttää turvetta. Turpeen avulla voidaan ehkäistä naudanlihantuotannossa mm. vasikoiden napatulehduksia, tarttuvia sorkkasairauksia ja siten vähentää sairauksien hoitoon tarvittavien antibioottien
käyttöä. Ritiläkasvattamoiden lietelantajärjestelmän toimivuus perustuu
mahdollisuudelle käyttää turvetta, koska olki runsaasti käytettynä saattaa
tukkia lantajärjestelmän.
Myös lampoloissa turvetta käytetään yleisesti ja pihattomuotoisissa
emakkosikaloissa turve on ensisijainen kuivikemateriaali. Sikaloissa
turve toimii myös virikkeenä, turveraudan lähteenä ja tonkimismateriaalina. Sikava –laatujärjestelmän toteuttajista 21,6 %:lla on turve virikkeenä (2019). Hevosten kuivituksessa turpeen osuus on hieman alle 50
%. Turvetta käytetään keskimäärin 500 000 m3 vuosittain. Kuivike on
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hyvin olennainen osa hevosen hyvinvointia jo edellä mainituista ominaisuuksista johtuen. Turvekuivitus aiheuttaa hevosille myös vähemmän
hengitysteiden tulehduksia kuin muut kuivikkeet. http://www.hippolis.fi/site/wp-content/uploads/Monki_Hippolis-Hevostutkimuksen-infop%C3%A4iv%C3%A4-2_2020.pdf
Kotieläintilojen lannan käsittely ja turve
Kuiviketurpeella kuivitetussa karjasuojassa lannan ja virtsan typpi saadaan peltolevityksessä paremmin viljelykasvien käyttöön kuin muilla kuivikemateriaaleilla. Turvelanta antaa pellolle humusta ja maan eliötoiminta
pääsee vauhtiin. Turve soveltuu sian ja naudan lietelannan sekä häkkikanalan märän lannan käsittelyyn. Turpeesta ja lietelannasta syntyy hajutonta, ravinteikasta ja helposti levitettävää maanparannusainetta. Turpeen
käyttö kuivikkeena vähentää lannan typen haihtumista, sekä ravinteiden
ja haitta-aineiden huuhtoutumista vesistöihin. Turpeen happamuudesta ja
suuresta kationivaihtokapasiteetista johtuen se sitoo tehokkaasti fosforia,
kaliumia ja magnesiumia. Ammoniakkia se sitoo noin neljä kertaa tehokkaammin kuin muut kuivikemateriaalit. Varastoinnin aikana turvekuivikelannan ravinteet säilyvät paremmin olkikuivikelantaan verrattuna. (Jeppsson, KH., 1995 Kväveförluster från djupströbäddar. Fakta – teknik nr 6, 1995 SLU. Kemppainen, E., 1987a. Ammonia binding capacity of peat, straw, sawdust and cutter shavings. Annales agriculturar fenniae, vol 26: 89-94 (1987).

Mikäli lantaa joudutaan patteroimaan, sen rakenteissa hyödynnetään turvetta. Patteria perustettaessa sen pohjalle on levitettävä multaa tai turvetta
vähintään 15 cm kerros ravinnevalumien estämiseksi. Tämän lisäksi patteri peitetään joko peitteellä tai turvekerroksella. Nitraattiasetuksen mukaan lannan patterointi on sallittua vain työteknisistä ja hygieenisistä
syistä ja siitä on aina tehtävä ilmoitus kunnan ympäristöviranomaiselle ja
sitä valvotaan.
Turve on merkittävä tekijä ravinteiden kierrätyksessä. Orgaanisissa,
LUOMU-tuotannon lannoitevalmisteissa käytetään mm. turvetta ja lantaa.
Kuiviketurve on tällaista raaka-ainetta. Suomen kiertotaloustavoitteissa
mainitaan, että orgaanisten lannoitevalmisteiden käyttöä halutaan edistää.
Maanparannus ja yhdyskuntajätteen kompostointi
Maanparannusaineena käytetään tummaa ja pitkälle maatunutta turvetta,
jolla on nopea ja pitkäkestoinen maanparannusvaikutus Turpeen sisältämillä biologisesti aktiivisilla aineilla on myönteinen vaikutus kasvien
kasvuun. Savi- ja hiekkamailla se parantaa maan fysikaalisia ominaisuuksia. Erityisen käyttökelpoinen se on voimaperäisessä kasvinviljelyssä, kuten perunan, juurikkaiden, avomaanvihannesten ja marjojen viljelyssä.
Vaalea turve toimii tukiaineena yhdyskuntakompostin tuotannossa kasvualustoihin kuten tien pengerryksiin. Turve edistää kompostin tasaista
ja täydellistä kompostoitumista lisäämällä kompostin kosteudenpidätyskykyä ja ilmavuutta. Nykyinen käyttö n. 500 000 m3/v. Turvetta on
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tässä vaikeaa korvata. Kompostin laadukas tukiaine on kriittinen kysymys kasvualustoille ja ravinteiden kierrätykselle takaisin kasveille. (Viherympäristöliiton kuuleminen).
4.2 Kasvuturvealan kansainvälinen kehitys
Maailmanlaajuisesti energia- turpeen käyttö on laskussa, mutta turpeen
muun kysynnän on arvioitu kasvavan, erityisesti Kiinassa. Euroopassa 90
prosenttia puutarhaviljelijöiden käyttämistä kasvualustoista on turvepohjaisia. Koko maailmassa turve on tällä hetkellä eniten käytetty kasvualusta-aines. Aiemmin kasvualustana käytetty kivivilla on käytön jälkeen
ongelmajätettä.
Vuoteen 2050 mennessä maailmassa arvioidaan olevan noin 50 milj.
kuution raaka-ainepula turpeesta. Kasvuturpeen käyttö kasvaa globaalisti
johtuen esim. kasvavasta väestöstä, kasvisruoasta, peltopinta-alojen vähenemisestä ja CO2-päästöjen vähentämisestä. Kiinassa, Yhdysvalloissa,
Etelä-Euroopassa ja Alankomaissa on suuri tarve kasvattaa kasvuturpeen
käyttöä.
86% maailman turvemaasta ei ole tuotantokäytössä. Turpeen määrä ei
merkittävästi vähene ja sen saatavuutta ohjaavat lähinnä politiikkapäätökset. EU:ssa erityisesti energiaturpeen tuotantoa ja käyttöä vähennetään.

Suurimmat turvemaavarannot maailmassa.
Tarjontaa on helppo kasvattaa pohjoisella pallonpuoliskolla: Kanada,
Venäjä, Valkovenäjä ja Ukraina ovat voimakkaasti kasvattamassa tuotantoa. Lähinnä Suomea on Baltia, jossa myös on kasvuturvetuotantoa
jota soiden rakenne (paksu, usean metrinkin vahvuinen vaalean turpeen
kerros) on edullinen.

4.3 Kasvu- ja ympäristöturpeen tulevaisuudennäkymä Suomessa
Kun uusia soita ei avata, niin kasvuturpeen korjuu myös loppuu. Samalla
on lopettamisuhan alla myös huomattava osa kasvihuonevihanneksista,
kukkatuotanto, luomutuotanto, avomaan vihannesten taimituotanto ja
koko Suomen havupuiden taimituotanto. Kauppapuutarhaliiton jäsenet
kesäkuu 2020: ” 90 % lopettaa, jos turve ei käytettävissä”. Vaikutukset
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ulottuvat kasvihuonealle, metsäteollisuuteen, työllisyyteen, verotuloihin,
kaupan ketjuihin sekä kuluttajiin.
Jos kotimaisen turpeen hinta kohoaa ja jos laivakuljetus osoittautuu kustannustehokkaaksi, on mahdollista, että ympäristöturvetta aletaan tuoda
Baltiasta ja Venäjältä, jotka kasvattavat tuotantoa. Jos tuontihintakin on
merkittävästi nykyistä korkeampi, tuotanto supistuu ja moni yritys lopettaa.
Metsäpuiden taimille sopivaa kasvuturpeen korvaavaa kasvualustaa ei
ole tällä hetkellä olemassa eikä sellaista ole systemaattisesti kehitetty.
Useita vaihtoehtoisia aineita, kuten esimerkiksi rahkasammalta, puukuitua, ruokohelpeä, kookosta, kompostiseoksia ja biohiiltä on tutkittu jonkin verran joko käytettäväksi sellaisenaan kasvualustana tai kasvuturpeen seosaineena. Näistä mikään ei ole kuitenkaan osoittautunut sellaiseksi aineeksi, joka voisi nopeasti korvata kasvuturpeen metsäpuiden
taimien kasvualustana. Tällä hetkellä ei ole myöskään tiedossa, että mikään muu raaka-aine olisi yksiselitteisesti parempi ympäristövaikutuksiltaan kuin kasvuturve.
MTT/Luke ovat tutkineet kivivillaa, kookosta ja rahkasammalta. Rahkasammal

