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Vaasan hallinto-oikeus

Päätös
Antopäivä

Päätösnumero

27.03 .2019

19/0085/1
Diaarinumero
00648/16/5115

Asia

Valitus ympäristölupa-asiassa

Muutoksenhakijat

Siniklcaja Jouko Keski-Lusa, Johanna ja Jani Lehtovaara, Saaraja Torni Järvi
nen, Pirjo ja Mauno Oinonen, Riitta ja Pentti Toivonen, Maritta ja Reino Kivi
mäki sekä Anneli ja Heikki Taimi, yhdessä

Luvan hakija

Vapo Oy

Päätös, johon on haettu muutosta
Länsi-ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto 6.4.2016 Nro 57/2016/1
Aluehallintovirasto on myöntänyt Vapo Oy:lle ympäristöluvan Riitasuon tur
vetuotantoon Ahtärin kaupungissa Kokemäenjoen vesistöalueella. Tuotantoalueen pinta-ala auma-alueineen on noin 10,7 ha.
Aluehallintovirasto on myöntänyt Vapo Oy:lle luvan toiminnan aloittamiseen
muutoksenhausta huolimatta. Luvan saajan on asetettava 5 000 euron suurui
nen Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen hyväksymä
vakuus ympäristön saattamiseksi ennalleen lupapäätöksen kumoamisen tai lu
pamääräysten muuttamisen varalta.
Päätös sisältää lupamääräykset 1—14, joista lupamääräykset 1—5 ja 8—13 kuulu
vat seuraavasti:

1. Turvetuotantoalueen vedet on johdettava hakemuksen liitteenä 3 olevan kar
tan mukaisesti vesienkäsittelyrakenteiden jälkeen laskuojan kautta Myllypu
roon.

2. Tuotantoalueen vedet on johdettava hakemuksen liitteenä 3 olevan,
18.12.2014 päivätyn piirustuksen mukaisesti sarkaojarakenteidenjalaskeutus
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altaan kautta sekä käsiteltävä ympärivuotisesti pintavalutuskentällä sekä muu
toin hakemussuunnitelmasta ilmenevällä tavalla.
Sarkaojien päissä on oltava lietesyvennys, lietteenpidätin ja päisteputket. Las
keutusaltaassa on oltava pintapuomi ja purkupään virtaamaa padottava ra
kenne. Laskeutusaltaan ja pintavalutuskentän on oltava mitoitusohjeiden mu
kaisia.
Auma-alueen ja ojien välissä on oltava suojakaista, joka estää turpeen joutumi
sen ojiin.
Tuotantoalueen ulkopuoliset valumavedet on johdettava tuotantoalueen ja ve
sienkäsittelyralcenteiden ohitse eristysojissa, joissa on oltava lietesyvennykset.
Eristysojia kaivettaessa on käytettävä kaivukatkoja ja vedet on johdettava pin
tavaluntana vesistöön, jos se on mahdollista.
3. Pintavalutuskentällä on saavutettava vuosikeskiarvona ilmaistuna vähintään
seuraavat puhdistustehot tai enintään seuraavat lähtevän veden pitoisuudet:

