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ETELÄ-SAVON ELY-KESKUS EI TUTKINUT KANGASJÄRVEN, HÖYTIÖNLAMMEN JA HÖYTIÖNJOEN
VEDEN SURKEAA TILAA, VAAN KÄSITTELI VIREILLEPANOAMME KIUSANTEKOVALITUKSENA JA
MÄÄRÄSI KÄSITTELYMAKSUN
3. toukokuuta 2017 Ropolansuon turvetuotantoalueen purkuojan laskussa Kangasjärven
Akonlahteen mitattiin pH:n arvoksi 3,16.
Vuosittaisista kuormitusraporteista ilmeni, että vuosina 2005-2015 Ropolansuolta virtaavien
vesien keskimäärinen pH:n arvo oli 3,5. Yksittäisten mittausten minimiarvo oli 2,8. (Huom!
etikkahapon pH on 2,9). Keskimääräiset vuosittaiset rautapitoisuudet olivat 7,6.. 51 mg/l,
rautapitoisuuksien maksimiarvo oli 350 mg/l.
Kangasjärveen virtaa vesiä myös Viransuon turvetuotantoalueelta, Höytiönlammen ja Höytiönjoen
kautta. Viransuolta virtaavien vesien keskimääräinen pH oli ajanjaksona 3,5. Minimiarvo oli 2,7.
Keskimääräiset vuosittaiset rautapitoisuudet 5,7…29 mg/l, rautapitoisuuksien maksimiarvo oli 98
mg/l.
Molempien tuotantoalueiden vesienkäsittelynä oli kemikalointi.
Kangasjärven Akonlahdesta vuosina 2012 ja 2013 otettuja näytteitä oli analysoitu Satakunnan
ammattikorkeakoulussa. Laaditussa raportissa 21.7.2013 todettiin, että ’ Tulosten mukaan
Kangasjärven vesi on hyvin hapanta ja sen rauta- ja sulfaattipitoisuudet ovat korkeita. Veden laatu
ei tältä osin vastaa luonnontilaisen järven vastaavia. Arvot ovat niin poikkeavia, että olisi syytä
tarkemmin selvittää, mikä vaikutus veden laadulla on järven ekosysteemiin, esim kaloihin’.
Vuoden 2016 vuosikuormitusraportin mukaan Ropolansuon laskuojasta Akonlahteen virtaavan
veden 1.8.2016 mitattu pH oli 3,1. Vuoden 2016 vuosikuormitusraportissa on kootusti esitetty
Ropolansuolta ja Viransuolta virtaavien vesien pH ja rautapitoisuudet
a.
b.
c.
d.

Höytiönlampi: pH 3,7-- 4,1, rautapitoisuudet 2,1—7 mg/l, kiintoaine 5,7—42 mg/l
Höytiönjoki: pH 3,8—4,2, rautapitoisuudet 2,2—3,2 mg/l, kiintoaine 12—15 mg/l
Akonlahti Puro: pH 3,1—5,1, rautapitoisuudet 8—20 mg/l, kiintoaine 3,1—52 mg/l
Viransuo KEM_1: pH 3,1—3,7, rautapitoisuudet 6—26 mg/l, kiintoaine 0,8—15 mg/l

Seuraavasta kuvaajasta ilmenee selvästi, miten dramaattinen muutos on tapahtunut
Höytiönlammen veden rauta- ja kiintoainepitoisuuksissa. Nähtävästi Höytiönlammen pohjalle on
sedimentoitunut merkittävässä määrin lisää rautaa ja kiintoainetta.
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pH:n normaali taso järvissä on 6,5-6,8. Pienten turvemaiden jokien pH:n hyvä tila on vähintään 5,6
ja huono tila 4,9 tai huonompi. Suovaltaisilla valuma-alueilla veden rautapitoisuus on 1-2 mg/l.
Ph:n vaikutus vesieliöstölle:
Kalojen happamuuden sietokyky vaihtelee kalalajien ja elinkierron vaiheen mukaan,
yleisesti ottaen haitallisia vaikutuksia alkaa ilmenemään pH:n laskiessa alle viiden.
Mäti ja vastakuoriutuneet sietävät heikoimmin happamuutta, eli lisääntyminen
heikkenee ensimmäiseksi. Myös kasvu heikkenee. Aikuiset yksilöt sietävät
happamampaa vettä. Pitkäaikainen sopeutuminen parantaa sietokykyä, esimerkiksi
suolampien ahvenet sietävät alhaisempaa happamuutta, mutta sopeutuminen
tapahtuu hitaasti. Nopeat, pulssimaiset muutokset aiheuttavat kuolleisuutta
herkemmin kuin asteittainen happamuuden lisääntyminen.
Ahven (kestävimpiä lajeja Suomessa) (Rask 1983, kokeellinen tutkimus Evolla)
-

pH < 3,5: kaikki mätimunat kuolivat, kesän vanhoista poikasista 81 %, aikuisista 47 % kuoli.
pH = 4: 79 % & 39 % kuolleisuudet mädillä kahdella eri järvellä