vastaa lähinnä turvetta ominaisuuksiltaan, mutta tuotanto on vielä vähäistä, eikä tuote ole valmis. Myös esim. järviruokoa on tutkittu ja kokeiltu esim. tomaatin tuotannossa http://urn.fi/URN:ISBN:978‐952‐326‐302‐4 ,
mutta sen fyysiset ja hygieeniset ominaisuudet sekä hinta eivät kannusta
sen käyttöön herkemmässä kaupallisessa taimituotannossa.
Kuiviketurpeen hinnan nousu ja/tai rajatumpi saatavuus heikentää suomalaisen kotieläintuotannon kilpailukykyä, sillä turve on tarjonnut taloudellisen tavan huolehtia eläinten terveydestä, hyvinvoinnista sekä ravinteiden
kierrätyksestä ja ympäristöhaittojen torjunnasta. Arvioiden mukaan kuiviketurpeen korjuuseen sopivat alat vähenevät nopeimmin ja pulaa kuiviketurpeesta tulee ensimmäisenä Itä-Suomessa.
Ympäristöturvetta nykykriteereillä korvaavista materiaaleista ei ole tällä
hetkellä saatavilla riittävästi tietoa, jotta voitaisiin luotettavasti arvioida,
kuinka suuri osa turpeen muusta kuin energiakäytöstä voitaisiin kestävästi ja vastaavalla laatuominaisuuksilla korvata muilla materiaaleilla.
(SITRA/SYKE 2020).
Korvaavien kasvualustojen ja kuivikkeiden kehitystyö on hyvin hidasta
ja vaatii kymmeniä vuosia. Tuotekehitys perustuu pilotointiin, joka on
kallista, koska sen pitää tapahtua laajalla rintamalla sekä käytännön kokeiluina, joka on riskialtista. Nyt alalla on vähän yrityksiä ja kehitystyö
tehdään yrittäjien omin varoin. Vaihtoehtoisten kasvualustojen ja kuivikemateriaalien tutkimuksissa tulee selvittää laajasti myös niiden elinkaari-, talous- ja ympäristövaikutukset.
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5 Turpeeseen ja soiden kestävään käyttöön perustuvat uudet tuotteet
5.1 Uusien tuotteiden nykytila
Suomessa ollaan monia muita maita pitemmällä turvepohjaisten korkeamman jalostusasteen tuotteiden tutkimuksessa. Esimerkiksi Vapo
Oy:llä on käynnissä tuotekehitysohjelma uusien turvepohjaisten tuotteiden kehittämiseksi. Lisäksi viime vuonna Jyväskylän yliopisto avasi uuden biopohjaisten arvoaineiden ja talteenoton professuurin, joka tutkii
myös turpeen hyödyntämistä.
Tällä hetkellä kaupallisesti pisimmällä on turvepohjainen aktiivihiili.
Sen valmistus on jo alkanut Suomen ensimmäisessä ja Vapon vuoden
2020 syyskuussa avaamassa tehtaassa. Se sijaitsee Ilomantsissa ja käyttää raaka-aineenaan pitkälle maatunutta turvetta eli turvesuon syvimpiä
kerroksia.
Muut merkittävimmät kehitteillä olevat tuotteet ovat turpeeseen perustuvat biostimulantit sekä erilaiset turpeen lipideistä jalostettavat vahat ja
hartsit.
Biostimulantteja on jo nyt käytössä – esimerkiksi erilaiset humusaineet,
kitiini, merilevä ja aminohapot. Biostimulantit edistävät kasvien kehittymistä sekä vähentävät niiden kokemaa stressiä (esimerkiksi ilmastonmuutokseen liittyvät sään ääri-ilmiöt) kasvin metabolian stimuloimisen
kautta lisäämällä ravinteiden käytön tehokkuutta sekä niiden saatavuutta.
Biostimulantteja voidaan lisätä suoraan maaperään, ruiskuttaa kasvustoon tai käyttää siemenen peittauksessa. EU:n määritelmän mukaan biostimulantit eivät ole lannoitteita eivätkä ne suoraan myöskään torju kasvitauteja tai tuholaisia. Lisäksi humuspohjaisia biostimulantteja voidaan
käyttää esimerkiksi eläinrehun lisäaineena (myönteisiä vaikutuksia eläinten stressinhallintaan, virusten torjumiseen, immuunijärjestelmään jne.)
sekä jopa ihmisten ravintolisinä ja pilaantuneen maaperän ennallistamisessa.
Edellä mainituista biostimulanttien raaka-aineista tunnetuimpia ovat erilaiset humusaineet, joilla on pitkä historia maanviljelyssä. Humusaineita
on myös turpeessa, sillä niitä syntyy maaperässä kuolleen aineksen hajotessa. Vapo on jo jonkin aikaa tutkinut turvepohjaisten humusaineiden
valmistamista, ja niiden käyttö erilaisissa kasvukokeissa on aloitettu.
Pitkälle maatunut turve sisältää tyypillisesti myös runsaasti bitumisia aineita eli erilaisia vahoja ja hartseja. Tyypillinen pitoisuus on luokkaa 515 %, joten niiden saatavuutta voidaan pitää hyvänä. Vahat sopivat käytettäväksi mm. teollisuuden kiillotus- ja voiteluaineissa, painoväreissä,
erilaisten paperien pinnoitteissa, kosmetiikassa sekä muovien lisäaineissa. Hartseja voidaan puolestaan käyttää esimerkiksi elintarvike- ja
rehuteollisuuden lisäaineina, lääketeollisuudessa sekä kemian tekniikan
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tuotteissa. Kuten biostimulantit, myöskään turvepohjaiset vahat tai hartsit eivät ole vielä kaupallisia tuotteita.
Muista kuin turvepohjaisista kotimaisista kasvualusta- ja kuivikemateriaaliksi soveltuvista vaihtoehdoista varteenotettavimpana pidetään rahkasammalta, jota on käytetty kuiva-aineena esimerkiksi suomalaisissa karjasuojissa jopa teollisessa mittakaavassa 1900-luvulla. Nykyään sen merkittävin käyttötarkoitus on kasvualustoissa. Rahkasammaleen kerääminen on kuitenkin vasta tutkimus- ja pilotointivaiheessa – tämänhetkinen
keruuala on vain noin sadan hehtaarin suuruusluokkaa. Rahkasammalen
kasvualustaksi soveltuvat ojitetut, ns. kitusuot, jotka eivät ole enää koskemattomia, joilla ei ole merkittäviä luontoarvoja ja joilla puiden kasvukin on heikkoa. Lisäksi suon avautuminen voi olla joillekin lajeille myös
eduksi. Korjuualueen laajuus sekä puuston ja varpujen määrä määräävät
laadukkaan rahkasammalmateriaalin saannin. Potentiaalia arvioidaan
olevan vajaa 300 000 ha, mutta kokonaistarpeeksi arvioidaan alle 10 000
ha. (Luonnonvarakeskuksen kuuleminen)
LUKE/ MTT ja METLA ovat tutkineet rahkasammaleen kasvua, sen
kasvualustaominaisuuksia ja potentiaalia soiden ennallistamisessa, sen
taudinestovaikutusta ja korjuuteknologiaa lukuisissa tutkimushankkeissa
2000 -luvulla. http://www.suo.fi/pdf/article10319.pdf
Keski-Euroopassa rahkasammalen viljely (Sphagnum farming) turvetuotannosta vapautuneilla suonpohjilla ja vetetyillä turvemaapelloilla ja entisillä turvetuotantoalueilla on lisääntynyt, mutta on edelleen pienimuotoista koetoimintaa (Gaudig ym. 2013, Vos 2016).
Lähtökohtana rahkasammalen kestävällä korjuulle pidetään menetelmiä,
joissa korjuu ulotetaan korkeintaan elävän pintakerroksen alarajaan, eli
enintään 30 cm syvyyteen asti. Tällä varmistetaan rahkasammalkasvuston uusiutuminen, sekä minimoidaan muun suokasvillisuuden (lähinnä
sarat) leviäminen korjuukohteelle (Reinikainen ym. 2012, Silvan ym.
2012, Silvan ym. 2017).
Luonnonvarakeskuksen tutkimuksen mukaan Suomessa rahkasammal ja
pintakasvusto uusiutuvat noin 10 vuodessa, eikä korjuusta koidu havaittavia vesistöpäästöjä, koska alueita ei ojiteta. Uudelleenkorjuu on mahdollista noin 30 vuoden päästä tai jopa aiemmin. Alkuun suolla kasvaa
tupasvilla, mutta luonnontilaista vastaava pinta palautuu runsaassa kymmenessä vuodessa. Ilmastopäästöt ovat Luken alustavien arvioiden mukaan noin 15-20 % vaalean turpeen päästöistä. (Luonnonvarakeskuksen
kuuleminen) Aihetta on tarkoitus tutkia vielä lisää, ja hankkeita onkin jo
käynnissä. Ympäristöministeriö ilmoitti 3.2.2021 (https://ym.fi/-/ymparistoministerio-on-asettanut-yhteistyoryhman-selvittamaan-rahkasammalen-korjuun-kestavaa-kayttoa), että Suomen ympäristökeskus toteuttaa
Pintarahkasammaleen korjuun monimuotoisuus- ja ympäristövaikutukset
–hankkeen ja Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus Rahkasammaleen korjuun
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toimintaohjeet, menettelytavat ja seuranta Suomessa -hankkeen. Rahkasammalen korjuun yhteistyöryhmä seuraa näiden hankkeiden toteumista.
Oulun ammattikorkeakoulu, Luonnonvarakeskus sekä Suomen metsäkeskus ovat tutkineet turpeen ja rahkasammaleen käyttöä myös eristeinä
Paikalliset biopohjaiset rakennusmateriaalit -hankkeessaan. Eristävyydeltään parhaiden materiaalien joukossa olivat rahkasammal sekä turverahkasammallevy, mutta myös pelkän turpeen eristyskyky osoittautui
kelvolliseksi. Lisäksi Vapon mukaan turvekuidut soveltuvat myös erilaisten rakennus-, sisustus- ja akustiikkalevyjen raaka-aineeksi, non-woven-kuitukankaisiin, muottipuristustuotteisiin ja komposiitteihin, joiden
tuotekehitys ei kuitenkaan vielä toistaiseksi ole edennyt edellä mainittujen muiden tuotteiden ollessa tuotekehityksessä etusijalla.
5.2 Uusien tuotteiden tulevaisuudennäkymät
Kotimaan käytön lisäksi useamman edellä mainittujen uusien turvepohjaisten tuotteiden maailmanmarkkinakysynnän odotetaan kasvavan tulevaisuudessa voimakkaasti. Esimerkiksi aktiivihiilellä on lukuisia käyttökohteita, ja ruoantuotannon merkitys sekä etenkin tehokkuus (biostimulantit) korostuvat jo lähitulevaisuudessa.
Ratkaiseva tekijä uusien tuotteiden menestymisessä on luonnollisesti niiden hintakilpailukyky. Suurimmat odotukset kohdistuvat aktiivihiileen,
jota tuotetaan edellä mainitussa Ilomantsin tehtaassa vientiin asti meneviä määriä – lähinnä Euroopan markkinoille, joiden odotetaan kasvavan
3-6 prosentin vuosivauhtia. Muut tuotteet ovat vielä kehitys- tai kokeiluvaiheessa, minkä vuoksi tarkkaa tietoa niiden lopullisesta hinnanmuodostumisesta ei vielä ole. Onkin syytä pitää mielessä, että uusien tuotteiden tarvitsemat turvemäärät ovat lähitulevaisuudessa parhaimmillaankin
vain murto-osa viime vuosien tuotantomääristä.
Hintakilpailukykykysymys synkentää tällä hetkellä myös rahkasammaleen tulevaisuudennäkymää. Vaikka rahkasammal toimii kasvualustana
yhtä hyvin kuin vaalea turve- ja kivivilla-alusta, on sen hinta merkittävästi kalliimpi korjuu-, ja käsittelykustannusten takia. Etenkin koneellinen korjuu on ympäristöturvetta huomattavasti hankalampaa, minkä takia konekanta on erilaista. (Luonnonvarakeskuksen kuuleminen)
Rahkasammalta ei myöskään voi vielä pitää valmiina tuotteena, eivätkä
sen tämänhetkiset korjuuvolyymit (luokkaa 50 000 m3 vuodessa) ole lähelläkään vastaavaa turpeen käyttöä. Tuotekehitys vaatii vielä merkittäviä panostuksia sekä pitkää siirtymäkautta, jonka aikana täytyy tehdä talouteen ja tuotantoon liittyvää tutkimustyötä. (Luonnonvarakeskuksen
kuuleminen)
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6 Turpeen merkitys huoltovarmuudessa
6.1 Turpeen nykyinen rooli
Huoltovarmuuden keskeisin tavoite on turvata kriittisen infrastruktuurin,
tuotannon ja palveluiden toimivuus siten, että väestön, talouselämän ja
maanpuolustuksen välttämättömimmät perustarpeet pystytään täyttämään kaikissa olosuhteissa. Huoltovarmuutta toteutetaan julkisen sektorin, elinkeinoelämän ja järjestöjen yhteistyönä. Energiahuoltovarmuuden
perustana toimivat yritysten toimitusvarmuus, avoimet energiamarkkinat
ja lakisääteiset velvoitteet.
Turve on kotimainen polttoaine, jonka käyttö kehittyi voimakkaasti
1970-luvulla ensimmäisen öljykriisin jälkeen. Turve on kotimaisista
kiinteistä polttoaineista ainoa, jota voidaan varastoida merkittäviä määriä
muutaman vuoden ajan. Kotimaisuus ja varastoitavuus antavat hyvät
lähtökohdat rakentaa energian toimitus- ja huoltovarmuutta turpeen varaan. Lisäksi kasvu- ja kuiviketurve ovat keskeiset tuotannontekijät elintarvikehuollossa.
Valtioneuvoston päätös huoltovarmuuden tavoitteista (1048/2018) linjaa,
että turvepolttoaineen huoltovarmuus sähkön ja lämmön yhteistuotannossa turvataan. Saatavuuden varmistamiseksi sääriskien varalle tavoitteena on, että maassa on noin puolen vuoden käyttöä vastaavat turvevarastot turvetuotantokauden alkaessa.

6.2 Turvavarastointi
Turpeen tuotanto tapahtuu kesäaikaan. Sateinen kesä on uhka turpeen
tuotannon onnistumiselle, jolloin lämmityskauteen siirrytään pienin turvevarastoin. Heikkoja tuotanto-olosuhteita kompensoimaan ja energiahuoltovarmuutta vahvistamaan valmisteltiin 1.5.2007 voimaan tullut laki
(321/2007) ja asetus (498/2007) polttoturpeen turvavarastoinnista. Lain
nojalla polttoturpeen toimittaja voi esittää polttoturpeen turvavaraston
perustamista. Näillä turvavarastoilla pyritään varmistamaan riittävä lämmön- tai sähköntuotannon polttoaineen saanti myös heikkojen turvetuotanto-olosuhteiden vallitessa. Polttoturpeen turvavarastojen kokonaisenergiamäärä on 3,2 TWh 1.2.2021 alkaen, mutta vuoden kuluttua arviolta enää kolmasosa nykytasosta (voimassa olevien sopimusten mukaan).
Turvevarastosopimus tehdään Huoltovarmuuskeskuksen ja turvetuottajan välillä kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Turvavarastossa olevaa polttoturvetta voi sopimuskauden aikana käyttää ainoastaan Huoltovarmuuskeskuksen myöntämällä luvalla. Käyttölupa voidaan myöntää, jos turvavarastoijan liiketoiminnassaan tarvitsema polttoturvevarasto on jäänyt
päättyneiden tuotantokausien sääoloista tai muista turvavarastoijan vaikutusvallan ulkopuolella olevista syistä johtuen merkittävästi turvavaras-
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toijan keskimääräisiä vuotuisia toimituksia pienemmäksi. Huoltovarmuuskeskus maksaa turvavarastoijalle huoltovarmuusrahaston varoista
korvausta toteutuneesta turvavarastoinnista. Korvaus kattaa osittain turvavarastoijalle aiheutuneet pääoma-, varastointi- ja hävikkikustannukset.
Turvavaraston voi perustaa polttoturpeen toimittaja, jonka keskimääräiset toimitukset lämmön ja/tai sähkön tuotantoon ovat vähintään 100 000
MWh vuodessa (v. 2010 potentiaalisia tuottajia noin 20). Tällaisten polttoturpeen toimittajien määrä on maassamme vähentynyt viime vuosikymmenen kuluessa dramaattisesti, arviolta noin neljännekseen.
Kasvu- ja kuiviketurpeelle ei ole vastaavaa huoltovarmuusmenettelyä
kuin polttoturpeen saannin varmistamiseksi perustettavat turvavarastot.
6.3 Turpeen energiakäytön vähenemisen vaikutus huoltovarmuuteen
Turpeella on sen vuotuista primaarienergiakäyttöä (noin 5-7% Suomessa
käytettävistä energialähteistä) merkittävämpi rooli energiahuoltovarmuudessa. Kivihiilestä luovuttaessa vuoteen 2029 mennessä erityisesti lämmöntuotannossa lähivuosikymmenen päävaihtoehdoiksi jäävät polttoaineet ovat energiapuu, turve ja öljy sekä vähäisessä määrin kaasu sen
verkkoalueella. Turpeen käytön väheneminen vaikuttaakin energiahuoltovarmuuteen pääosin kasvattamalla puun energiakäyttöön liittyviä riskejä. Puun käyttöä energiantuotannossa kasvattavat turpeen ja kivihiilen
korvaamisen ohella tavoitteet lisätä uusiutuvien nestemäisten biopolttoaineiden käyttöä liikenteessä. Huoltovarmuus kohtaa nopeassa energiaalan rakennemuutoksessa haasteita, joiden ratkaisemiseksi on lähivuosina luotava uutta kyvykkyyttä toimia vakavissa häiriötilanteissa. Näitä
mahdollisia ratkaisuja käsitellään luvussa 8.2.