Kiintoaine
Kokonaisfosfori
Kokonaistyppi

Puhdistusteho
%
40
30
20

Lähtevän veden
pitoisuus
10 mg/l
100 jigfl
2000 ~ag/l

Puhdistusteho lasketaan laskeutusaltaan jälkeen ennen pintavalutuskenttää
määritettyjen pitoisuuksien vuosikeskiarvoista ja kentän jälkeen määritettyjen
pitoisuuksien vuosikeskiarvoista häiriötilanteet mukaan lukien.
4. Jos pintavalutuskentällä ei tarklcailun perusteella saavuteta lupamääräyk
sessä 3 asetettuja käsittelyvaatimuksia, luvan saajan on välittömästi ryhdyttävä
toimenpiteisiin vesienlcäsittelyn parantamiseksi ja ilmoitettava tehtävistä toi
menpiteistä kirjallisesti elinlceino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle ja kau
pungin ympäristönsuoj eluviranomaiselle. Jos lupamääräyksessä 3 asetettuj a
käsittelyvaatimuksia ei saavuteta seuraavanakaan vuonna, luvan saajan on toi
mitettava sitä seuraavan vuoden helmikuun loppuun mennessä aluehallintovi
rastolle vesienlcäsittelyn tehostamista koskeva suunnitelma, jonka perusteella
aluehallintovirasto voi muuttaa tai täsmentää lupaa ja lupamääräyksiä.
5. Luvan saajan on pidettävä vesienkäsittelyrakenteet ja ojastot jatkuvasti toi
mintakunnossa ja tarkastettava niiden toimivuus säännöllisesti.
Laskeutusallas, sarkaojat ja lietesyvennykset sekä reuna- ja kokoojaojat on
puhdistettava ainakin kerran vuodessa tuotantokauden päätyttyä ja aina muul
loinkin tarpeen vaatiessa. Kivennäismaahan kaivetut ojat on tarkastettava aina
kin kerran vuodessa ja puhdistettava tarvittaessa.
Laskeutusaltaasta, lietesyvennyksistä ja ojista poistettava liete on sijoitettava
siten, ettei se pääse vesistöön.
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8. Tuotantoa on harjoitettava siten, että jätettä syntyy mahdollisimman vähän
ja ettei jätteestä aiheudu vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle. Luvan
saajan on järjestettävä jätehuolto ja jätteen kuljetus asianmukaisesti.
Luvan saajan on noudatettava hakemukseen sisältyvää kaivannaisjätteen jäte
huoltosuunnitelmaa.
9. Voiteluaineetjajäteöljy on säilytettävä katetussa tilassa, jossa on tiivisalus
tainen reunallinen suojarakenne. Polttoainesäiliöiden on oltava tiiviillä alus
talla siten, ettei polttoainetta säilytyksen tai tanklcauksen aikana pääse maape
rään tai ojiin. Paikallaan pysyvien polttoainesäiliöiden on oltava kaksivaippai
sia tai valuma-altaalla varustettuja. Polttoainesäiliöissä on oltava ylitäytönestin
ja laponestin.
10. Luvan saajalla tulee olla valmiudet tuotantoalueella tapahtuvien konevauri
oiden tai onnettomuuksien aiheuttamien ympäristövahinkojen torjuntaan.
11. Toiminnan häiriötilanteista ja niiden aikaisista poikkeuksellisista vesien
johtamisjärjestelyistä on viipymättä ilmoitettava elinkeino-, liikenne- ja ympä
ristökeskukselle ja kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle sekä järjestet
tävä niiden edellyttämä tarkkailu. Häiriö- ja poikkeustilanteiden syyt on välit
tömästi selvitettävä. Havaitut viat on korjattava ja häiriötekijät poistettava vii
pymättä.
12. Käyttö- ja päästötarkkailu on toteutettava tämän päätöksen liitteenä 3 ole
van suunnitelman mukaisesti.
13. Vesistötarkkailu on toteutettava hakemuksessa esitetyn Vapo Oy:n Läntisen
Suomen turvetuotantoalueiden yhteistarkkailuohjelman mukaisesti.
Tarkkailuohjelmaa voidaan muuttaa Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja
ympäristökeskuksen hyväksymällä tavalla.
Pöly- ja melutarkkailu on toteutettava Riitasuon lähimpien asuinkiinteistöjen
omistajille vuosittain lähetettävällä kyselyllä. Esitys tarklcailusuunnitelmaksi
on toimitettava Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen
hyväksyttäväksi kolmen kuukauden kuluessa tämän päätöksen saatua lain voi
man.
Vesistötarkkailun vuosiraportit on toimitettava Etelä-Pohjanmaan elinkeino-,
liikenne- ja ympäristökeskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueelle,
Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kalatalousvi
ranomaiselle, Ahtärin kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle ja tervey
densuoj eluviranomaiselle, Ahtärinreitin kalastusalueelle ja Hankaveden osa
kaskunnalle.
Pöly- ja melutarkkailun vuosiraportit on toimitettava Etelä-Pohjanmaan elin
keino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ympäristö ja luonnonvarat —vastuualu
eelle ja Ahtärin kaupungin ympäristönsuoj eluviranomaiselle.
Tarklcailuj en tulokset on vaadittaessa annettava niiden nähtäväksi, joiden oi
keuteen tai etuun tiedot saattavat vaikuttaa. Tarkkailutulosten yhteenvedoissa
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on esitettävä tarkkailussa esiintyneet epävarmuustekijät sekä analyyseissä ja
tulosten laskennassa käytetyt menetelmät.
14. Tuotannosta poistettavat alueet on vuosittain ilmoitettava Etelä-Pohjan
maan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle. Tuotannosta poistettujen
alueiden vedet on johdettava vesienkäsittel~akenteiden kautta siihen asti, kun
nes alueet ovat kasvipeitteisiä, kuitenkin vähintään kahden vuoden ajan, tai ne
on siirretty pysyvästi muuhun käyttöön. Luvan saajan on esitettävä elinkeino-,
liikenne- ja ympäristökeskukselle selvitys tuotannosta poistettujen alueiden
tilasta ennen vesienkäsittelyn lopettamista. Tämän jälkeen tuotannosta poistet
tujen alueiden vedet voidaan ohjata vesien käsittelyn ohi elinkeino-, liikenne
ja ympäristökeskuksen hyväksymällä tavalla.
Tuotannon lopettamisesta on ilmoitettava etukäteen Etelä-Pohjanmaan elin
keino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vastuualu
eelle ja Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kalata
lousviranomaiselle. Tuotannon lopettamisen jälkeen hankealue on siistittävä ja
tarpeettomat rakenteet poistettava. Vesien käsittelyä ja päästö- ja vaikutustark
kailua on jatkettava kahden vuoden ajan tai kunnes tuotantoalue on siirretty
muuhun käyttöön. Luvan saajan on esitettävä elinkeino-, liikenne- ja ympäris
tökeskukselle selvitys alueen tilasta ja jälkihoitovaiheen tarkkailun tuloksista
ennen vesien käsittelyn lopettamista.
Turvetuotantoalueen ympäristölupa ja luvan saaj alle määrätyt velvoitteet lak
kaavat olemasta voimassa, kun Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ym
päristökeskus on todennut jälkihoitotoimet tehdyiksi.
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus voi tarvittaessa antaa toiminnan lo
pettamiseenjajälkihoitoon liittyviä tarkentavia määräyksiä ja erityisestä
syystä kehottaa toimittamaan aluehallintoviraston hyväksyttäväksi toiminnan
lopettamista koskeva suunnitelma.

Liite 3 Riitasuon käyttö- ja päästötarkkailusuunnitelma

Vesiin johdettavien päästöjen tarkkailu
Virtaama mitataan näytteenoton yhteydessä.
Vesinäytteet otetaan laskuojaan johdettavista vesistä ennen pintavalutuskenttää
ja sen jälkeen.
Vesinäytteet otetaan 1.4.—30.9. kerran kuukaudessa ja l.l0.—3l.3. kolmen kuu
kauden välein. Kevättulvan aikaan tulee ottaa lisänäytteitä. Näytteet otetaan
vuosina 2016, 2017,2018 ja 2019 ja sen jälkeen viiden vuoden välein kahtena
peräklcäisenä vuotena. Näytteistä analysoidaan kiintoaine, kemiallinen hapen
kulutus, kokonaisfosfori, kokonaistyppi ja pH.
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Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus voi perustellusta syystä, esimerkiksi
vesienkäsittelyn tehon ja päästöjen vakiintumisen tai pintavalutuskentän huo
non toimivuuden perusteella, päättää, että tarkkailukertoja vähennetään tai li
sätään. Vesienkäsittelyn teho lasketaan ennen tehostettua käsittelyä otettujen
näytteiden pitoisuuksien keskiarvojen ja käsittelyn jälkeen otettujen näytteiden
pitoisuuksien keskiarvoj en perusteella. Tarkkailuvuosina päästöt lasketaan
käyttäen tuotantoalueen omia pitoisuus- ja virtaamatietoja. Tarvittaessa voi
daan käyttää lähellä sijaitsevan, jatkuvassa tarkkailussa ja mahdollisimman sa
massa tuotantovaiheessa olevan tuotantoalueen virtaamatietoja.
Muina vuosina päästöt arvioidaan lähialueen tuotantoalueiden ominaispäästö
jen perusteella. Päästöt lasketaan sekä brutto- että nettoarvoina. Nettopäästöt
lasketaan käyttäen taustapitoisuuksina luonnontilaisen suon pitoisuuksia: ko~.
konaisfosfori 20 ~.tgIl, kokonaistyppi 500 ~.ig/l ja kiintoaine 1 mg/l. CODMn
taustapitoisuutena käytetään arvoa 32 mg/l. Tehon ja päästöjen laskennassa
ovat mukana kaikki näytteet sekä ohijuoksutukset ja muut häiriötilanteet.