Särkikalat, lohikalat:

Lisääntyminen alkaa häiriintyä pH 5,5-5 tasolla
kriittinen raja taimen pH 4,5
kriittinen raja särkikalat, made pH 5,0-5,2

Seuraavista valokuvat ilmentävät Ropolansuolta virtaavia vesiä ja Akonlahdessa esiintyvää vettä.
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Ph mittaus 3.5.2017

Ropolansuolta virtaa kemikaloitua vettä 600 metriä pitkää purkuojaa myöten Akonlahteen
(17.5.2017)
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Akonlahti 15.4.2018

Akonlahden ranta 2018
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Akonlahden rantaa 2018

Vesinäytteitä 14.6.2018
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’Pelastetaan Reittivedet ry teki 7.6.2017 poliisille tutkintapyynnön:
Onko noudatettu lakia laskettaessa em. turvetuotantoalueiden vedet
Kangasjärveen, Höytiönlampeen ja Höytiönjokeen, kun ottaa huomioon
Kangasjärven, Höytiönlammen ja Höytiönjoen veden tilan ja toisaalta Ropolansuon ja
Viransuon turvetuotantoalueiden vesien pH:n ja vesien sisältämän raudan ja muiden
vesien tilaan vaikuttavien haitallisten aineiden määrän? Onko aiheutettu
merkittävää ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa Kangasjärvelle tai osalle siitä,
Höytiönlammelle tai Höytiönjoelle? Hyvin matalat pH:n arvot ja korkeat
rautapitoisuudet johtunevat kemiallisessa puhdistuksessa käytettävästä kemikaalista
(rautasulfaatista).
Tutkintapyynnön allekirjoittivat myös Kangasjärven kalastusseura, Virtasalmen kalastusalue,
Karkeamaan osakaskunta ja 20 yksityishenkilöä.
Pelastetaan Reittivedet ry (PRV) ja Pelastetaan Savon veet ry (PSV) tekivät 13.6.2017 Etelä-Savon
ELY:keskukselle vireillepanon ja vaativat turvetuotannon keskeyttämistä siihen asti kunnes
vesienkäsittely saadaan korjattua lain mukaiseen tilaan.
Tutkintapyyntöön ja vireillepanoon liitimme mm. kaikki asiaan liittyvät turvetuotannon
päästömittaukset, tehdyt vesistötarkkailut ja ammattikorkeakoulussa tutkittujen Akonlahdessa
otettujen näytteiden tulokset.
Tutkintapyynnön osalta poliisi pyysi lausunnon Etelä-Savon ELY:keskukselta.
Etelä-Savon ELY-keskuksen päätös vireillepanosta 13.4.2018:
(ELY-keskus) Tutkii vireillepanossa esitetyt vaatimukset Pelastetaan Savon Veet
vesienhoitoyhdistys ry:n tekemänä, mutta jättää tutkimatta Pelastetaan Reittivedet
ry:n osalta. (ELY-keskus) Hylkää vireillepanokirjelmässä esitetyt vaatimukset.
(ELY-keskus määrää) Käsittelymaksun yhdistyksille yhteisesti 1140 euroa, koska
’vireillepanoa on pidettävä ilmeisen perusteettomana’ (tarkoittaa
kiusantekovalitusta).
Etelä-Savon ELY-keskuksen päätöksissä vireillepanosta mainitaan mm., että
’Matalan (AKON)lahden ja rantavyöhykkeen vedenlaadun mittaamiseen ei ole
olemassa sellaisia menetelmiä, joilla saataisiin vertailukelpoinen kuva sellaisen
vesistöalueen tilasta. Näin ollen ELY-keskus ei ryhdy asiassa enempiin toimiin.
Edelleen, että ’ Höytiönlampi ja Höytiönjoki ovat mukana VAPO Oy:n
velvoitetarkkailuohjelmassa. Vireillepanokirjelmässä esitetty vaatimus on
perusteeton, koska toiminnanharjoittajan tekemä vaikutustarkkailu on tuottanut
tietoa toiminnan ympäristövaikutuksista alapuoliseen vesistöön, tarkkailutietoa on
pitkältä aikaväliltä ja uutta vedenlaatutietoa karttuu vuosittain. Näin ollen ELY-keskus
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ei ryhdy asiassa enempiin toimiin. Tarkkailutuloksista käy selville, että vesien
käsittely on tehty lupaehtojen ja määrätyn puhdistustekniikan mukaisesti’.
(Poliisin tekemässä) Tutkinnan päätöksessä 25.4.2018 mainitaan, että
’Elyn poliisille 1.11.2017 antaman lausunnon mukaan Ropolansuon ja Viransuon
tuotantosoilla on voimassa olevat ympäristöluvat ja lupamääräykset on tarkastettu
Vaasan hallinto-oikeuden antamalla päätöksellä. Ympäristöluvat eivät sisällä
lupamääräyksiä pH:sta, raudasta eikä sulfaateista. Osaa näistä mitataan
velvoitetarkkailun yhteydessä, mutta lupaehtoihin niiden raja- tai tavoitearvoja ei ole
määritelty. Ely-keskuksen lausunnossa ei ole tuotu esille seikkoja, joiden perusteella
asiassa olisi syytä epäillä, että turvetuotantosuot aiheuttaisivat rikoslain tarkoittamaa
ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa’.
Jatkovalitus 8.5.2018 Vaasan hallinto-oikeuteen ELY-keskuksen päätöksestä:
Koska yhdistyksellä (PRV) ei ollut rahavaroja (mahdolliset oikeudenkäyntikulut ELY:lle
ja VAPO:lle) ja koska ELY-keskuksen status ympäristöasioiden asiantuntijana po.
tapauksissa on ollut yleisesti hyvin vahva, PRV päätti tehdä valituksen vain ELY:n
käsittelymaksun ja myös PRV:n vireillepano-oikeuden osalta.
PSV teki myös valituksen hallinto-oikeuteen käsittelymaksun osalta.
Valituksen rajoittamisesta huolimatta VAPO Oy vaati yhdistyksiltä yhteisesti
oikeudenkäyntikuluja 1000 euroa ja vaati, että PRV:n osalta valitusta ei tutkita.