Kuva 22 Kaukolämmityksen polttoainekäytön kehitys. Turpeen käyttö kasvoi öljykriisin jälkeen. Kivihiilen osuus vuonna 2020 oli noin 11 %, mikä pitää korvata vuoteen 2029 mennessä. Turpeen osuus kaukolämmön tuotannossa oli noin 14 %. Lähde Energiateollisuus ry.
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Energiapuun saatavuus kotimaasta on teknis-taloudellisesti sekä ympäristö- ja ilmastosyistä osittain rajattua. Kansantaloudellisesti on tärkeää
huolehtia puun ohjautumisesta myös korkeamman jalostusasteen tuotteisiin. Siten puun kasvava kysyntä energiantuotannossa lisää todennäköisesti myös sen tuontia, mikä puolestaan tarkoittaa omavaraisuuden heikkenemistä siirryttäessä kotimaisen polttoaineen käytöstä tuontipolttoaineen käyttöön. Energiana käytettävän hakkeen tuonti on nyt lähes 20 %
(LUKEn arvio) kaikesta energiapuusta. Kotimaisen puun korjuuseen liittyy myös sääriskejä, jotka vaikuttavat ajoittain puun tarjontaan.
Teknologiakehityksen myötä siirtyminen vahvemmin polttoon perustumattomiin energiantuotantoteknologioihin korvaa polttoaineiden käyttöä, mutta erityisesti lämmöntuotannossa polttolaitokset ovat monilla
alueilla pääasiallinen tuotantomuoto vielä pitkään. Lyhyellä aikavälillä
myös edellytykset turpeen käytön korvaamiseen ovat alueellisesti Suomessa hyvin erilaiset.
Puun energiakäytön oleellisena riskinä on polttoaineen saannin riippuvuus metsäteollisuuden suhdanteista ja rakennemuutoksesta. Merkittävä
puupolttoaine on metsähake, jota käytettiin lämpö- ja voimalaitoksissa
7,6 miljoonaa kiintokuutiometriä vuonna 2019. Metsähake tehdään metsien uudistushakkuissa syntyvistä hakkuutähteistä, puunkannoista sekä
nuoren metsän käsittelyssä korjattavista pienpuista hakettamalla ja murskaamalla. Metsähakkeesta 3,9 miljoonaa kuutiota oli nuoren metsän hakkuista kertyvää pienpuuta ja 2,9 miljoonaa kuutiota uudistushakkuissa
syntyvää hakkuutähdettä. Toinen merkittävä kotimaisen puupolttoaineen
lähde on mekaanisen ja kemiallisen metsäteollisuuden prosesseissa sivutuotteina syntyvät puru ja kuori. Kuoren ja purun käyttömäärä oli yhteensä 10,4 miljoonaa kuutiometriä vuonna 2019. Metsähakkeen, purun
ja kuoren määrät, joiden osuus on 65% kiinteästä puupolttoaineesta,
vaihtelevat riippuen metsäteollisuuden tuotannosta. Suhdanteet kasvattavat siten energiantuotannon polttoaineriskejä. (Tilastokeskus)
Metsähakkeen ominaisuudet eivät tue sen varastoitavuutta. Varastoinnin
haasteena ovat kosteuspitoisuuden vaihtelut ja kuiva-ainetappiot, jotka
syntyvät mikrobiologisesta toiminnasta ja homehtumisesta. Kosteuden
kerääntymistä voidaan hillitä katetulla varastolla, mutta metsähakkeen
lämpöarvo pienenee myös katetussa varastossa. Polttoainevarastoinnissa
tuleekin pyrkiä varastoimaan puupolttoaine hakettamattomana rankana
mahdollisimman pitkään ja kehittämään vaadittava logistiikkaa (Aalto,
M. 201511)
Energiaturpeen varastoinnin aiheuttamat häviöt (orgaanisen aineen hävikki sekä kosteus- ja lämpöarvomuutokset) olivat keskimäärin 1,3 % /
kk 7-8 ensimmäisen varastointikuukauden aikana ja laskivat seuraavien

11

Mika Aalto, Rankapuun ja -hakkeen laadun vaihtelu terminaalivarastoinnissa, Diplomityö, Lappeenrannan teknillinen
yliopisto, 2015
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12-13 kuukauden aikana tasolle 0,4 % / kk. Jos arvioidaan, että kokonaishävikki on ensimmäiset 6 kk 1 % ja laskee sitten ½ -vuosittain noin
30 %, niin kokonaishävikki 18 kk ylivuotisessa varastoinnissa on tasolla
12 % energia-määrästä. (Komonen, P. & Impola, R. 198612; Paappanen,
T. & Erkkilä, A. 200713; NT ENVIR 010, Nordic Innovation Centre
200814)
Lisääntyvä puupolttoaineiden käyttö ja varastoinnin aikainen polttoaineominaisuuksien heikkeneminen asettavat polttoainetoimituksille entistä
tiukemmat laatuvaatimukset, jotta energialaitosten polttoainetoimitukset
toimivat häiriöttä myös lämmityskaudella. Huolellinen varautumissuunnittelu ja polttoaineiden toimitussopimukset ovat keskeisiä työkaluja
energiayhtiöiden varautumisessa häiriöihin. Kivihiilen käytön loppuessa
ja turpeen vähentyessä polttolaitosten varapolttoaineena toimii öljy,
jonka logistiikka, varastoitavuus laitosalueella ja tekninen käytettävyys
häiriötilanteissa on hyvä.
Huoltovarmuuden näkökulmasta turpeen käytön vähenemisen vaikutukset ruoantuotantoon ovat merkittävät. Kotimaiset kasvu- ja kuiviketurpeet ovat erinomaisten käyttöominaisuuksien vuoksi laajasti käytössä.
Näille tuotteille ei ole kilpailukykyisesti löydettävissä korvaavaa vaihtoehtoa. Suomessa em. turvetuotteet tuotetaan suon pintakerroksista, joiden hyödyntäminen taloudellisesti kannattavalla tavalla vaatii, että suon
muita kerroksia tulisi käyttää muuhunkin – joko polttoon tai uusiin tuotteisiin.

7 Turvesoiden jälkikäyttö
7.1 Turvetuotantoalojen jälkikäyttö
Turvetuotanto kestää siihen varatulla alueella 15–30 vuotta. Suomessa
suonpohjia alkoi vapautua uusiin käyttömuotoihin laajemmin 1990-luvulta lähtien. Vuoden 2018 loppuun mennessä suonpohjia on vapautunut
muuhun käyttöön arviolta 50 000 hehtaaria (Bioenergia ry). Tämä on
nostanut esiin tarpeen edistää monipuolisia maankäytön vaihtoehtoja turvetuotannon loppumisen jälkeen. Suonpohjia on viimeisen kymmenen
vuoden aikana vapautunut noin 2 000–3 000 hehtaaria vuosittain, mutta
pinta-alan arvioidaan kasvavan merkittävästi lähivuosina.
Yksi arvio tämänhetkisestä pinta-alasta, joilla turvetuotanto on päättynyt
ja jotka odottivat tai odottavat jälkikäyttöä tehtiin metsitystukilain
12

Pertti Komonen, Risto Impola, JYRSINTURPEEN PITKÄAIKAISVARASTOINTI,
Loppuraportti, VTT, Kotimaisten polttoaineiden laboratorio, Jyväskylä 1986.
13
Teuvo Paappanen, Ari Erkkilä, Jyrsinturpeen aumaus- ja varastointiohje, Pk-yrittäjien
turvetuotannon kehittäminen, Tutkimusraportti, Nro VTT-R-10710-07| 5.12.2007
14
NT METHOD, GUIDELINES FOR STORING AND HANDLING OF SOLID BIOFUELS,
NT ENVIR 010, Approved 2008 – 10, Nordic Innovation Centre, 2008
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(1114/2020) valmisteluun liittyen vuonna 2020. Metsitystukijärjestelmän
taustatyönä laadittiin selvitys, jossa arvioitiin niin kutsuttujen joutoalueiden metsityspotentiaalia Suomessa. Selvityksessä kartoitettiin metsitettäväksi soveltuvia alueita paikkatietoaineistojen pohjalta. Yhteensä metsityspotentiaaliksi saatiin noin 120 000 hehtaaria ja tarkasteluun sisällytettiin esimerkiksi maataloustuotannosta poistuneita alueita tietyillä kriteereillä sekä turvetuotannosta poistuneet alueet. Jälkimmäisten osalta
kartoitukseen valikoituivat alueet, joilla turvetuotanto on päättynyt,
mutta joita ei oltu vielä metsitetty ja ne olisivat metsitykseen soveltuvia.
Selvityksen mukaan vuoden 2019 lopussa turvetuotannosta poistuneiden
alueiden pinta-ala oli yhteensä noin 9 300 hehtaaria. Turvetuotannosta
poistuneiden alueiden kartoittamisessa aineistona käytettiin Suomen
metsäkeskuksen tuottamaa aineistoa, jossa kohteita varmennettiin asiantuntijatyönä ilmakuvilta. (Lumperoinen & Hämäläinen 202015).
Turvetuotantoalueen jälkikäytöllä tarkoitetaan turpeen tuotannosta poistetun alueen uutta käyttömuotoa. Eri yhteyksissä on käytetty myös termejä turvetuotantoalueen uusiokäyttö tai uusi maankäyttö. Jälkikäyttö
sijoittuu tuotannon elinkaaren loppupäähän (Kuva 23). Jälkikäyttö on
uudesta toiminnasta vastaavan vastuulla ja vastuu toiminnan mahdollisesti vaatimista muista luvista on toiminnanharjoittajalla. Turvetuotantoa
ohjaavat ympäristöluvan ehdot, jotka ohjaavat myös toiminnan päättymistä edeltäviä vuosia ja ympäristövaikutusten tarkkailun osalta vielä
joitakin vuosia sen jälkeenkin. Ympäristönsuojelulain mukaan nykyisin
(1.9.2020 jälkeen) myös alle 10 hehtaarin tuotantoalueet kuuluvat ympäristöluvan piiriin.
Turvetuottajan vastuu turvetuotantoalueesta päättyy, kun ELY-keskus on
todennut jälkihoitotyön ympäristöluvan mukaisesti toteutetuiksi. Jälkihoitovaiheen kautta turvetuotantoalue siirtyy uuteen maankäyttöön (jälkikäyttö). Jälkikäytöstä ei määrätä turvetuotannon ympäristöluvassa,
mutta se saattaa tarvita oman luvan (esim. lintujärvi) tai vesilain mukaisen ilmoituksen esimerkiksi ojien syventämisen yhteydessä (Ympäristöhallinnon ohjeita 2/2015).
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Suomessa vuonna 2020.
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Kuva 23 Turvetuotantoalueen elinkaari (Turveteollisuusliitto 2008).