Lupa on myönnetty olemaan voimassa toistaiseksi.
Aluehallintovirasto on perustellut päätöstään muun muassa seuraavasti:
Luvan myöntämisen edellytykset
Tuotantoalueella tai toiminnan vaikutusalueella ei ole ympäristönsuojelulain
13 § :ssä tarkoitettuja valtalcunnallisesti tai alueellisesti merkittäviä luonnonar
voja eikä luonnonsuojelulain perusteella erityistä suojelumerkitystä omaavia
lajeja tai luontotyyppejä. Toiminnasta ei aiheudu ympäristönsuojelulain 49
§ : ssä tarkoitettua erityisten luonnonolosuhteiden huonontumista.
Kaikki kuivatusvedet käsitellään pintavalutuskentällä, joka on rakennettu
2013. Tarklcailutulosten perusteella kenttä on pidättänyt kiintoainetta ja jonkin
verran typpeä. Keskimääräinen fosforipitoisuus ja kemiallinen hapenlculutus
on kasvanut. Kenttä on toiminut huonosti pienten virtaamien aikana. Koska
kenttä on ollut toiminnassa vasta kaksi vuotta, tarkkailutulokset kuvaavat ken
tän vakiintumisaikaa kenttäalueen vesitalouden ja eliöstön elinolosuhteiden
muuttuessa.
Vesien käsittely täyttää parhaan käyttökelpoisen tekniikan vaatimukset Riitasuon olosuhteissa.
Toiminta ei sijoitu kaavamääräysten vastaisesti.
Kun otetaan huomioon Riitasuon ja sen ympäristön tila ja käyttö, turvetuotan
nosta tämän lupapäätöksen mukaisesti toteutettuna ei yksin tai yhdessä muiden
toimintojen kanssa aiheudu luvan myöntämisen esteenä olevaa terveyshaittaa,
merkittävää muuta ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa, maaperän tai poh
javeden pilaantumista, erityisten luonnonolosuhteiden huonontumista tai ylei
seltä kannalta tärkeän virkistys- tai muun käyttömahdollisuuden vaarantumista
eikä eräistä naapuruussuhteista annetussa laissa tarkoitettua kohtuutonta rasi
tusta.
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Perustelut toiminnan aloittamiselle muutoksenhausta huolimatta
Kyseessä toiminnassa oleva turvetuotantoalue, josta noin 116 ha on poistettu
tuotannosta turpeen loppumisen vuoksi ja jäljellä on noin 10 ha. Kuivatusvedet
käsitellään pintavalutuskentällä. Näin ollen lupa toiminnan aloittamiseen voi
daan tässä tapauksessa myöntää.
Asetettava vakuus on määrätty riittäväksi ympäristön saattamiseksi päästöjen
osalta ennalleen, mikäli lupa evätään tai sen lupamääräyksiä muutetaan. Näin
ollen päätöksen täytäntöönpano ei tee muutoksenhakua hyödyttömäksi.
Lupamääräysten perustelut
Vesistöön joutuvien päästöjen rajoittamiseksi määrätään käytettäväksi parasta
käyttökelpoista tekniikkaa ja käytäntöä, minkä vuoksi ovat tarpeen määräykset
1—5. Riitasuon pintavalutuskenttä on ollut toiminnassa vasta kaksi täyttä vuotta
ja sen tarkkailutulokset kuvaavat kentän vakiintumisvaihetta. Lisäksi Riitasuon
turvetuotanto on loppumassa ja tuotantoala supistuu vuosittain. Tämän vuoksi
puhdistustehon raja-arvojen vaihtoehdoksi on lupamääräyksessä 3 hyväksytty
hakijan esittämä lähtevän veden pitoisuustaso.

Luvan saajan on oltava selvillä toimintansa päästöistä ja niiden vaikutuksesta
ympäristöön. Lupamääräyksien 12 ja 13 tarkkailu- ja raportointimääräykset
ovat tarpeen valvontaa varten. Vesienkäsittelyn toimivuutta on tarkkailtava
niin, että tarklcailun perusteella voidaan valvoa, toteutuvatko käsittelylle lupa
määräyksessä 3 asetetut käsittelyvaatimukset. Tarkkailun perusteella valvontaviranomainen voi tarvittaessa edellyttää toimenpiteitä pintavalutuksen ja muun
vesien käsittelyn puhdistustehon parantamiseksi. Vuosittain tehtäviin yhteen
vetoraportteihin sisällytetään selostukset vesien käsittelyssä havaituista puut
teista, jo tehdyistä toimenpiteistä niiden poistamiseksi ja suunnitelma tulevista
parannustoimenpiteistä.

