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Turvetuotannossa yleisesti käytettyjä vesien-
puhdistusmenetelmiä ovat laskeutusaltaat, 

virtaaman säädöt, pintavalutuskentät, kosteikot 
ja kemikalointi. Tässä kirjoituksessa esittämäni 

Turvetuotanto pilaa vesistöjä

Jaakko Koppinen
Pelastetaan reittivedet ry

Vesistöt ovat osa kansallisomaisuuttamme. Silti turvetuotanto ei kaikkialla täytä 
ympäristöluvissa edellytettyjä vesien puhdistustuloksia. Vesialueiden omistajien ja 
valvovien viranomaisten on otettava turvetuotantoon nykyistä jämäkämpi ote.

yhteenveto turvetuotannon puhdistusmenetel-
mistä ja vesistöpäästöistä perustuu Pöyry Oy:n ja 
Nablabs Oy:n laatimiin VAPO Oy:n turvetuotan-
toalueiden kuormitusraportteihin Keski-Suomes-

Turvetuotantoalueen vedet sekoittuvat Rajajokeen 7.4.2016.

Jaakko Koppinen

sa, Etelä-Pohjanmaalla, Pirkanmaalla ja Etelä-Sa-
vossa vuosilta 2015 – 2016.

Ympäristölupien ehtoja ei täytetä

Keski-Suomen, Etelä-Pohjanmaan, Pirkanmaan 
ja Etelä-Savon kaikkiaan 327:sta vesienkäsittely-
rakenteesta vain 86:lle oli määritetty puhdistus-
vaatimus tai -tavoite vuonna 2016. Ainoastaan 14 
täytti luvan mukaiset ehdot. Tilanne oli saman-
lainen vuonna 2015. 

Vuosina 2015 – 2016 kaikista vesienkäsittelyra-
kenteista (muut kuin kemikalointi) 38 % ei saa-
vuttanut vaatimusta kiintoaineen osalta, 47 % 
kokonaistypen osalta ja 75 % kokonaisfosforin 
osalta. Vesienkäsittelyrakenteista 62 % lisäsi hu-
muspitoisuutta kemiallisena hapenkulutuksena 
(CODmn) mitattua. Ympäristöluvissa on normaa-

listi ehto, että mikäli puhdistustehoja ei saavu-
teta kahteen vuoteen, on laadittava suunnitelma 
puhdistustehojen parantamiseksi. Käytännössä 
tehostamistoimenpiteitä ei ole olemassa, joten lu-
paehtoja höllennetään.

Pitoisuuksien hajonta on suuri

Kokonaistypen mukaan vesienkäsittelyrakenteil-
ta lähtevästä puhdistetusta vedestä 82 % kuului 
luokkiin tyydyttävä-välttävä-huono.

Suoveden fosforipitoisuus on luontaisesti ma-
tala. Siitä huolimatta kokonaisfosforin osalta yli 
puolet kuului luokkaan tyydyttävä tai sitä hei-
kompi. Kokonaistypen ja -fosforin hajonta on 
suuri, fosforin osalta erinomaisesta huonoon. 
Kiintoaineen osalta vain 36 %:lla pitoisuus on alle 
3,5 mg/l.
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Suomen Kalastuslehti on vesienomistajille, 
osakaskuntien ja kalastusalueiden aktiiveille, 
ammattikalastajille sekä kaloista, kalavesi-
en hoidosta ja kalastuksesta kiinnostuneille 
suunnattu ammattilehti. Lehti sisältää asian-
tuntijoiden kirjoituksia kalavesien hoidosta, 
kalakantojen kestävästä käytöstä sekä tuo-
reimmista kalatalouden tutkimustuloksista.
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Humus ja elohopea

Turvetuotannon merkittävin vesistöongelma liit-
tyy humukseen, vaikka sille harvoin määritetään 
päästörajoitusta. Humus liettää ja tummentaa ve-
siä ja kuluttaa happea hajotessaan. Pääosin hu-
muksen määrä lisääntyy käsittelyssä. Analyysi 

osoitti, että 80 % vesienkäsittelyrakenteista (muut 
kuin kemikalointi) lisäsi alapuolisen vesistön kes-
kimääräistä CODmn pitoisuutta, 30 mg/l.

Turvemaiden muokkaaminen aiheuttaa hu-
muspäästöjen ohella elohopean virtaamista ve-
sistöihin. Runsashumuksisten järvien kaloissa on 
suurimmat elohopeapitoisuudet.