Tuotantoalueiden jälkikäytössä päättää suonpohjan maanomistaja. Turvetuotantoalueita omistavat turvetuottajien lisäksi mm. yksityiset henkilöt, perikunnat, metsäteollisuusyhtiöt, valtio ja julkisyhteisöt. Turvetuottajat omistavat arviolta puolet kokonaistuotantoalasta. Turvetuotannon
päätyttyä tuottaja vastaa omistamillaan mailla suonpohjan käytöstä.
Vuokramailla omistus jakautuu useille maanomistajille. Tällöin maanomistajan omien tavoitteiden lisäksi tietylle jälkikäyttömuodolle luovat
edellytyksiä esimerkiksi alueen sijainti ja ympäristö, maa- ja kallioperä,
suonpohjan kosteusolot, pinnanmuodot sekä suonpohjalle jääneen turvekerroksen paksuus ja laajuus (Turveteollisuusliitto 2008).
Turvetuotannosta poistuville alueille on olemassa monia jälkikäytön
vaihtoehtoja. Tuotannosta vapautuneilla alueilla on mahdollista mm.
kasvattaa metsää, käyttää aluetta maatalousmaana, tuottaa peltoenergiaa
tai muita hyötykasveja, hyödyntää aluetta virkistyskäyttöön ja ulkoiluun,
soistaa tai vettää alue muodostamaan kosteikkoekosysteemi. Edellä kuvatuista käyttömuodoista on kattavasti tutkimustietoa ja käytännön kokemuksia. Lisäksi on toteutettu muitakin vaihtoehtoja ja myös muita uudenlaisia mahdollisuuksia. Yksi käyttömuoto sopii harvoin koko tuotantoalueelle (ks. tarkemmin esim. Turveteollisuusliiton vuonna 2008 julkaisema Turvetuotantoalueiden jälkikäyttö – opas alan toimijoille).
Happamilla sulfaattimailla sijaitsevien turvetuotantoalueiden jälkikäyttöä on tutkittu mm. SuHE-hankkeessa ja juuri päättyneessä Sulfa IIhankkeessa (Mirkka Hadzic ym. 2020, Suomen ympäristökeskuksen raportteja 16 /2020). Happamat sulfaattimaat eivät aiheuta hapettomassa
tilassa, vedenpinnan alapuolella, haittaa ympäristölle. Turvetuotannon
aikana suojaava turvekerrosta ohennetaan merkittävästi ja alue ojitetaan,
jolloin alue on tuotannon jälkeen happamoitumisriksin kannalta hyvin
erilaisessa tilassa kuin ennen tuotantoa. Tuotannon aikana alueelta tuleva happamuuskuormitus on peräisin lähinnä kapeilta ojareunavyöhykkeiltä, sillä tutkimusten tulosten perusteella jo muutaman kymmenen
sentin paksuinen yhtenäinen kerros tiivistä pohjaturvetta suojaa alla olevaa hapanta sulfaattimaata hapettumiselta. Happamilla sulfaattimailla
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sijaitsevilla turvetuotantoalueilla turpeen alapuolisen mineraalimaan
happamuus on edelleen tuotannon päättyessä pääasiassa potentiaalisessa
muodossa, jolloin alueiden jälkikäyttömuodoilla voi olla merkittävä vaikutus alueilta lähtevään happamuuskuormitukseen. Täten alueilla, joilla
on laajoja happamien sulfaattimaiden esiintymiä ja korkea maaperän asiditeettipotentiaali, ei tutkimusten tulosten perusteella voida suositella
sellaisia jälkikäyttömuotovaihtoehtoja, jotka vaativat maaperän kuivatussyvyyden huomattavaa lisäämistä. Sen sijaan suositeltuja jälkikäyttövaihtoehtoja ovat luontainen kasvittuminen ja vettäminen kosteikoksi.
Jokainen suoallas muodostaa erityisen kokonaisuutensa ja turvetuotantoalueiden jälkikäyttömuodon valintaan vaikuttavat esim. alueen sijainti ja
ympäristö, maa- ja kallioperä, suonpohjan kosteusolot, pinnanmuodot
sekä suonpohjalle jääneen turvekerroksen paksuus ja laajuus. Happamilla sulfaattimailla perustettaviin kosteikoihin ja sen valuma-alueen vedenlaatuun ja happamuuden neutralisoimiseen vaikuttavat maaperän
puskurointikapasiteetti, maakerrosten paksuus, raekoko, hydrologiset
olosuhteet, topografia, litologia, rapautuminen ja kasvillisuus.
Suomen ympäristökeskuksen koordinoimassa Sulfa II hankkeessa tarkastelujen kohteiden (kahdeksan kohdetta Pohjois-Pohjanmaalla, yksi
Itä-Suomessa) perusteella happaman kosteikon vedenlaadun tasoittuminen ja pH:n nousu näyttäisi kestävän noin viisi vuotta tuotantoalueen
vettämisestä, jos kosteikko on säilynyt vesipintaisena, eikä vedenkorkeus ole kosteikolla vaihdellut. Kosteikko sopii jälkikäyttövaihtoehdoksi
parhaiten pumppukuivatetuille tuotantoalueille, joille pumppaamisen lopettamisen jälkeen muodostuu luontaisesti kosteikko. Vettämistä suunniteltaessa on tarpeellista huomioida se, että hapettuneet maakerrokset pysyvät jatkuvasti vesipeitteisinä, jolloin kosteikon veden pinnankorkeus ei
vaihtele suuresti eikä kosteikko pääse kuivumaan kuivinakaan kesinä.

7.2 Turvetuotantoalueiden jälkikäytön nykytilanne ja arvioita eräiden käyttömuotojenkasvihuonekaasupäästöistä
Bioenergia ry:n mukaan (3/2019) käytöstä poistuneista suonpohjista 75
% on metsänkasvatuksessa, 20 % peltoviljelyssä ja 5 % on ennallistettu
kosteikoiksi. Luonnonvarakeskuksen mukaan metsäkasvatukselle on hyvät mahdollisuudet, ja sen avaintekijöitä ovat turpeen paksuus ja pohjamaalaji sekä tarvittaessa lannoitus. Metsänkasvatuksen vahvuuksina voidaan pitää taloudellista kannattavuutta ja elinkeinomahdollisuuksia, maisemallisia arvoja sekä hiilensidontaa. Peltoviljelyyn soveltuvat parhaiten
tasaiset, kivettömät ja hyvin kuivatetut suonpohjat. Kasvipeitteisyys nähdään myös eduksi. Käyttömuotoina voi olla nurmiviljely, viljanviljely,
karjatalous, ravintokasvien viljely sekä erilaisten yrttikasvien ja erikoiskasvien viljely. Vettäminen kosteikoksi on mahdollista sopivan topografian alueilla ja sellaisilla tuotantoalueilla, jotka on kuivatettu pumppaamalla. Kosteikot estävät turvetta hajoamasta, lisäävät luonnon monimuotoisuutta sekä hidastavat veden kiertoa, mikä voi vähentää ympäristökuormitusta alapuolisiin vesistöihin. Jos kosteikkoja halutaan hyödyntää
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tuotannossa, soveltuvia käyttömuotoja ovat kosteikkoviljely, esimerkiksi
paju, suomarjat, nurmiviljely, ruokohelpi sekä hyödyntäminen riistapeltoina. Lisäksi kosteikoilla voidaan kasvattaa rahkasammalta tai esimerkiksi kuituhamppua.
Käytöstä poistuneiden turvetuotantoalueiden vesistökuormituksesta ja
ilmastovaikutuksista on saatavilla suhteellisen vähän tutkittua tietoa.
Luonnonvarakeskus on tutkinut turvetuotannon, metsityksen ja maatalousmaan kasvihuonekaasujen päästöjä kansallisen kasvihuonekaasujen
inventaarion raportin lukujen mukaisesti. Vettämisen päästöt perustuvat
tarkastelussa kotimaisen kirjallisuuden päästölukuihin. Laskelmissa on
huomioitu kasvihuonekaasuista hiilidioksidi (CO2), metaani (CH4) ja
typpioksiduuli (N2O).
Tässä raportissa hyödynnetään tämän hetken uusimpia laskelmia, jotka
ovat Luonnonvarakeskuksen Ilmava-hankkeesta (Lehtonen ym. 2021).
Kansallisen kasvihuonekaasujen inventaarion luvut ovat päivittymässä
kevään 2021 aikana, joten hyödyntämällä Ilmava-hankkeen tuloksia varmistetaan se, että käytössä ovat juuri tämän hetken uusimmat laskelmat.
Laskennat osoittavat, että käytöstä poistunut turvetuotantoalue näyttäytyy laskennallisesti päästölähteenä (Taulukko 7). Jälkikäyttönä sekä metsitys että vettäminen johtavat kasvihuonekaasujen päästövähennykseen,
koska hiilidioksidipäästöt loppuvat ja maaperä muuttuu hiilinieluksi.
Metsitetty turvetuotantoalue muuttuu hiilinieluksi noin 30 vuoden kuluttua metsityksestä. Sen sijaan maatalouskäyttö jälkikäyttömuotona voi
johtaa maaperän päästöjen kasvuun. Johtopäätöksenä voidaan todeta,
että verrattuna turvetuotannon nykyiseen kasvihuonekaasujen päästöön
(1,7 MtCO2e/v) vuotuinen päästövähennys vettämällä tai metsittämällä
on suhteellisen pieni ilman merkittävää jälkikäytön pinta-alan kasvamista.
Vettämisen osalta huomioitavaa on, että sen avulla saadaan aikaan
myönteisiä vaikutuksia suoluonnon monimuotoisuuteen. Märkien kasvupaikkojen sarat ja sammalet alkavat toipua jo muutaman vuoden kuluttua
toimenpiteestä (Tuittila ym. 200016). Harvojen tutkimustulosten pohjalta
laadittujen malliennusteiden mukaan suonpohjien kasvilajimäärä vettymisen jälkeen nousee korkeammaksi kuin metsitystoimien jälkeen, mutta
lajisto saattaa poiketa alkuperäisestä suolajistosta (Tolvanen ym.
201817). Lisäksi kosteikot tarjoavat tärkeän elinympäristön myös monille
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vesilinnuille sekä esimerkiksi viitasammakolle, ja niiden reunoille muodostuva kasvillisuus on tärkeää ravintoa poroille. Myös tuhkalannoittamalla toteutettu metsitys parantaa monimuotoisuutta, mutta enemmän
metsä- kuin alkuperäisen suokasvillisuuden suuntaan (Huotari ym.
201118, Tolvanen ym. 201817).
Taulukko 7 Kasvihuonekaasujen päästöt/kertymät turvetuotantoalueilla ja käytöstä poistuneilla turvetuotantoalueilla ja jälkikäytössä
sekä jälkikäytön aiheuttama muutos keskimäärin ensimmäisten 20 vuoden aikana. Negatiivinen lukuarvo ilmaisee aineen kertymää ja
positiivinen luku päästöä.

Yhteensä
t CO2e/ha/v

Turvetuotantoalue
Entinen turvetuotantoalue

CO2,
t/ha/v
14,64
9,54

CH4, CO2e
t/ha/v
0,62
0,13

N2O, CO2e
t/ha/v
0,90
0,95

16,16
10,62

Jälkikäyttö
Metsitetty turvetuotantoalue
Ennallistettu turvetuotantoalue
Viljelysmaa
Ruohikkoalue (nurmi)

1,68
-1,88
24,96
12,84

0,30
3,1
0
0

0,24
0
4,4
2,7

2,22
1,22
29,36
15,54

-7,68
-11,42
15,42
3,3

0,17
2,97
-0,13
-0,13

-0,71
-0,95
3,45
1,75

-8,40
-9,40
18,74
4,92

Jälkikäytön aiheuttama muutos
(jälkikäyttö - entinen turvetuotantoalue)

Metsitys
Ennallistaminen
Viljelysmaa
Ruohikkoalue (nurmi)

Viime vuosina erityisesti Pohjanmaan maakunnissa on tuotantokäytöstä
poistuneilla soilla suunniteltu ja myös toteutettu uusiutuvan energian
tuotantoa. Suhteellisen yleisiä ovat olleet tuulivoiman ja/tai aurinkovoimaloiden tuotantoalueiden rakentaminen. Tuotantoa on perusteltu mm.
siten, että alueet sijaitsevat etäällä asutuksesta sekä alueella on jo olemassa olevaa tieverkostoa ja mahdollisesti energiansiirtoon liittyviä ratkaisuita.