Vastaus lausuntoihin ja muistutuksiin

Aluehallintovirasto on katsonut, että virtaamansäätöpatoja ei ole tarpeen ra
kentaa. Riitasuon nykyinen tuotantoalue on pieni ja tuotanto on päättymässä
noin 10 vuoden kuluessa. Alue on matalakenttävaiheessa, jolloin virtaaman
säätöpadoilla saatava hyöty on vähäinen, erityisesti kun otetaan huomioon ly
hyt jäljellä oleva tuotantoaika ja patojen rakentamisesta aiheutuva
lisäkuormitus.
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Vaatimukset hallinto-oikeudessa
Siniklca ja Jouko Keski-Lusa asiakumppaneineen ovat vaatineet, että aluehal
lintoviraston päätös kumotaan.
Siltä varalta, että aluehallintoviraston myöntämää ympäristölupaa ei kumota
muutoksenhakijat ovat esittäneet ympäristöluvan lupaehtojen tiukentamista.
Lupaehtoa 3 tulee muuttaa siten, että päästöarvot vastaavat paremmin ominais
soiden päästöarvoja ja ovat suhteessa toiminnan kokoon. Lisäksi lupaehdoissa
tulee ottaa huomioon muita päästöarvoja kuten lähtevän veden pH, joka tulee
olla välillä pH 5—9, COD:n pitoisuudelle tulee asettaa riittävän alhainen pitoi
suusraja, jotta Moksunjärven hyväksi luokiteltu tila ei heikkene.
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen ja Ähtärin kaupungin ympäristönsuoj eluvi
ranomaisen lausunnoissa huomautetaan tuotantoalueen vesien käsittelyyn liit
tyvissä asioissa ja muun muassa vaaditaan lisärakenteiden rakentamisesta tuo
tantoalueelle. Tätä valvovan viranomaisen lausuntoa ei huomioitu myönnetyn
luvan lupaehdoissa. Kyseiseen muistutulcseen liittyen tulee lupaehtoihin lisätä
kohta, jossa tämä asia asianmukaisesti otetaan huomioon.
Lupaehdoissa tulee erityisesti kiinnittää huomiota tulvatilanteiden hallintaan,
jotta muun muassa patorakenteiden kestävyys äärimmäisissä olosuhteissa tulee
huomioiduksi. Lisäksi alueelle on rakennettava lisää järjestelmiä kuten laskeu
tusaltaita. Myös kemiallisten vedenpuhdistusjärjestelmien rakentamista alu
eelle tulee edellyttää, jotta vedenpuhdistustehossa päästään riittävään tehok
kuuteen. Puhdistustehot tulee määrittää lupaehdoissa.
Lupaehdoissa tulee kiinnittää lisäksi huomiota vesientarkkailumääräyksiin si
ten, että voidaan luotettavasti sekä puolueettomasti seurata päästöjen määrää
vesistöihin. Vesientarkkailua tulee suorittaa kerran kuukaudessa ja tulvatilan
teissa tihennetysti esimerkiksi 3 kertaa kuukaudessa.
Ympäristölupa tulee muuttaa määräaikaiseksi, jotta toiminnasta aiheutuvat hai
tat ovat mahdollisimman lyhytaikaiset. Lisäksi lupaehtojen tarkistamisesta tu
lee määrätä YSL 71 § mukaisesti.
Lisäksi muutoksenhakijat ovat vaatineet, että toiminnan aloituslupa muutok
senhausta huolimatta tulee evätä ja hallinto-oikeuden tulee tutkia toiminnan
jatkamisedellytykset Riitasuon ottoalueella viipymättä. Vakuuden on toimin
nan luonne huomioiden oltava sellainen, että se tosiasiallisesti kattaa toimin
nan alasajon, mikäli Vaasan hallinto-oikeus kumoaa myönnetyn ympäristölu
van.
Muutoksenhakijat ovat perustelleet valitustaan muun muassa seuraavasti:
On epätodennäköistä, että tuotanto loppuu vuonna 2025 vaan sitä tullaan jatka
maan uuden lupahakemuksen tai vastaavan menettelyn myötä vuoden 2025
jälkeen. Nyt myönnetyssä ympäristöluvassa ei jäljelle jäävään alueeseen, joka
ei ole tuotannossa, oteta kantaa. Koska ympäristölupa on myönnetty tois
taiseksi voimassa olevana, se vahvistaa edelleen sitä käsitystä, että toimintaa
tullaan jatkamaan alueella vuoden 2025 jälkeenkin.
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Lupahakemuksessa ei ole esitetty tuotantoon soveltuvan turvekerroksen pak
suutta, jonka perusteella voisi arvioida tuotannon todellisen laajuuden ja kes
ton.
Alueen jälkikäytöksi on esitetty peltoviljelyä tai metsätaloutta. Alueen elpymi
sen kannalta on ensi arvoisen tärkeää, että jälkihoitotoimena on alueen palaut
taminen alkuperäiseen tarkoitukseen eli suoalueeksi. Tällä varmistetaan, että
haitallinen kunto- sekä muiden haitta-aineiden kulkeutuminen on mahdollisim
man vähäistä sekä alueen häiriintynyt vesitasapaino pääsee palautumaan for
maaliksi. Suoalueilla on merkittävä rooli järvien vesitasapainon säilyttämi
sessä niin tulva-aikoina tulvaa tasaavina alueina ja toisaalta taas kuivina ai
koina suoalueet vapauttavat vettä vesistöihin. Ensisijaisesti tuotantoalue tulee
palauttaa alkuperäiseen tarkoitukseensa. Toissijaisesti alue voidaan muuttaa
lintukosteikoksi, joka alkaa vähitellen soistua.
Etelä-Pohjanmaan maakuntakaavassa Riitasuon alue on nykyiseltä ottoalueel
taan merkitty kuuluvan turvetuotantovyöhykkeeseen tt-3, jota koskettaa suun
nittelumääräys IV:
“Seuraavilla vesistöalueilla turvetuotannon suunnittelussa on huomioitava ve
sistövaikutukset siten, että kokonaiskuormitusta pyritään vähentämään.”
Uuden ympäristöluvan myötä kokonaiskuormitusta lisätään entisestään. Alue
hallintoviraston myöntämän uuden ympäristöluvan lupaehto 3 ei ole riittävän
tiukka, jotta Moksunjärven pilaantumista tai tilan heikentymistä ei tapahdu.
Ympäristölupa on ristiriidassa kaavan määräysten kanssa. Ympäristöluvassa ei