Vaasan hallinto-oikeuden päätös 7.10.2021:
Hallinto-oikeus tutkii valituksen ja hylkää VAPO Oy:n vaatimuksen tutkimatta
jättämisestä.
Pääasia ratkaisu:
Hallinto-oikeus, hyväksyen Pelastetaan Reittivedet ry:n valituksen tältä osin
kumoaa Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen päätöksen siltä
osin, kuin Pelastetaan reittivedet vireillepano on jätetty tutkimatta.
Hallinto-oikeus, hyväksyen valitukset tältä osin, kumoaa ja poistaa sen hakijoille
yhteisvastuullisesti määrätyn käsittelymaksun. Mahdollisesti jo suoritettu
käsittelymaksu on. viipymättä palautettava.
Lisäksi päätöksen perusteluissa mainitaan, että ’ Koska Pelastetaan reittivedet ry
on ilmoittanut tyytyvänsä ELY-keskuksen asiaratkaisuun, ei asiaa kuitenkaan ole
tarpeen tämän johdosta palauttaa’.
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Lopuksi:

Vireillepanosta kului lähes 4 vuotta ja 4 kuukautta. Ropolansuolta on turvetuotanto
loppunut, Viransuolla tuotanto jatkuu.
Akonlahden tila on surkea kuten valokuvista näkyy, aiemmin niin kirkasvetinen,
ahvenista kuuluisa lahti on umpeenkasvanut ja veden tila huono.
Höytiönlammen ja Höytiönjoen tilanne on yhtä heikko. Höytiönlammella kalastanut
kertoi, että ’Olen kalastanut Höytiönlammesta lapsuudestani, eli 60-luvulta
lähtien..haukea, särkeä ja varsinkin ahventa oli hyvin. …kesällä 2017 suoritetun
koekalastuksen perusteella voi todeta, että lampi taitaa olla nykyään täysin kalaton’.

Emme ymmärrä, miksi Etelä-Savon ELY-keskus ei välitä Kangasjärven, Höytiönlammen ja
Höytiönjoen veden tilasta. Onko syynä se, että heidän velvollisuutensa huolehtia vesien ja
vesienhoidon tilasta tässä tapauksessa on täydellisesti laiminlyöty.