8 Työryhmän esitykset oikeudenmukaisen siirtymän varmistamiseksi
Seuraavassa on käsitelty turvetyöryhmä esityksiä. Esitykset sisältävät
myös yrityksille suunnattuja tukia. Euroopan unionin oikeuden mukaan
valtiontuet yritystoiminnalle ovat lähtökohtaisesti kiellettyjä (Euroopan
unionin toiminnasta tehty sopimus SEUT, 107 artiklan 1 kohta). Yritykselle myönnettävä julkinen tuki voi antaa sille muihin, kilpaileviin yrityksiin verrattuna valikoivaa taloudellista etua, mikä voi vääristää sisämarkkinoiden toimintaa ja kilpailua. Julkiset tuet yritystoiminnalle voivat kuitenkin olla sisämarkkinoille soveltuvia, jos niillä edistetään
18
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yleistä taloudellista kehitystä ja SEUT-sopimuksessa määriteltyjä tavoitteita. Euroopan komissio on antanut yksityiskohtaisia sääntöjä siitä, millaiset valtiontuet ovat sallittuja ja siitä, millaisia menettelytapoja tukia
myönnettäessä tulee noudattaa. Turvetyöryhmällä ei ole ollut mahdollisuutta arvioida yksityiskohtaisesti ehdotusten valtiontukivaikutuksia.
Valtiontukiin liittyviä kysymyksiä on selvitettävä jatkovalmistelussa.
Työryhmän esityksillä on toteutuessaan myös valtiontalousvaikutuksia.
Valtion rahoitustarpeita koskevat asiat käsitellään ja niistä päätetään valtiontalouden menokehyksen puitteissa valtion talousarviossa ja julkisen
talouden suunnitelmassa sovittaen ne yhteen muiden julkisen talouden
menotarpeiden kanssa.
Toimia on pyritty myös arvioimaan niiden kiireellisyyden mukaan asteikolla lyhyt, keskipitkä tai pitkä aikaväli, jotka viittaavat suuntaa-antaviin aikaväleihin 2021-2022, 2023-2025 ja 2026-2030.
8.1 Turvetoimialan yrittäjien tilanteen parantaminen
Esitys 1: Turvetoimialan yritystoiminnan kertaluontoinen luopumispaketti -esityskokonaisuus on arvioitu vaikuttavuudeltaan kaikkein vaikuttavimmiksi toimenpiteiksi. Esitykset tai niiden jatkovalmistelu on arvioitu kiireellisiksi (vuodet 2021–2022) ja ne kohdistuvat pääasiassa
kansalliseen talousarviorahoitukseen. Esitettyjen toimenpiteiden vastuutahot ovat TEM, MMM ja YM.
a. Selvitetään ehdot, kuinka valtio korvata osan myymättömistä
energiaturvevarastoista turvetuotantoyrittäjien kassakriisin hoitamiseksi ja yrityksen tulevaisuuden edellytysten mahdollistamiseksi uudella toimialalla
Energiaturpeen kysynnän nopean romahduksen vuoksi erityisesti toimialan pienet yritykset ovat ajautuneet vaikeuksiin ja uhkana voi olla
jopa konkurssi. Selvitetään, voisiko valtio tietyin ehdoin korvata osittain
myymättä jääneet energiaturveaumat enintään tiettyyn määrään tai energiasisältöön asti yritystä kohti ja etsiä turpeelle tarkoituksenmukaisen
käyttökohteen. Ehtona on se, että korvauksen saanut yritys lopettaa toiminnan energiaturvetuotantoalalla. Asia tulisi ratkaista välittömästi, jotta
yhteiskunta välttyisi yritysten vakavilta maksuvaikeuksilta ja yrittäjillä
olisi mahdollisuus aloittaa uusi liiketoiminta uudella toimialalla.
b. Selvitetään mahdollisuus hankkia yksityisomistuksessa olevia tai
vuokrattuja entisiä tai kesken jääneitä turvetuotantoalueita Metsähallituksen käyttöön
Turvetuottajat ovat perustaneet omistamansa tai vuokraamansa
tuotantoalueet 20–40 vuotta kestävää tuotantoa varten, jolloin
perustamiskustannusten kuoletus ja tuottojen syntyminen on arvioitu
tapahtuvan pitkällä ajanjaksolla. Nyt uhkana on, että useiden
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turvetuotantoalueiden tuotanto loppuu ennenaikaisesti kesken
tuotantomahdollisuuksien ja tuottoarvojen suunniteltua toteutumista.
Metsähallituksen liiketoiminta voi hankkia turvetuotantoalueita
metsätalouskäyttöön siinä tapauksessa, kun ne sopivat Metsähallituksen
liiketoimintaan. Vastaavasti Metsähallituksen luontopalvelut voi hankkia
turvetuotantoalueita suojelutarkoituksiin, kun suojelun kriteerit täyttyvät.
Maiden hankinta on mahdollista tehdä joko ostamalla tai vaihtamalla.
Tuottajien arvioiden mukaan toimenpiteiden kesto olisi arviolta runsas
10 vuotta koko maassa.
Metsätalouskäyttöön ja luonnonsuojelutarkoituksiin hankittaessa alueen
hinta on käyttötarkoituksen mukainen käypä hinta.
c. Perustetaan työryhmä määrittelemään valtion korvaustaso turvetuotantokoneiden ja -laitteiden hävittämispalkkioksi
Energiaturpeen käytön väheneminen johtaa yksinomaan turvetuotantoon
soveltuvien koneiden ja laitteiden käytön ja arvon vähenemiseen. Tämän
vuoksi kalustoa voidaan joutua hävittämään myös romuttamalla. Hävittämispalkkio voidaan rinnastaa kalastusalusten lopetuspalkkioon tai sokerijuurikkaan viljelijöille ja koneurakoitsijoille vuonna 2008 maksettuun kertakorvaukseen kiintiöleikkauksesta. Kaluston kunto on otettava
huomioon korvaustasoa määritettäessä ottaen huomioon, että turvetuotantokoneita ja -laitteita on myös kunnostettu ja huollettu.
Työryhmä esittää, että käyttötarkoitusta vaille jäävien turvetuotantokoneiden ja -laitteiden hävittämistä jatkovalmistelemaan perustetaan välittömästi työryhmä laatimaan jatkoselvitys korvaustasosta ja hävittämispalkkion järjestelyistä.
d. Turvetuotannon lopettavalle yrittäjälle maksettava sopeutumisraha (JTF)
Turvetuotantokoneiden ja -laitteiden hävittämispalkkion ohella turveliiketoiminnan päättävälle yrittäjälle esitetään tarjottavaksi määräaikainen
ja kertaluontoinen sopeutumisraha, joka tukee liiketoiminnan uudistamista tai kouluttautumista uuteen ammattiin. Sopeutumisraha tarjoaa toimeentulon siirtymäaikana vanhasta työstä uuteen työhön.
e. Turvetoimialan ikääntyneiden yrittäjien ennenaikaisen eläkkeen
valmistelu
Valtio maksaa kertasuorituksena sen osan eläkemaksuista, joka jää viimeiseltä viideltä vuodelta ennen vanhuuseläkeikää maksamatta turvetuotannon liiketoiminnan loppuessa. Yrittäjän eläkejärjestelmään aikaisemmin maksamat summat katsotaan edunsaajan eläkejärjestelmään maksamien edellisen viiden vuoden keskiarvona. Järjestelyyn on mahdollisuus
päästä edunsaajan, jolla vanhuuseläkeikään on jäljellä viisi vuotta tai alle
1.1.2022 alkaen.
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Työryhmä esittää, että järjestelyä jatkovalmistelemaan perustetaan välittömästi työryhmä, jossa on edustajat mm. KELA:sta, MELA:sta, Suomen
Yrittäjistä, MTK:sta ja muista turveyrittäjien eläkejärjestelmän kannalta
keskeisistä tahoista.
Esitys 2. Turvetoimialan yritysten hallittu siirtymä uuteen yritystoimintaan -esityskokonaisuuden esitykset on arvioitu vaikuttavuudeltaan
keskinkertaisiksi ja osin vaikuttaviksi kokonaisuuksiksi. Esitykset tai niiden jatkovalmistelu on arvioitu kiireellisiksi kohdistuen pääasiassa vuosiin 2021–2022 ja osin vuosiin 2023–2025. Rahoitustarpeet voidaan
kohdentaa pääasiassa Euroopan unionin oikeudenmukaisen siirtymän
(JTF) -rahoitusohjelman rahoituksella. Esitettyjen toimenpiteiden vastuutahot ovat TEM, MMM ja alueet.
a. Turveyrittäjien uuden yrittäjyyden ja uusien liiketoimintamahdollisuuksien tukeminen (JTF)
Turvetoimialan pienille ja keskisuurille yrittäjille kohdennettu start-up ja
uusyrittäjyyspaketti, joka voi sisältää tapauskohtaisesti esimerkiksi asiantuntija-apua uuden yrittäjyyden aloittamiseen, investointiavustusta aineettomiin investointeihin sekä starttirahaa ja mahdollinen takaus uutta
liiketoimintaa aloittaville yrityksille. Tämä tukisi turvetoimialan yrittäjien uuden toiminnan aloittamista erityisesti sellaisilla maaseutumaisilla
alueilla, joilla työllisyys- ja elinkeinomahdollisuudet ovat rajoittuneet ja
uhkaavat heikentyä edelleen turvetuotannon vähenemisen seurauksena.
b. Seudulliset toimenpiteet kohdentamalla rahoitusta erityisesti
alueelliseen elinvoimaan, työllistymistä edistäviin ja syrjäytymistä ehkäiseviin toimenpiteisiin (JTF)
Kohdennetaan tehostettuja toimenpiteitä ja kehitysrahoitusta seuduille,
joilla voidaan parantaa yleistä elinvoimaa, uutta yrittäjyyttä ja työllisyystoimenpiteitä erityisesti sellaisilla seuduilla, joilla turvetuotannon vähenemisestä johtuvat sosiaaliset ja aluetaloudelliset vaikutukset ovat merkittäviä ja muiden toimialojen mahdollisuudet työllistää ovat rajalliset.
Ensisijaisia ovat seudun omat kehittämisohjelmat ja -hankkeet, jotka
kohdistuvat erityisesti nuoriin ikäluokkiin, syrjäytymisen ehkäisyyn,
osaamisen nostoon, koulutukseen ja yrittäjyyden edistämiseen. Tehostetuilla kehitystoimenpiteillä kompensoidaan energiaturpeen tuotannon vähenemisestä aiheutuvia vaikutuksia erityisesti turvetuotannon yrittäjyyteen ja arvoketjuihin, pysyvien ja kausityöpaikkojen vähenemiseen ja
kuntatalouden heikkenemiseen.
Rahoitusta esitetään kohdennettavaksi omaehtoisiin kehittämishankkeisiin, kuten paikalliseen sosiaaliseen infrastruktuuriin, nuoriin ikäluokkiin, syrjäytymisen ehkäisyyn, työnhakuneuvontaan, osaamisen nostoon,
koulutukseen ja yrittäjyyden edistämiseen. Tuki koskisi yrittäjyyden
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edistämistä esimerkiksi liiketoiminnan esiselvityksiä, asiantuntija-apua
ja tehostettuja työllisyystoimenpiteitä. Yritykset voivat tarvita tukea,
jolla voidaan ennakoida ja varautua muutokseen (kuiviketurve, lämmitysratkaisut) hallitusti, tukea yrityskohtaista neuvontaa, liiketoiminnan
laskelmien laatimista ja prosessi- / resurssisuunnittelua.
Tuki koskisi myös hankkeiden kokoamista laajemmiksi alueellisiksi
ekosysteemeiksi, joilla kootaan pk-yrityksiä ja yrittäjiä yhteen edistämään paikallisia mahdollisuuksia ja toiminnan uudelleen suuntaamista.
Investointien osalta on huomioitava valtiontukisääntöjen rajoitukset.
c. Turpeennostosta biotalouteen, luonnonhoitoon ja monialayrittäjyyteen -ohjelma nykyisille turvetuottajille ja -yrittäjille (JTF)
Turvetuotannon tai turveurakoinnin lopettaville yrittäjille kohdennetaan
biotalouden, luonnonhoidon ja monialayrittäjyyden kokonaisohjelma.
Siihen rakennetaan elementeiksi koulutusta, tukitoimia yrityksen tuotantosuunnan vaihtoon ja aineettomiin investointeihin sekä konsultaatiota ja
liiketoimintasuunnittelua palveluiden markkinointiin.
d. Turvetuottajille ja -yrittäjille suunnattu taloushallinnon neuvonta ja tukitoiminta sekä henkilöstön kuntoutus- ja terapiaohjelma (JTF)
Tuki- ja sopeutumistoiminta tulisi suunnitella ja toteuttaa välittömästi
akuuttiin kriisiin joutuneiden yrittäjien tueksi. Vastaava toimenpide on
toteutettu esimerkiksi Välitä viljelijästä -hankkeessa taloushallinnon
muutos- ja luopumistilanteessa neuvonta- ja asiantuntija-apuna. Työryhmä esittää, että kansallisessa valmistelussa turvetoimialan yrittäjät,
koneyrittäjät, bioenergia-alan toimijat otetaan mukaan valmistelemaan
ohjelman sisältöjä ja toimintaa.
e. Valtio tukee turveyrittäjiä erityisehdoin, mikäli turveyrittäjä on
vaarassa menettää kiinteää omaisuutta konkurssin myötä.
Yrittäjän olisi mahdollisuus lunastaa kiinteää omaisuutta, kuten asunto,
valtion takaamalla uudella lainalla.
8.2 Huoltovarmuuden varmistaminen
Esitys 3. Turve tulee säilyttää huolto- ja toimitusvarmuuspolttoaineena siirtymäkauden ajan huomioiden vaihtoehtoisten energiamuotojen kehittyminen.
Turpeen energiakäytön ja tuotannon ennakoitua huomattavasti nopeampi
väheneminen uhkaa vakavasti energiahuoltovarmuutta. Turpeen käytön
kannattavuuden huonontuessa vaikutukset tulevat näkymään erityisesti
lämmöntuotannossa monissa kaukolämmitetyissä kaupungeissa ja taajamissa, joissa nopeaan polttoainejakeiden hinnan ja saatavuuden muutok-
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seen sopeutuminen voi johtaa kohtuuttomiin tilanteisiin. 100-prosenttisesti biomassalle mitoitetut kattilat korvaavat nykyisiä turvekattiloita
markkinaehtoisesti turpeen kallistuessa päästöoikeuden hintakehityksen
takia, mutta myös näissä on arvioitu olevan mahdollista toimitus- ja
huoltovarmuutta parantaa häiriötilanteissa turpeenpoltolla.
Esitys 4. Määritetään turpeen tekninen käyttöminimi energiantuotannossa eri laitoksissa ja sen kehitys 2020-2030 ja sen jälkeen. Pidetään tieto jatkuvasti ajan tasalla. Lisäksi määritetään vuosittain arvio huoltovarmuuden kannalta tarvittavan käytön ja tuotannon
määrästä. (kaikki aikavälit, TEM/HVK)
Nämä loisivat pohjan sille, mille määrälliselle tasolle turpeen tuotantoa
pitäisi tavoitella ja millaisia tuotantoaloja tarvitaan eri maantieteellisillä
alueilla.
Esitys 5. Nostetaan turpeen verottoman laitoskohtaisen käytön alaraja 5 000 MWh:sta 10 000 MWh:iin. Verollista tuotantoa olisi ainoastaan ylimenevä osa. Lisäksi täydennetään lattiahintamekanismia
joustomekanismilla, jossa energiaturpeen vero riippuisi käänteisesti
päästöoikeuden hintakehityksestä. (lyhyt aikaväli, VM)
Näillä toimenpiteillä turvattaisiin sitä, että jokin määrä turvetta voitaisiin
edelleen tuottaa taloudellisesti järkevällä tavalla, mikä pitäisi yllä tuotantoaloja sekä -kalustoa ja siten edistäisi huoltovarmuutta ja siirtymän oikeudenmukaisuutta. Huolto- ja toimitusvarmuusmerkitys koskisi nk. siirtymäkauden aikana myös pieniä kaukolämpöyhtiöitä, joilla ei ole samalla tavalla kuin alan merkittävimmillä toimijoilla resursseja investoida
uuteen tuotantokapasiteettiin nopealla aikataululla, mikäli turpeen saatavuus vaarantuisi. Tämän kokoluokan lämpölaitoksia on tyypillisesti
pienten kuntien taajamissa, joiden lämpölaitoksissa turvetta käytetään
seospolttoaineena ja huippukulutuksen aikaan polttoöljyn sijasta. Pienet
lämpöyhtiöt toimivat usein nollatuloksen tuntumassa, joskin vaihtelua on
molempiin suuntiin. Näiden lämpölaitosten liikevaihto ja tulos ovat absoluuttisesti pieniä, mutta talousongelmista kärsivässä, useimmiten pienessä ja tyhjenevässä kunnassa tappiollisesti toimiva kuntakonsernin tytäryhtiö lisää ns. kriisikunnaksi joutumisen riskiä. Useimmille pienille
lämpölaitoksille jo normaalit korvausinvestoinnit ovat iso taakka, joten
tarpeetonta lisävelkaa ja -kustannuksia halutaan välttää. Toimenpiteet
olisivat määräaikaisia, mutta ne tulisi toteuttaa mahdollisimman pian,
sillä turpeen käyttö on laskemassa huomattavan nopeasti turveyrittäjien
näkökulmasta.
Esitys 6. Selvitetään ja toteutetaan keinoja kotimaisen metsähakkeen saatavuuden varmistamiseksi (lyhyt aikaväli, TEM/MMM)
Turpeen energiakäyttö korvautuu mitä todennäköisimmin suurimmaksi
osaksi metsähakkeella, jolloin toimitus- ja huoltovarmuusnäkökulmasta
sen saatavuuteen ja metsähakkeen toimitusketjun varmistamiseen tulisi
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kiinnittää nykyistä enemmän huomiota. Toimenpiteet edistäisivät myös
turveyrittäjien uudelleentyöllistymistä energiapuun korjuussa, vahvistaisivat muualta kuin metsäteollisuuden sivutuotteena saatavia energiapuuvirtoja sekä vähentäisivät ulkomailta tuodun energiapuun määrää.
a. Työryhmä esittää, että kotimaisen metsähakkeen tarjonnan varmistamiseksi tarkastellaan keinoja edistää energiapuun keruuta nuoren
metsänhoitokohteilta nykyistä enemmän, esimerkiksi arvioimalla Kemera-tukijärjestelmään sisältyvän nuoren metsän hoidon ja pienpuun
keruutuen tukiehtoja, arvioimalla em. tukien sisällyttämistä vuoden
2023 jälkeiseen uuteen kestävän metsätalouden kannustejärjestelmään tai tarkastelemalla muita vaihtoehtoja kotimaisen metsähakkeen
saatavuuden edistämiseksi. Tarkastelussa tulee huomioida pyrkimys
suunnata metsänhoidon tuet oikea-aikaiseen metsänhoitoon ja EU:n
valtiontukisuuntaviivat. Lisäksi tulee huomioida tarve turvata ja lisätä
luonnon monimuotoisuutta energiapuun korjuun yhteydessä.
b. Lisäksi työryhmä katsoo, että valtakunnallisesti kattavan energiapuun
terminaaliverkoston kehittymistä tulisi edistää nykyistä voimakkaammin. Vaatimukset ympäristölupien myöntämiseksi energiapuuterminaaleille vaihtelevat alueellisesti, samoin kaavoituksessa käytettävissä merkinnöissä on kirjavuutta.
c. Maakuntatasolla tulisi puolestaan vahvistaa metsäenergian ja puupolttoaineiden hankintaketjua ja logistiikkaa, mikä olisi erityisen tärkeää turvekunnissa, joissa vapautuu työpanosta turpeen energiakäytön vähentyessä.
Esitys 7. Kaukolämpöyhtiöitä tulee kannustaa varautumaan entistä
paremmin toimitus- ja huoltovarmuuden kannalta poikkeuksellisiin
tilanteisiin. (lyhyt aikaväli, TEM/HVK)
Polttoon perustumattomien eli käytännössä sähköriippuvaisten lämmöntuotantomuotojen osuus kasvaa vääjäämättä ja nousee merkittäväksi pitemmällä aikavälillä. Kaukolämpöyhtiöitä on kannustettava varautumaan
toimitus- ja huoltovarmuuden kannalta poikkeuksellisiin tilanteisiin entistä paremmin huolehtimalla riittävästä lämmön tuotannon varakapasiteetista sekä vara- ja varmuuspolttoainevarastoista (kuten öljyvarastoista).
Esitys 8. Turpeen turvavarastoinnista maksettavan korvauksen nostamisen toteutettavuus tulee selvittää. (lyhyt aikaväli, TEM/HVK)
Turpeen huoltovarmuusroolin turvaamiseksi ehdotetaan luvussa 6.2 mainittua turpeen turvavarastointilainsäädännön kehittämistä nykyistä kannustavammaksi turvetuottajille. Pääkeinoina olisivat varastoinnista maksettavan korvauksen (nykyisin 0,03 EUR/MWh/kk) korottaminen sekä
vuosittaisiin turpeen toimitusmääriin liittyvän vaatimuksen mahdollinen
alentaminen. Toimen tulisi olla määrä- ja melko lyhytaikainen.
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Esitys 9. Huoltovarmuuden kannalta välttämättömien kasvu- ja kuiviketurpeen ja energiaturpeen tuotantoalueiden turvaaminen
(MMM/HVK)
Selvitetään mahdollisuutta luoda järjestelmä, jossa säilytetään tuotannossa kotimaista kysyntää vastaava määrä kasvu- ja kuiviketurpeen tuotantoalueita ja noston loputtua säilytetään alueista huoltovarmuuden kannalta välttämätön osa valmiudessa energiaturpeen nostoon. Huoltovarmuusvarautumista kompensoitaisiin alueiden omistajille/haltijoille aiheutuvaa kustannusta alueiden pitämisestä tuotantovalmiudessa maksamalla ylläpitokorvausta. Alueiden valinnassa painotettaisiin mm. alueilmasto- ja ympäristönäkökohtia ja ne sijoitettaisiin mahdollisuuksien
mukaan ojitetuille tai muuten häirityille alueille. Järjestely ei myöskään
saisi vääristää kasvu- ja kuiviketurpeen markkinoita.
Samalla tulisi huolehtia siitä, että turvetuotantoa voidaan jatkaa tuotantoalueilla, joilla turpeen tuotanto on keskeytetty. Suurin turvetuotantoyhtiö
Suomessa on lisääntyvässä määrin lopettanut turpeen noston omilta ja
vuokraamiltaan tuotantoalueilta, vaikka niillä edelleen olisi nostettavissa
turvetta. Niillä ympäristöluvat lienevät vielä voimassa. Yksityisten toimijoiden hallussa nämä alueet voisivat toimia huoltovarmuuden ja toimitusvarmuuden takaavina tuotantoalueina. Olisi selvitettävä, miten turvetuottajan vaihdos näillä soilla voitaisiin hoitaa mahdollisimman juohevasti välttämällä esimerkiksi uusi ympäristölupaprosessi.
Esitys 10. Biohiilen käyttöä huoltovarmuuspolttoaineena voisi selvittää lisää. (keskipitkä aikaväli, TEM/HVK)
Tässä yhteydessä biohiilellä tarkoitetaan joko nk. höyryräjäytystekniikalla tai torrefioinnilla (paahtamalla) biomassasta valmistettua biohiiltä,
jonka varastointiominaisuudet ovat huomattavasti puuhaketta paremmat
ja joka toisaalta sopii suoraan poltettavaksi toisin kuin rankapuu. Biohiiltä ei tällä hetkellä tuoteta Suomessa polttoon, joten kysymyksessä ei
ole lähellekään kaupallisesti valmis vaihtoehto. Teknologia niiden valmistamiseksi on silti olemassa, ja Joensuuhun on suunnitteilla Taaleri
Oyj:n biohiilitehdas, jonka tuotanto kohdistuu kuitenkin lähinnä korkeamman jalostusasteen tuotteisiin. Ongelmana on polttoainebiohiilen korkea hintataso, minkä vuoksi jonkinlaista tuki-instrumenttia todennäköisesti tarvittaisiin. Myös soveltuvuutta erilaisille kattilatyypeille tulisi selvittää tarkemmin.
Esitys 11. Polttoon perustumattomien ratkaisujen edistäminen
(pitkä aikaväli, TEM)
Polttoon perustumattomien ratkaisujen yleistymistä tulee tukea voimakkaasti. Selvää kuitenkin on, että ne eivät ehdi yleistyä yhtä nopeasti kuin
turpeen markkinaehtoinen käyttö laskee, minkä vuoksi huoltovarmuutta
ei voi perustaa ainoastaan polttoon perustumattomien ratkaisujen varaan,
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vaan sekä turpeen että energiapuun saatavuutta huoltovarmuuspolttoaineena tulee tukea väliaikaisesti nk. siirtymäkauden aikana. Työryhmä
katsoo, että Huoltovarmuuskeskuksellakin voi olla merkittävä rooli tulevaisuuden energiaratkaisuja mietittäessä.
8.3 Kasvu-, kuivike- ja ympäristöturpeen tuotannon turvaaminen
Esitys 12. Selvitetään, miten kuiviketurve huomioidaan eläinten hyvinvointi- korvauksessa. Eläinten hyvinvoinnin, terveyden ja antibioottivapauden ylläpitämiseksi turpeen käyttö tulisi turvata eläinten kuivikkeena siirtymäkaudella. Selvitetään, miten se otetaan huomioon uudistettaessa eläinten hyvinvointikorvausjärjestelmää CAP suunnitelmaan. Samalla voidaan varmistaa kiertolannoitteiden tuotantoa ja saatavuutta biologisessa tuotannossa keskipitkällä ajalla.
Aikajänne: 2021 – 22. Vaikuttavuus: keskimääräinen
Vastuu: MMM