ole huomioitu, että Moksunjärveen laskevan Niemisjoen valuma-aluetta kos
kee maakuntakaavan merkintä tt-l, joka pitää sisällään seuraavat asiat:
“Valuma-alueko htaisesti ja paikallisesti on otettava huomioon, että turvetuo
tannon mahdollisesti aiheuttama kokonaiskuormituksen kasvu ei vaaranna ve
sistöjen luontoarvoja.”
Vaikka merkintä ei koske Riitasuon aluetta, huomioiden Moksunjärven nykyi
nen tila (tila on määritetty vesistöselvityksissä hyväksi, mutta herkästi pilaan
tavaksi), on perusteltua, että kaavamääräyksen tt-3 asettama vaatimus täyttyy
eli vesistöihin kohdistuvaa kokonaiskuormitusta vähennetään. Lisäksi kaava
määräys tt- 1 tulee huomioida, koska valumavedet valuvat Niemisjoen valuma
alueelta samaan järveen kuin Riitasuon tuotantoalueen vedet.
Ympäristöluvassa ei ole huomioitu toiminnan jatkumista siten, että se ottaisi
alueen ja Moksunjärveen kohdistuvan kokonaiskuomiltuksen huomioon. Tä
män perusteella ympäristölupa tulee kumota.
Luvanhakija ei ole esittänyt arviota Riitasuon aiheuttamasta kuormituksesta
(kg/a). Se on ainoastaan esittänyt taulukon siitä mihin arvio perustuu, mutta
itse johtopäätös ja arvio puuttuvat hakemuksesta kokonaan.
Luvanhakija ilmoittaa lähtevän veden keskimääräiseksi typpipitoisuudeksi 690
~ig/l, mutta päästömittausten perusteella laskettu todellinen keskiarvo on 1 758
jig/l (laskettu vuosien 2013 ja 2014 arvoista). Arvo on 2,55 -kertainen siihen
nähden mitä luvanhakija on ilmoittanut. Kiintoainepitoisuudeksi luvanhakija
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ilmoittaa 15 mg/l, kun päästömittauksien perusteella keskiarvo on 17 mgIl.
Fosforipitoisuuden osalta luvanhakija ilmoittaa 50 ~.tg/l ja päästömittauksien
perusteella keskiarvo on 199 ~.tg/l, joka on noin 4 kertaa enemmän kuin luvan
hakijan ilmoittama arvo.
Näin ollen voidaan katsoa, ettei luvanhakija ole selvillä toiminnasta aiheutu
vista ympäristövailcutuksista, ympäristöriskeistä ja niiden hallinnasta sekä hai
tallisten vaikutusten vähentämismahdollisuuksista (selvilläolovelvollisuus).
Lisäksi maakuntakaavan kaavamääräys ei toteudu, koska päästöjen määrä on
lisääntynyt eikä vähentynyt. Luvanhalcijan ei voida katsoa omaavan riittävää
asiantuntemusta laskentavirheiden vuoksi.
Aluehallintoviraston päätöksessä todetaan, että Riitasuolla ei ole omaa varik
koaluetta vaan tukitoiminnot suoritetaan Mustasuon tuotantoalueen varikko
alueelta. Mustasuolle on haettu ympäristölupa vuonna 2012 (dmo
LSSAVI/380/04.08/20l0). Mustasuon tuotantoalueella on lainvoimainen ym
päristölupa. Riitasuon lupapäätöksessä tai lupahakemuksessa ei ole esitetty
Mustasuon variklcoaluetta, sen sijaintia ja toimintoja.
Mustasuon ympäristöluvassa ei ole otettu muita tuotantoalueita millään tavalla
huomioon. Riitasuon toiminnot lisäävät esimerkiksi jätteiden määrää ja poltto
aineiden varastointi mäan Mustasuon alueella, mikä muuttaa variklcoalueen
toimintaa oleellisesti. Mustasuon tuotantoalueen ja Riitasuon tuotantoalueen
välinen lyhin etäisyys teitä pitkin on noin 4 km.
Riitasuon ympäristöluvassa tai sen hakemuksessa ei ole esitetty esimerkiksi
polttoaineiden kuljetusreittejä tai onnettomuuksiin varautumista. Liikenne kah
den alueen välillä lisää onnettomuusriskiä sekä se lisää toiminnasta aiheutuvaa
energian kulutusta sekä lisää päästöjä. Varikkoalueen sijaitseminen etäällä toi
minta-alueesta ei täytä parhaan käyttökelpoisen tekniikan vaatimuksia.
Luvanhakija ei ole toimittanut luontoselvitystä lupahakemusmateriaalin mu
kana tai lupahakemuksen täydennyksenä. Lupapäätöksessä vain todetaan, ettei
ole tiedossa uhanalaisia tai muita arvokkaita luontotyyppejä tai uhanalaisia la
jeja. Luvanhakija ei ole selvillä toimintansa vaikutuksista ympäristöön, koska
se ei ole luotettavasti selvittänyt ym. asioita. Selvitysten puuttuessa luvanha
kija ei voi varmistua luonnonsuojelulain 1 §:ssä säänneltyjen tavoitteiden, 38
§:ssä tarkoitettujen eläinlajien rauhoittamisen eikä 39 §:n rauhoitussäännösten
edellytysten täyttymisestä.
Ympäristölupa on ristiriitainen ja harhaanjohtava, kun Myllypurosta ja Mok
sunjärvestä ei ole käytettävissä kalataloudellisia tarkkailutuloksia. Luvanhaki
jan ja lupaviranomaisen vastuulla on hanlckia lisätietoa teettämällä selvityksiä
asiasta, jotta voidaan asianrnukaisesti arvioida toiminnan vaikutus kalakantoi
hin ja kalastukselle. Moksunjärven merkitystä kalastusalueena vähätellään ym
päristöluvassa ja esimerkiksi Etelä-Pohjanmaan turvetuotannon vesistövaiku
tusten arvioinnissa (Osa 2: Vesistövaikutusriskin monitavoitearviointi, touko
kuu 2014) todetaan sivun 26 kartassa Moksunjärven kuuluvan valuma-aluee
seen 35.43 ja valuma-alueen kala- ja raputaloudellinen arvo erittäin suureksi.
Tarkempien tutkimustietojen ja selvitysten puuttuessa ympäristölupa tulee ku
mota.
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Lupapäätöksessä todetaan Moksunjärven ja Hanlcaveden rannalla sijaitsevan
useita asuinlciinteistöjä. Asuinlciinteistöjen lisäksi molempien järvien rannalla
on useita vapaa-ajanlciinteistöjä. Moksunjärven rannalla on yleinen uimaranta