Kemikaloinnin ongelmat

Kemikalointi poistaa fosforia ja humusta, mutta 
alentaa pH:ta ja lisää rautaa. Ropolansuon tur-
vetuotantoalueelta vesi virtaa Mikkelin Kan-
gasjärven Akonlahteen. Laskuojan kohdalla 
rannasta mitattiin 3. 5. 2017 veden pH 3,16. Etelä-
Savossa sijaitsevien Ropolan- ja Viransuon tur-
vetuotantoalueilta virtaavan veden pH oli vuosi-
na 2005 – 2015 keskimäärin 3,5 ja jopa 2,7 – toisin 
sanoen happamampaa kuin etikkahappo. Veden 
rautapitoisuus oli vastaavasti 18 – 19 mg/l, ajoit-

tain 350 mg/l. Normaalisti suovaltaisella alueella 
veden rautapitoisuus on 2 – 3 mg/l.

Vuonna 2014 Akonlahdessa mitattiin pH arvo-
ja välillä 3,7 – 4,5 ja sedimentin rautapitoisuuksia 
84 – 150 mg/kg. Viransuon alapuolisessa Höy-
tiönlammessa pH oli välillä 3,7 – 4,1 vuonna 2016 
ja vuonna 2012 jopa 3,5.  Kalat eivät elä näiltä tur-
vetuotantoalueilta virtaavassa vedessä. Seinäjoel-
la sijaitsevalta Haukinevalta virtaa samanlaista 
vettä Seinäjokeen.

Edunvalvonta otettava tosissaan

Turvetuotannon vesienpuhdistuksen tehotto-
muus estää osaltaan pintavesien toimenpideoh-
jelman tavoitteen, hyvän tilan saavuttamisen. 
Vesienpuhdistuksen rakenteet toimivat pääosin 
enintään välttävästi. Tosiasiassa tilanne on vielä 
huonompi, koska edellä kuvatut tulokset perus-
tuvat Vapon itsevalvonnan aineistoon, joka ei tul-
va-aikojen ja rankkasateiden osalta ole edustava.

Osakaskuntien ja tulevien kalatalousalueiden 
edustajien tulee vesialueiden omistajina kiireel-
lisesti ottaa turvemaiden vesistöjen seurantaan 
jämäkkä ote ja vaatia toimijoilta vähintään ym-
päristöluvissa edellytettyjä puhdistustuloksia. 
Samaa on kohtuudella edellytettävä myös valvo-
valta viranomaiselta. 

Vesistömme ovat yksi arvokkainta kansallis-
omaisuuttamme ja niiden hyvästä tilasta on huo-
lehdittava. Emme voi hyväksyä, että korkeinta 
hallinto-oikeutta myöten vahvistettuja puhdis-
tustehomääräyksiä ei noudateta. Tilaukset:

Kalatalouden Keskusliitto
Puh. (09) 6844 590
kalastus@ahven.net

www.ahven.net

7,50

Kalanpyydysten rakentaminen

Kirjassa esitellään materiaalit, leik-
kaukset, langan pujotukset, liitokset, 
pauloitus, paikkaus ja huolto.

Klassikot pyydysrakentamiseen

Pyydysrakentamisen perusteet

Mittava dokumentti 2000-luvun alun 
pyydysrakentamisesta. Kirja koostuu 
kahdesta niteestä.

63,00
Havaspyydysten valmistus

Havaspyydysten valmistuksen perus-
teet on yksi pyydysrakennuksen pio-
neerijulkaisuista. 

Jokamiehen avorysä (2,5 m)

Selkeät piirustukset suomukalapyy-
dykseen, jonka kalastavuus on hyvä 
ja käsittely helppoa.

16,80

3,70

Pienten turvemaiden jokien luokitus (SYKE 7/2012) verrattuna VAPO Oy:n Keski-Suomen, Etelä-Pohjanmaan ja 
Pirkanmaan yhteensä 306 vesienkäsittelyrakenteelta lähtevän veden laadun yhteenvetoon vuosilta 2015 ja 2016.

Pienten turvemaiden joet kokN (µg/l)
Puhdistettu vesi 
kokN mukaan

kokP (µg/l)
Puhdistettu vesi 
kokP mukaan

Erinomainen < 450 0 % < 20 9 %

Hyvä < 900 18 % < 40 36 %

Tyydyttävä < 1500 59 % < 60 29 %

Välttävä < 2500 22 % < 90 16 %

Huono ≥ 2500 1 % ≥ 90 10 %

”Turvetuotantoalueilta vir-
taavan veden pH oli keski-
määrin 3,5 ja jopa 2,7.”