Esitys 13. Selvitetään mahdollisuus kasvu- ja ympäristöturpeen turvetuotantoalueiden perustamiskustannusten kompensointiin.
Kun energiaturpeen tuotanto voimakkaasti laskee lähitulevaisuudessa,
uusien tuotantoalueiden perustamiskustannukset joudutaan kattamaan
kuivike- ja kasvuturvetuotannolla eli paljon nopeammin kuin aiemmin.
Tämä lisää ko. tuotteiden kustannusta merkittävästi. Työryhmä esittää,
että selvitetään mahdollisuus toteuttaa määräaikainen tukijärjestelmä uusien tuotantoalueiden perustamiskustannuksiin. Näin annettaisiin aikaa
tuottavuuden kehittämiselle sekä markkinoiden sopeutumiselle ja vältettäisiin logistisia lisäkustannuksia. Tarvittavien tukitoimien suunnittelu
tulee tehdä valtiontukisääntöjen puitteissa.
Aikajänne: 2021 – 22. Vaikuttavuus: keskimääräinen
Vastuu: TEM, MMM
Rahoitus: JTF, kansalliset rahoituslähteet
Esitys 14. Kootaan olemassa olevista tiedoista tilannekuva kasvu- ja kuiviketurpeen tuotantotarpeesta ja tuotantomahdollisuuksista.
a. Tuotetaan selkeä tilannekuva, mihin asti nykyiset tuotantoalueet riittävät,
missä ja milloin on tarpeen avata uusia kenttiä. Samalla on mietittävä, miten luodaan taloudelliset edellytykset uusien alueiden avaamiselle vain
kasvu- ja kuiviketurpeen tuotantoa varten. Toteutetaan selvitys/kartoitus
kuiviketurpeen tuotantoon sopivista alueista, huomioiden mm. vaikutukset
ympäristöön. Arvioon sisältyisi vaalean turvekerroksen paksuus, avaamisen tai noston jatkamisen kustannukset, sijainti, arvio potentiaalisista määristä, laadusta ja nostetun turpeen kustannuksista sekä kilpailukykyvertailu
tuontiturpeen kanssa.
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b.