Myllypuron suuaukolta noin 240 m länteen. Koska Moksunjärven rannalla on
useita vapaa-ajankiinteistöjä sekä uimaranta, on sen virkistyskäytöllinen arvo
erittäin merkittävä. Moksunjärven rannalla sijaitsee täysimittainen golikenttä
ja lisäksi Hanlcaveden rannalla sijaitsee Ahtärin eläinpuisto.
Turvetuotannolla on heikentäviä vaikutuksia mm. virkistyskäyttöön, eikä Rii
tasuon ympäristöluvassa ei ole huomioitu esimerkiksi Mustasuon tuotantoalu
een yhteisvaikutuksia Moksunjärveen. Järven merkittävyyden vuoksi ympäris
tölupa tulee kumota. Luvanhakija ja lupaviranomainen eivät ole ottaneet ym
päristöluvassa huomioon Moksunjärven vapaa-ajankiinteistöjä eivätkä yleistä
uimarantaa Moksunjärven rannalla.
Vesientarkkailutietojen perusteella Riitasuon pintavalutuskenttä ei toimi. Ken
tän reduktiokerroin on vuoden 2014 mittauksissa todettu olevan suurelta osin
negatiivinen. Esimerkiksi kokonaisfosforin osalta reduktio on ollut -185 % eli
pintavalutuskenttä on lisännyt kokonaisfosforin määrää pintavalutuskentältä
lähtevässä vedessä. Muutoinkin pintavalutuskentältä lähtevien pitoisuuksien
arvot ovat hälyttävän korkeat eivätkä vastaa toiminnan kokoa. Esimerkiksi ko
konaistypen pitoisuus lähtevässä vedessä on 2171 ~igfl, kokonaisfosforin pitoi
suus on 251 j.tgll ja kiintoaineen osalta 30 ag/l. Pintavalutuskenttä ei toimi oi
kein, koska se lisää päästöjä. Vuoden 2015 päästöarvoja ei ole ollut lupahake
muksen liitteinä eikä lupapäätöksen mukana ole esitetty vuoden 2015 lukuja.
Pintavalutuskenttä ei tässä tapauksessa ole parhaan käyttökelpoisen tekniikan
mukainen. Vedenpuhdistuskeinoja on muitakin ja tehokkaampia, mutta ympä
ristöluvassa ei ole vaadittu parempaa tekniikkaa.
Ympäristöluvan lupaehdossa 3 määrätyt päästöraja-arvot ovat korkeat eivätkä
ne vastaa tämän kokoisen toiminnan päästöraja-arvoja. Pintavalutuskenttä toi
mii väärin ja päästöraja-arvot ovat liian korkeat. Esimerkiksi kokonaistypen
määrä 2000 jag/l vaarantaa Moksunjärven hyvän tilan. Kokonaistypen suurin
mitattu lähtevä pitoisuus on ollut vuonna 2014 3200 [IgIl. Lupaehdoissa ei ole
otettu huomioon lähtevän veden pH-arvoa, joka ei saa alittaa arvoa p14 5. Liian
alhainen veden p14 aiheuttaa merkittävän ympäristönpilaantumisen riskin.
Turvetuotantoalueiden (Riitasuo, Mustasuo, Naarasneva, Leväsuo, Loukkusuo,
Majasuo, Mäkikylänsuo, Sarasuo, Soidinsuo ja Tupasuo) yhteisvaikutuksia ei
ole otettu huomioon. Tuotantoalueiden kuormitus alueen vesistöihin sekä luon
toon on huomattava. Vaikka luvanhakija ilmoittaa hakemuksessaan käyttä
vänsä parasta mahdollista tekniikkaa valumavesien puhdistamisessa, niin esi
merkiksi COD:n (kemiallinen hapenkulutus) määrä valumavesisässä on huo
mattava eikä nykyisillä puhdistusmenetelmillä saada sitä valumavesistä puh
distettua. COD:n määrällä on suuri vaikutus järvivesien happipitoisuuksiin ja
se aiheuttaa vesistöissä happikatoa sekä nostaa veden humuspitoisuutta. Myös
muiden järven rehevöitymistä lisäävien päästöjen puhdistamisessa ei päästä
100 % puhdistumiseen vaan vain osa päästöistä saadaan poistettua käyttäen
pintavaluntakenttää.
Tuotantoalueen valumavesien puhdistusjärjestelmää ei ole kuvattu yksityis
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kohtaisesti lupahakemuksessa tai lupapäätöksessä. On esitetty ainoastaan peri
aatteellinen kuva, jossa on lähinnä esitetty pintavalutuskentän sijainti. Varautu
mista tulvatilanteeseen ei ole esitetty riittävällä tarklcuudella ja vesien pidätys
padon rakennetta ei ole riittävässä määrin esitetty.
Tulvatilanteeseen varautumisen suunnittelemattomuudesta kertoo se, ettei ha
kemuksessa tai päätöksessä ole esitetty laskelmaa tulvavesien määrästä ja tark
kaa arviota siitä, että miten paljon haitta-aineita kulkeutuu alapuolisiin vesis
töihin, mikäli patorakenteet sortuvat. Myöskään ylivaluntatilannetta ei ole
otettu huomioon ja niiden ajankohdat on vesitutkimuksissa ja seurantamittauk
sissa sivuutettu.
Hakemuksessa todetaan seuraavasti: “Ranklcasateiden aiheuttama vesiensuoj e
lurakenteiden rikkoontuminen aiheuttaisi poikkeuksellisen suuren kiintoaine
ja ravmnnekuormituksen. Tällaisten onnettomuuksien estämiseksi penkereitä,
ojia ja vesiensuojelurakenteita tarkkaillaan säännöllisesti. Koska valumavesien
käsittelyssä käytetään pumppausta vesien johtamiseksi pintavalutuskentälle,
padottuu vettä rankkasadeajankohtina laskeutusaltaisiin ja sarkaojiin, mikä
pienentää alueelta tulvatilanteissa lähteviä vesi- ja ainemäari
Yllä olevan perusteella voidaan asettaa luvanhakijan järjestely kyseenalaiseksi,
koska sademäärän ylittäessä patorakenteen kapasiteetin tuotantoalueen j äteve
det valuvat hallitsemattomasti padon yli ja saattavat aiheuttaa maa-aineksista
tehdyn padon sortuman ja edelleen vesiensuojelurakenteiden riklcoontumisen.
Todellisuudessa järjestelyn toimivuus rankkasadetilanteessa on erittäin kyseen
alainen. Luvanhakija ei ole esittänyt sellaisen tilanteen mahdollisuutta, että
sähkökatkoksen vuoksi pumppu ei ole toimintakuntoinen, jolloin pato voi täyt
tyä ennakoitua nopeammin rankkasadetilanteessa.
Luvanhakija ei ole esittänyt sellaista rakenneratkaisua tai menetelmää, joka
toimisi myös äärimmäisessä tilanteessa. Vesistöjen suojelu menee yksittäisen
toiminnanharjoittajan tarpeiden edelle. Ottaen huomioon, että toimintaa on
Riitasuon alueella harjoitettu vuosikymmeniä ja vesistöihin on johdettu toi
minta-alueen kuivatus- ja valumavedet käsittelemättöminä, tulisi toiminta alu
eella ajaa alas ja aloittaa alueen hallitut jälkihoitotyöt, muun muassa alueen
vesien puhdistaminen siihen saakka, että lisäkuormitusta ei vesistöihin enää
aiheudu. Energia- ja ilmastostrategian tavoitteena on vähentää turpeen käyttöä
energian tuotannossa kolmanneksella vuoteen 2025 mennessä.
Koska turpeentuotannon yhteisvaikutukset erityisesti Moksunjärveen ovat
huomattavat, niin vesien tarkkailuohjelma on riittämätön. Sen perusteella ei
voida luotettavasti todeta todellisia päästöjä etenkin, kun kevät tulvatilanteita
ja ylivuodon aiheuttamia päästölisäyksiä ei ole mitattu. Tarkkailun puutteesta
kertoo myös se, ettei Myllypuron tilaa tarkkailla riittävästi. Valitukseen liite
tyistä valokuvista Myllypuron alajuoksulta voidaan todeta huomattava päästö
tuotantoalueelta. Jään päälle on kerääntynyt turvetta. Tarkkailuohjelmaa on
pidettävä riittämättömänä muun muassa vesistön tilan ja päästöjen selvittä
miseksi.
Vastineessaan Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen ja Ähtärin kaupungin ympä
ristönsuojeluviranomaisen lausuntoihin luvanhakija ei ole pitänyt virtaaman
säätöpatoja tarpeellisena, vaiklca turvetuotannon vesistä alapuoliseen vesistöön
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johtuvat pitoisuudet ovat liian korkeat toiminnan koko huomioiden. Lisäksi
luvanhakija pitää pintavalutuskenttää parhaan käyttökelpoisen tekniikan mu
kaisenaja vetoaa siihen, että kyseessä on olemassa oleva toiminta. Pintava
lutuskenttä ei toimi kuten sen pitäisi ja raja-arvot on määritetty heikosti toimi
van pintavalutuskentän lähtevien vesien pitoisuuksien perusteella. COD:n rajaarvoa ei tässä kohtaa ole määritetty ja samoin se puuttuu lupaehdosta 3.
Aluehallintovirasto ei ole ottanut Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen ja Ähtärin
kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen lausuntoja tai muistutuksen jättä
neitä asianosaisia riittävästi huomioon ympäristöluvan myöntämisessä. Näin
ollen lupaviranomainen ei ole tutkinut ympäristöluvan myöntämisen edellytyk
siä eikä ole ottanut huomioon asiassa annettuja lausuntoja ja tehtyjä muistutuk
sia ja mielipiteitä. Lupaviranomainen ei ole ottanut huomioon, mitä yleisen ja
yksityisen edun turvaamiseksi säädetään.
Ympäristöluvassa myönnetään lupa aloittaa toiminta muutoksenhausta huoli
matta 5 000 € vakuutta vastaan. Asetettu vakuus on liian pieni. Luvanhalcija ei
tosiasiassa pysty palauttamaan aluetta ennalleen, koska se on ojittanut ja aloit
tanut toiminnan ennen ympäristöluvan myöntämistä. Lupaa aloittaa toiminta
muutoksenhausta huolimatta ei tule myöntää myöskään siksi, ettei haettu toi
minta täytä ympäristönsuojelulain edellytyksiä.
Luvanhakija perustelee toiminnan aloittamista vakuutta vastaan taloudellisilla
syillä, mutta kokonaisuus huomioiden perusteita ei ole. Luvanhakija pystyy jo
luvitettujen tuotantoalueiden turvin tuottamaan riittävän määrän turvetta ener
giantuotantoon. Toiminnan jatkamisedellytykset tulee tarkasti selvittää ja ym
päristöluvan on oltava lainvoimainen ennen kuin turpeenottoa alueella voidaan
jatkaa. Vesienpuhdistus tulee alueella kuitenkin hoitaa siten, että alueelta ei
pääse ympäristöön liian suuria pitoisuuksia kiintoainetta, typpeä, fosforia tai
muuta vesistölle haitallista ainetta.
Asian käsittely hallinto-oikeudessa
Länsi-ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on lausunnossaan todennut, että Rii
tasuon ympäristölupa on Etelä-Pohjanmaan maakuntakaavan tavoitteiden mu
kainen. Ahtärinjärven aluetta koskevan maakuntakaavan määräyksen mukaan
kuomiltusta on pyrittävä vähentämään.
Riitasuon ympäristöluvan mukainen turvetuotanto ei lisää vesistöön kohdistu
vaa kuormitusta koska Riitasuo on toiminnassa oleva tuotantoalue. Riitasuon
alkuperäinen tuotantoala on suurimmillaan ollut noin 160 ha. Siitä on jäljellä
luvan mukainen 10 ha. Riitasuon kuormitus onjo pitkään vähentynyt ja vähe
nee edelleen, kun tuotanto on loppuvaiheessa.
Koska toiminnalla ei ole aiempaa ympäristölupaa, mahdollistaa lupa toiminnan
lopettamisen mahdollisimman pienillä päästöillä ja haitoilla.
Luvan myöntämisen edellytyksiä harkitessaan aluehallintovirasto on ottanut
huomioon Myllyoj an valuma-alueen lisäksi myös Niemisjoesta Moksunjär
veen tulevan kuormituksen ja Moksunjärven merkityksen virkistyskäyttöalu
eena.
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Ympäristöhallinnon VEMALA-vesistömallin perusteella Moksunj ärveen on
vuosina 2005-2014 tullut Niemisjoen valuma-alueelta ja Myllyojan valuma
alueelta keskimäärin seuraavat maatalouden, metsätalouden, haja-asutuksen ja
turvetuotannon päästöt:
Valuma-alue km2