Kehitetään uusien kuivike- ja kasvuturpeen tuotantoalueiden ympäristöluvitusta ennakoitavaksi ja sujuvaksi lisäämättä vesistöjen kokonaiskuormitusta. Periaatteena on noudattaa nykyisistä luonnontilaisuusluokituksen kriteereitä joka säilyttää ennakoitavuuden.
Aikajänne: 2021 – 22. Vaikuttavuus: keskimääräinen
Vastuu: MMM, YM, TEM (mahd. suoperiaatepäätöksen arvioinnin yhteydessä)
Rahoitus: JTF, kansalliset rahoituslähteet
Esitys 15. Osoitetaan TKI –rahoitus kierrätettävien turvetta, turveseoksia
ja lisääntyvästi myös kierrätysmateriaaleja käyttävien kasvualustojen ja
kuivikemateriaalien kehittämiseen.
Kasvualustojen tulee olla kierrätettäviä ja niissä voidaan käyttää yhä kilpaillumpia sivuvirtoja ruoka-, metsä- ja energian tuotannosta. Myös kuivikkeissa
kierrätettävyys on oleellista. Lähimateriaalien käyttö parantaa alueellista sopeutumista uuteen tilanteeseen turpeen saatavuuden vähentyessä. Samalla on huolehdittava, että erityisesti kasvualustamateriaalit ovat ehdottoman ruokaturvallisia. Näitä riskejä ja laatua tulee hallita määrittäen raja-arvoja.
Sivuvirta- ja kierrätysmateriaalien käsittelyn kehittäminen ja tuotteiden pilotointi käytännössä vaatii erillistä tukea.
Aikajänne: 2021 – 22. Vaikuttavuus: keskimääräinen
Vastuu: TEM, YM, MMM
Rahoitus: JTF, kansalliset rahoituslähteet

8.4 Uusien, korkeamman jalostusasteen turvetuotteiden edistäminen
Esitys 16. Turvetyöryhmä katsoo, että uusien tuotteiden edistämiseksi tulisi käynnistää kansallinen monivuotinen T&K-ohjelma,
ohjata rahoitusta tuotantoinvestointeihin sekä luoda määräaikainen
kansallinen vientituki ilmasto-, vesistö- ja monimuotoisuusvaikutusten kannalta nykykäytäntöjä kestävämmille tuotteille referenssien
aikaansaamiseksi ja sitä kautta kysynnän kasvattamiseksi. (lyhyt ja
keskipitkä aikaväli, TEM)
Ohjelmaa tuettaisiin mahdollisuuksien mukaan joko JTF- tai julkisista
varoista tai molemmista. Tuki kohdistuisi alkuvaiheessa tuotekehitykseen ja myöhemmin tuotantoon investointitukien muodossa.
Uusien tuotteiden (luku 5) kilpailukyky ja kysyntä riippuvat voimakkaasti niiden kustannustasosta. Kustannukset yleensä laskevat markkinaehtoisesti tuotantovolyymien kasvaessa, mutta alussa korkeammalla
kustannustasolla riittävän kysynnän ja referenssien luominen on tyypillisesti erittäin haastavaa.
Parhaimmillaan uusien tuotteiden tukeminen voisi johtaa merkittävään
kansantaloudelliseen hyötyyn uusien työpaikkojen ja viennin muodossa.
Lisäksi mitä enemmän turvesoiden syvempiä kerroksia käytetään uusien
tuotteiden valmistukseen, sitä enemmän saadaan nostettua kasvu- ja kuiviketurvetta edullisesti sivuvirtana. Kasvu- ja kuiviketurpeen tuotantoarviolla 400-500 m3 turvetta per hehtaari (Biolanin kuuleminen) nykyisten
tuotantomäärien saavuttaminen vaatisi luokkaa 4 000 – 5 000 ha kasvuja kuiviketurpeen nostamiseen soveltuvaa sellaisia tuotantoalueita, joilla
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pintakerros on riittävän paksu, mutta joka tapauksessa selvästi vähemmän kuin nykyinen yhteenlaskettu kokonaistuotantoala.
Esitys 17. Turvetuotannon lupamenettelyjä tulisi kehittää nykyistä
sujuvammaksi uusien tuotteiden mahdollisesti vaatimien uusien soiden avaamisen helpottamiseksi. (lyhyt ja keskipitkä aikaväli, AVit)
Lupien käsittelyyn ja muutoksenhakutuomioistuimiin tulisi lisätä voimavaroja sekä luoda nopeat, keskitetyt ja kokonaan digitalisoidut prosessit.
8.5 Turvesoiden jälkikäyttö
Esitys 18. Sujuvoitetaan turvetuotantoalueiden jälkihoitotoimien
vahvistamisen ja muuhun maankäyttöön siirtymisen hallinnollisia
menettelyjä.
Noin 9000 ha odottaa lupaehdoista vapautumista. Tavoitteena tulee olla
nopea siirtymä seuraavaan maankäyttöön ja sujuva muutoksenhakumenettely uudessa tilanteessa. Edellyttää aluehallinnon yhtenäisten menettelyjen vahvistamista ja ohjeistamista koko maassa sekä mahdollisia resurssien lisäyksiä ja hallinnon menettelyjen kehittämistä.
Aikajänne: 2021 – 23 Vaikuttavuus, välitön, mutta heikko
Vastuu: YM
Rahoitus: kansalliset rahoituslähteet, mahdollisesti JTF
Esitys 19. Laaditaan tietopaketti turvetuotannosta poistuvien alueiden kestävän jatkokäytön vaihtoehdoista ja vaikutuksista
Laaditaan selvitys ja kootaan kattava tietopaketti turvetuotannosta poistuvien alueiden kestävän jatkokäytön vaihtoehdoista ja niiden vaikutuksista. Tavoitteena on, että turvetuottajat, viranomaiset ja jatkokäyttäjät
voivat hyötyä tiedoista tehdessään päätöksiä suonpohjien jatkokäytöstä.
Huomioidaan kattavasti suonpohjien jatkokäyttöön vaikuttavat suonpohjien ominaispiirteet, kuten ravinteisuus, jäännösturpeen paksuus, märkyys, vesien käsittely tai happamat sulfaattimaat.
Aikajänne: 2021 – 23. Vaikuttavuus: keskinkertainen
Vastuu: TEM, MMM, YM
Rahoitus: JTF, kansalliset rahoituslähteet
Esitys 20. Kootaan tieto ja tehdään toteutettavuusselvityksiä sekä
markkina-analyysejä erilaisista suopohjilla tai kosteikkoviljelynä
menestyvistä kasveista kuten kiertokasvatettu rahkasammal, ruokohelpi,
osmankäämi, järviruoko, kuituhamppu, pellava, kihokki, karpalo ja lyhytkiertopuulajit. Arvioidaan ja kootaan tieto lupaavimmista kasveista, jotka
soveltuvat ominaisuuksiltaan erilaisille suonpohjille ja erilaiseen käyttökohteisiin sekä niiden kasvatusmenelmistä, prosessoinnista sekä kysynnän ja tarjonnan potentiaalista. Selvityksissä huomioidaan myös vesistöja muut ympäristövaikutukset, vaikutukset hiilen sidontaan ja maankäyttösektorin laskentaan sekä energiabiomassojen osalta kestävyyttä koskevat säädökset. Samalla myös selvitetään soveltuvuus eri tukijärjestelmiin.
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Aikajänne: 2021 – 23. Vaikuttavuus: hidas
Vastuu: TEM, MMM, YM
Rahoitus: JTF, kansalliset rahoituslähteet
Esitys 21. Valmistellaan työkalu turvetuotannosta poistuvien alueiden omistajille jatkokäytön suunnitteluun
Valmistellaan suunnittelutyökalu turvetuotannosta poistuvien alueiden
jatkokäyttöön liittyvään päätöksentekoon. Suunnittelutyökalulla/suunnittelumallilla voitaisiin tarkastella ja yhteen sovittaa turvetuotannosta
poistuvien alueiden kestävää jatkokäyttöä. Työkalu/malli olisi suuraluetasoinen, esim. valuma-aluekohtainen, ja ilmastovaikutuksien lisäksi
pyritään saamaan mahdollisimman suuri vesistöhyöty, esim. pintavalutuskenttiä perustamalla. Suunnitteluinstrumentilla voidaan myös tarkastella alueiden jatkokäytön suuntaamista myös monimuotoisuushyötyjen parantamiseksi, esim. vesien ohjaaminen suojelusoille.
Aikajänne: 2021 – 23. Vaikuttavuus: hidas
Vastuu: TEM, MMM, YM
Rahoitus: JTF, kansalliset rahoituslähteet
Esitys 22. Selvitetään jälkikäytön vaihtoehtoja turvetuotantoalueilla,
joilla turpeennosto jää kesken. Laaditaan erillisselvitys turvetuotantoalueiden jälkikäytön vaihtoehdoista, ja niiden toteutettavuudesta aloilla
joilla turpeennosto jää kesken eli alalle jää paksu jäännösturve. Tämän
pohjalta laaditaan ja toteutetaan toimenpideohjelma paksun jäännösturpeen suonpohjien haasteiden ratkaisemiseksi ilmasto- ja resurssiviisaasti.
Toimenpideohjelman tavoitteena on maaperäpäästöjen minimointi ja nielujen maksimointi, monipuolisten jälkikäyttömahdollisuuksien mahdollistaminen ja työllisyyden turvaaminen.
Aikajänne: 2021 – 23. Vaikuttavuus: hidas
Vastuu: TEM, MMM, YM
Rahoitus: JTF, kansalliset rahoituslähteet
Esitys 23. Selvitetään ja käynnistetään rahoitusinstrumentin valmistelu suonpohjien vettämiseksi tai uudelleen soistamiseksi. Kohdennetaan erityisesti suonpohjille, joissa turvetuotanto on loppunut ja alueella
on paksu jäännösturve. Kohteet ja toimet valitaan mahdollisimman suuren ilmastohyödyn saamiseksi, mutta pyritään edistämään myös vesistöja luontohyötyjä. Edistetään näiden kohteiden jälkikäyttöä mm. hanhipeltoina tai riistakosteikkoina. Kohteesta riippuen tarkastellaan myös muita
jälkikäyttömahdollisuuksia esim. pintavalutuskenttinä osana vesiensuojelua.
Aikajänne: 2021 – 22. Vaikuttavuus: keskinkertainen
Vastuu: YM, MMM
Rahoitus: JTF, kansalliset rahoituslähteet
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8.6 Turvetta muuten kuin energiana korvaavat tuotteet
Esitys 24. Varmistetaan tutkimus- ja kehitysrahoitus rahkasammaleen käytön kehittämiseksi
Rahkasammal on turvesuon nopeimmin uudistuva pintakerros. Sillä on
useita samankaltaisia ominaisuuksia kuin kasvuturpeella, mutta sen keruu, prosessointi ja tuotteistaminen vaativat lisätutkimusta. Sillä on myös
ominaisuuksia, joista voidaan kehittää korkealle jalostettuina tuotteina.
Sitä voidaan kestävästi sekä korjata että kiertoviljellä kosteikoilla kuten
entisillä energiaturvesuopohjilla. Toiminnan kannattavuuden tulisi olla
paremmalla tasolla, jotta rahkasammaleesta voi kehittyä vakavasti otettava vaihtoehto ympäristöturpeelle. Kasvatuksen ja keruun periaatteista
tulee sopia pitkäjänteisesti.
Vaikuttavuus: merkittävä, mutta hidas
Aikajänne 2021 –
Vastuutaho: TEM, MMM, YM
Esitys 25. Kehitetään vaihtoehtoisia materiaaleja korvaamaan turvetta eri turpeen käyttökohteissa tulevaisuudessa. Koonti ja selvitys
turvetta korvaavien materiaalien potentiaalista, saatavuudesta, kustannuksista sekä ympäristövaikutuksista, jotta saadaan kokonaiskuva
kuinka paljon vaihtoehtoisilla materiaaleilla tai materiaaliseoksilla on
mahdollista korvata turvetta tulevaisuudessa sen nykyisissä käyttökohteissa. Kuivike- ja kasvualustakäyttöön on tutkittu mm. ruokohelpeä, järviruokoa, erilaisia kasvintuotannon korsimateriaaleja (esim. rypsin olki),
tekstiilijätettä, nollakuitua ja puukuitua. Selvitys- ja kehitystyö vaatii pitkäjänteistä työtä käyttäjien kanssa. Tuotteiden käyttöönottoon ja kehittämiseen tulee liittyä teknistaloudellinen sekä LCA arviointi myös aluetaloudellisesta näkökulmasta.
Aikajänne 2021> Vaikuttavuus: hidas
Vastuutaho: YM, MMM

8.7 Muut aihepiiriin liittyvät esitykset
Esitys 26. Kansallisen suoperiaatepäätöksen (2011/2012) arviointi ja
mahdollinen päivittäminen. Soiden ja turvemaiden kestävään käyttöön
liittyvät monet tarpeet ja reunaehdot ovat muuttuneet 10 vuodessa. Strategian päivittämisellä voidaan vahvistaa mm. maan käytön linjauksia ja
alueiden käytön tavoitteita. Sen ohella tulisi laatia suobiomassojen kestävän hyödyntämisen kehittämisohjelma (nettovaikutus- ja elinkaaritarkastelujen pohjalta) keskeiseksi osaksi päivittyvää biotalousstrategiaa ja sen
jalkauttaminen käytännön toimiksi Suomen monipuolisen uusiutuvan
luonnonvaran resurssiviisaan "kaskadikäytön" määrätietoinen kehittäminen ja sosiaalisen toimiluvan ansainta.
Aikajänne: 2021 – 22. Vaikuttavuus: hidas
Vastuu: MMM, TEM, YM
Rahoitus: JTF, kansalliset rahoituslähteet
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9 Oikeudenmukaisen siirtymän rahasto (JTF)
Euroopan komissio on esittänyt EU:n ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi oikeudenmukaisen siirtymän mekanismia. Mekanismi sisältää
muun muassa uuden oikeudenmukaisen siirtymän rahaston (Just Transition Fund, JTF) perustamisen ohjelmakaudelle 2021–2027. Rahasto kohdentuu fossiilisista polttoaineista (hiili, turve, öljyliuske) riippuvaisille
alueille ja paljon kasvihuonekaasuja aiheuttavaan teollisuuteen.
Suurimmat hyötyjät JTF –rahastosta olisivat Puola (2 mrd euroa), Saksa
(877 miljoonaa euroa) ja Romania (757 miljoonaa euroa). Suomen
saanto olisi komission ehdotuksen mukaan noin 165 miljoonaa euroa.
Suomen saanto koostuu hiili-intensiivisten alueiden teollisuuslaitosten
kasvihuonekaasupäästöistä (61 %) ja työllisyydestä teollisuudessa
(22 %) sekä turpeen tuotannosta (17 %).
Suomen saanto JTF-rahastosta on noin 422 milj. euroa, josta monivuotisen rahoituskehyksen osuus 181 milj. euroa ja elpymisvälineen 241 milj.
euroa (vuoden 2018 hinnoin). Kansallisen osarahoituksen myöhemmin
varmistuvasta vähimmäismäärästä riippuen JTF-kokonaisrahoitus olisi
Suomessa noin 600-700 miljoonaa euroa (vuoden 2018 hinnoin).
Turvetyöryhmä ehdottaa, että edellä luvussa 8 kuvatut JTF-esitykset rahoitettaisiin JTF-rahastosta.
9.1 Varojen kohdennus Suomessa
Komissio on osoittanut Suomen maaraportissa 2020 ensisijaisesti priorisoitavia investointitarpeita, jotka liittyvät
(1) tehokasta ja puhdasta energian tuotantoa ja käyttöä tukevien innovatiivisten ratkaisujen kehittämiseen ja käyttöönottoon,
(2) paikallisen talouden monipuolistamiseen ja sen varmistamiseen, että
työntekijöillä, joihin siirtymä vaikuttaa, on tarvittavaa osaamista,
(3) tutkimus- ja innovaatiotoimintaan, mukaan lukien uuden korkean
teknologian ja uusien innovaatioratkaisujen kehittäminen ja siirron edistäminen ja
(4) turvetuotannosta poistuvien alueiden kunnostamiseen, maan saneeraukseen ja käyttötarkoituksen muuttamiseen tehtäviin investointeihin.
Suomen hallitus on sitoutunut energiaturpeen käytön puolittamiseen vuoteen
2030 mennessä. JTF:n erityistehtävä on vähähiilisyyteen siirtymän aiheuttamiin
taloudellisiin, sosiaalisiin ja alueellisiin haittavaikutuksiin vastaaminen työllisyyden ja kestävien aluetalouksien turvaamiseksi. JTF-varoin voidaan myös
edistää vihreää siirtymää tukemalla muun muassa tutkimus- ja innovointitoimintaa, jolla edistetään edistyneen teknologian siirtoa ja teknologian ja infrastruktuurien käyttöönottoa pyrittäessä kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseen sekä energiatehokkuuden ja uusiutuvan energian käyttöönoton lisäämiseen. Lisäksi voidaan rahoittaa muun muassa turvetuotannon käytöstä poistuvien maa-alueiden ennallistamista.
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Hallitus on sopinut budjettiriihessä 2020, että se käyttää osan JTF-rahastosta
turvetta korvaavien investointien tukemiseen. Lisäksi samasta rahastosta tuetaan taloudellisesti elinkeinonsa menettävien turveyrittäjien ja työntekijöiden
sopeutumista ja laajasti kohdealueiden elinkeinotoiminnan monipuolistamista.
Energiaturpeen tuotantoa ja käyttöä tapahtuu Suomessa hajautetusti ja laajasti.
Suomi on esittänyt, että JTF tukialueita ovat Itä- ja Pohjois-Suomen maakunnat, Satakunta, Keski-Suomi, Etelä-Pohjanmaa, Pohjanmaa, Kymenlaakso,
Etelä-Karjala sekä Pirkanmaan maakunnasta Punkalaidun, Kihniö, Virrat ja
Parkano.
JTF-rahoituksen maakunnallisesta kohdentamisesta tehdään kansallisia päätöksiä ottaen huomioon EAKR- ja ESR-varojen vastaava kohdentaminen. Valtioneuvosto hyväksyy Suomen kolmirahastoisen (EAKR, ESR ja JTF) Uudistuva
ja osaava Suomi -ohjelman vuosille 2021–2027. Siinä täsmennetään määrärahat ja käyttökohteet, kun EU-säädökset on hyväksytty ja komissio on vahvistanut toimeenpanosäädöksellä Suomen osuuden JTF-määrärahoista.

9.2 JTF –suunnitelmien ja ohjelman valmistelu
Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) johtaa Suomen kolmirahastoisen (EAKR,
ESR+ ja JTF) Uudistuva ja osaava Suomi -ohjelman valmistelua vuosille 2021–
2027. JTF:n sisältöehdotukset valmistellaan maakunnittain alueellisten siirtymäsuunnitelmien muodossa. Myös maakuntien yhteisiä siirtymäsuunnitelmia on
mahdollista laatia. Maakuntien perustama JTF-koordinaatiotyöryhmä koordinoi
ja yhteen sovittaa siirtymäsuunnitelmien valmistelua alueilla.
Alueellisissa suunnitelmissa on näkemys turpeen tuotannon ja käytön vähenemisen sosioekonomisista ja ympäristövaikutuksista maakunnissa sekä kuvaus
siirtymän haasteisiin vastaamisesta, suunnitelluista toimista
ja JTF-mekanismin mahdollisuuksista. Alueelliset siirtymäsuunnitelmat sisällytetään kansallisen ohjelma-asiakirjan liitteiksi.
TEM hallintoviranomaisena vastaa JTF-rahaston neuvotteluista komission
kanssa ja antaa neuvottelujen pohjalta maakunnille mahdollisen palautteen siirtymäsuunnitelmien jatkotyöstämisestä. Komissio hyväksyy suunnitelmat. Toimeenpanosta vastaisivat maakunnan liitot ja ELY –keskukset.
Suomen JTF-ehdotus on tavoitteena saada valmiiksi huhti-toukokuussa 2021
komission kanssa käytäviä ensimmäisiä neuvotteluja varten. Rahoituksen aluejako tehtäisiin toukokuussa ja valtioneuvoston hyväksyntä JTF-ohjelmaesitykselle ja toimittaminen komissioon tapahtuisi alkukesästä. Komission hyväksyntä ohjelmaesitykselle ja alueellisille siirtymäsuunnitelmille (ohjelma-asiakirjan liitteinä) loppukesästä mahdollistaisi JTF:n toimeenpanon käynnistymisen
syksyllä 2021 osana Uudistuva ja osaava Suomi 2021 – 2027 ohjelmaa.

9.3 JTF –tukikelpoiset toimet:
JTF-asetuksen artiklan 8 mukaiset tukikelpoiset toimet (asetusesitys
25.2.21)
•

pk-yrityksiin, mukaan luettuna startup-yritykset ja mikroyritykset, tehtävät tuotannolliset
investoinnit, jotka johtavat talouden monipuolistamiseen ja uudistamiseen;
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•

uusien yritysten perustamiseen tehtävät investoinnit, myös yrityshautomoiden ja konsulttipalvelujen kautta;
tutkimus- ja innovointitoimintaan tehtävät investoinnit, joilla edistetään edistyneen teknologian siirtoa;
teknologian ja infrastruktuurien käyttöönottoon tehtävät investoinnit, joilla edistetään
kohtuuhintaista puhdasta energiaa ja kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä;
investoinnit uusiutuvaan energiaan ja energiatehokkuuteen ml. energiaköyhyyden vähentäminen;
kestävään paikallisliikenteeseen tehtävät investoinnit, myös paikallisen kuljetussektorin
vähähiilisyystoimet;
kaukolämpöverkkojen kunnostaminen ja uudistaminen pyrittäessä energiatehokkuuden
parantamiseen sekä investoinnit lämmön tuotantoon edellyttäen, että käytetään vain uusiutuvia energian lähteitä;
digitalisaatioon ja sen innovaatioihin sekä digitaaliseen liitettävyyteen tehtävät investoinnit;
laitosalueiden (’brownfield sites’) kunnostamiseen ja puhdistamiseen, maan saneeraukseen mukaan lukien vihreä infra, kun se katsotaan välttämättömäksi sekä käyttötarkoituksen muuttamiseen tehtävät investoinnit ottaen huomioon saastuttaja maksaa periaatteen;
kiertotalouden vahvistamiseen, mukaan luettuna jätteiden ehkäisemisen, vähentämisen,
resurssitehokkuuden, uudelleenkäytön, korjauksen ja kierrätyksen kautta, tehtävät investoinnit;
työntekijöiden uudelleenkoulutus ja uusien taitojen hankkiminen;
työnhakuneuvonta työnhakijoille;
työnhakijoiden aktiivinen osallistaminen;
tekninen tuki
muut artiklan alueellisiin siirtymäsuunnitelmiin sisältyvät toimet koulutussektorilla ja sosiaalisessa osallisuudessa ja perustelluista syistä infrastruktuuri koulutuskeskuksia, lasten
ja vanhusten laitoksia varten.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

JTF –asetuksen 8 artiklaan on koottu toimet, jotka on jätettävä JTF –soveltamisalan
ulkopuolelle:
JTF-rahastosta ei tueta:
ydinenergian tuotantoa tai rakentamista
tupakan tuotantoa tai markkinointia
vaikeuksissa olevia yrityksiä –johon kuitenkin sisältyy poikkeuksia
fossiilisten polttoaineiden tuotantoon, käsittelyyn, jakeluun, varastointiin tai
polttamiseen liittyviä investointeja.

JTF ei rajaa turvealan toimia muista EU-rahoituslähteistä tuettavaksi eikä muutoinkaan aseta
rajoitteita turvealan kehittämiselle kansallisesti.

LIITTEET
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Energiaturve – Energitorv – Energy peat

Kasvu- ja ympäristöturve
Växt- och miljötorv
Horticultural and environmental
peat

Vuosi
År
Year

Tuotanto – Produktion – Production
Jyrsinturve
Frästorv
Milled peat

Palaturve
Stycketorv
Sod peat

Yhteensä
Totalt
Total

Yhteensä
Totalt
Total

1 000 m3

1 000 m3

1 000 m3

2008
2009
2010
2011

13 950
25 000
21 650
20 130

1 050
1 800
1 750
1 670

15 000
26 800
23 400
21 800

12 066
25 300
20 900
19 400

1 800
2 190
2 000
1 580

2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

12 544
20 567
18 855
10 125
8 831
8 900
18 313

880
1160
1560
820
580
600
1340

13424
21727
20415
10945
9 411
9 500
19653

11 400
19687
18600
9740
8378
8500
21 600

970
2190
1653
1153
1425
1600
2580

2019
2020

10 427
5 718

1015
795

11443

12 200
6724

2002
2352

6 513

GWh

Tuotanto
Produktion
Production

1 000 m3