Kiintoaine kg/a

Fosfori kg/a

Typpi kg/a

Niemisjoki

285

87

000

860

11 700

Myllyoja

26

53 000

280

2 500

Yhteensä

311

140000

1400

14200

Riitasuo 2013

0,1

720

10

70

Lupahakemuksessa arvioidut Riitasuon kuivatusveden keskimääräiset ainepi
toisuudet on laskettu oikein, koska ne ovat virtaamapainotettuja keskiarvoja.
Vuonna 2013 ensimmäisen näytekerran typpipitoisuus oli 690 agll ja virtaama
90 lis. Toisella mittauskerralla pitoisuus oli 2 000 ~ig/l ja virtaama 0,221/s.
Riitasuolla käytettävä polttoaine varastoidaan Mustasuolla. Mustasuon ympä
ristöluvassa on ilmoitettu tuotantoalueella samanaikaisesti varastoitavan polt
toaineen määräksi alle 10 000 litraa. Pelastusviranomainen valvoo polttones
teiden varastointia alueella. Mikäli yhtäaikaisesti varastoitavan polttonesteen
määrä ylittää 10 000 litraa, on toiminnanharjoittajan tehtävä kemikaali-ilmoi
tus pelastusviranomaiselle.
Keskitetty jätteiden varastointi ja käsittely on ympäristönsuojelulain ja jätelain
mukaan perusteltua.
Hakemukseen on liitetty tiedot Riitasuon lähimmistä pohjavesi- ja Natura-alu
eista. Hakemuksessa on myös esitetty Riitasuon lähimmät vesialueet. Suojelualueet eivät sijaitse Riitasuon päästöjen vaikutusalueella, joten tarkempia luon
toselvityksiä ei ole ollut tarpeen esittää. Riitasuon lähimmät lammet sijaitsevat
noin 1 km:n etäisyydellä Riitasuosta eikä niihin johdeta Riitasuon kuivatusve
siä, joten vaikutukset niiden luontoarvoihin ovat vähäiset eivätkä edellytä eril
lisselvityksiä.
Riitasuolle on rakennettu pintavalutuskenttä vuonna 2013. Hakemuksessa esi
tetyt tarkkailutulokset kuvaavat kentän kasvillisuuden sopeutumisvaihetta
muuttuneeseen vesitilanteeseen, eikä kentän pitkäaikaisempaa toimivuutta
voida vielä riittävästi arvioida. Tämän vuoksi lupamääräyksessä 3 on asetettu
vaatimukset kentän toiminnalle.
Valituksessa on todettu, että pintavalutuskentältä lähtevälle vedelle lupamää
räyksessä 3 asetetut pitoisuusrajat ovat korkeat. Ympäristöhallinnon VE
MALA-järjestelmä mukaan Myllyjoen keskivirtaama on 0,32 m2/s. Mylly
joessa Riitasuon lupamääräyksen 3 mukaiset kuivatusveden enimmäispitoisuu
det nostavat veden kiintoainepitoisuutta 0,03 mg/l, typpipitoisuutta 6 ~.tg/l ja
fosforipitoisuutta 0,3 jag/1. Myllyojan valuma-alue muodostaa alle 10 % Mok
sunjärven valuma-alueesta, joten lupamääräysten mukaiset Riitasuon kuivatus
veden pitoisuudet eivät vaaranna Moksunjärven hyvän tilan säilymistä.
Myöskään yhdessä Mustasuon tuotantoalueen päästöjen kanssa kuivatusvedet
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eivät heikennä Moksunjärven hyvää tilaa. Mustasuon kuivatusvesiä johdetaan
Moksunjärveen noin 35 ha:n alalta. Mustasuon tuotanto päättyy kokonaan
vuoden 2020 loppuun mennessä.
Riitasuon ympäristölupa on myönnetty olemassa olevan toiminnan loppuun
saattamiseen.
Moksunjärven valuma-alueen turvetuotantopinta-ala ei luvan myötä kasva.
Riitasuon päästöjen osuus Moksunjärveä kuormittavien toimintojen päästöistä
on alle 1 %. Myös varovaisuusperiaate huomioon ottaen Riitasuon turvetuo
tanto ei ennalta arvioiden aiheuta Moksunjärvessä ympäristönsuojelulain 49
§ :n mukaista ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa tai yleiseltä kannalta tär
keän käyttömahdollisuuden vaarantumista.
Aluehallintovirasto on ottanut hakemuksesta annetut lausunnot ja muistutukset
huomioon luvan myöntämisen edellytyksiä arvioidessaan ja katsonut, että kun
toimintaa harjoitetaan lupamääräysten mukaisesti, Riitasuon turvetuotannosta
ei aiheudu lausunnoissa ja muistutuksissa esitettyjä haitallisia vaikutuksia.
Seinäjoen alueen ympäristöterveydenhuolto on antamassaan vastineessa muun
muassa todennut, että aluehallintoviraston lupapäätöksessä ja muutoksenhaki
joiden valituksessa mainitut uimarannat eivät kumpikaan ole terveydensuojelu
lain mukaisia valvottavia yleisiä uimarantoja.
Kalliolammella (noin 1,4 km etäisyydellä hankealueesta) sijaitsee terveyden
suojelulain mukainen pieni yleinen uimaranta sekä Hankaveden rannalla sijait
see Mekkoranta, terveydensuoj elulain mukainen, EU-uimarannaksi luokiteltu
yleinen uimaranta. Molemmat ovat Terveydensuojelulain 13 §:n mukaisella
ilmoitusmenettelyllä käyttöönsä hyväksyttyjä uimarantoja ja jatkuvan valvon
nan piirissä.
Ähtärin kaupunginhallitus on yhtynyt vastineessaan valittajan näkemykseen
siitä, että Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen ja Ahtärin kaupungin ympäristön
suojeluviranomaisen lausunnoissaan esittämä huoli Riitasuon vesirakenteiden
riittävyydestä poiklceustilanteiden aikana on lupapäätöksessä ohitettu.
Lisäksi, mikäli myönnetty ympäristölupa päätetään pysyttää voimassa, luvan
hakij ari tulee toimittaa valituksessa esitetyt koko Riitasuon (myös tuotannosta
poistuneet alueet) kattava luontoselvitys, riittävä alapuolisen vesistön kalata
loudellinen selvitys sekä tarkempi kuvaus vesienkäsittelyrakenteista.
Riitasuolle myönnetyn ympäristöluvan lupamääräyksiä tulee tiukentaa valituk
sessa esitetyn mukaisesti, etenkin puhdistustehon tiukempien raja-arvojen ja
vuosittaisen päästötarkkailun osalta sekä edellyttämällä tuotantoalueelle suuria
virtaamia tasaavia vesienkäsittelyrakenteita. Myös luvan muuttamista määräai
kaiseksi tulee harkita ympäristönsuojelulain 87 §:n perusteella.
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue on
vastineessaan muun muassa todennut, että lähtevän veden enimmäispitoisuus
vaatimuksen ensisijaisena lähtökohtana tulisi olla vesistön tilan paraneminen.
Pintavalutuskentän heikon toimivuuden vuoksi luvan tulisi olla määräaikainen
ja alue tulisi tuottaa loppuun mahdollisimman nopeasti.
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Vapo Oy on vastineessaan vaatinut, että Vaasan hallinto-oikeus hylkää valituk
set kaikilta osin ja todennut muun muassa seuraavaa:
Riitasuo on noin 0,4 % Myllyojan valuma-alueesta, jonka alaraja on Myllypu
ron laskussa Moksunjärveen. Moksunjärveen suoraan laskee vesiä myös osalta
72,36 km2 suuruista Hankaveden-Väliveden valuma-aluettaja 10,37 km2 suu
ruisen Niemisjoen alaosan valuma-alueen vedet. Koko Niemisjoen 284,79 km2
suuruisen valuma-alueen vedet johtuvat Moksunj ärveen järven samaan osaan
vaikuttaen Niemisjoen alaosan valuma-alueen kautta.
Riitasuon kuivatusvesien puhdistus perustuu ympärivuotiseen ns. perustasoon
ja pintavalutukseen. Vuonna 2013 rakennetulta pintavalutuskentältä lähtevän
veden laatu on vuosina 2013 ja 2014 ollut hyvää tai kohtuullisen hyvää, pitoi
suudet olleet kok. N 690 ig/l (alhainen), kok. P 50 ).tg/l (hyvä), kiintoainepitoi
suus 15 mg/l (kuvaa kentän käyttöönottovaiheen tilannetta ja paranee huomat
tavasti myöhemmin) ja CODMn 67 ~ig/l (ei voida vaikuttaa kuin vain poikkeuk
sellisesti). Rakentamistöiden vaikutukset laklcaavat noin kolmantena vuotena
kentän käyttöönottovuodesta. Samoina ensimmäisinä käyttöönottovuosina
kentälle syntyy sen puhdistustehoa parantavaa kasvillisuutta. Kentän toimi
vuutta sanan varsinaisessa merkityksessä voidaan tarkastella aikaisintaan al
kaen kolmas kokonainen käyttövuosi. Tuotantoalue on jo muutoinkin pieni
10,7 ha kuormituslähde. Lupamääräykset ovat em. nähden asianmukaiset.
Kaiklci rakenteet on mitoitettu suositusten mukaisesti eli mm. ylivirtaamatilan
teet huomioiden.
Riitasuon, jonka toiminta on olemassa olevaa ja vaikutukset vähentyviä, ai
heuttamat pitoisuuslisät alapuolisiin vesistöihin ovat edellä ilmenevistä syistä
johtuen hyvin vähäiset. Sanottavia välillisiä haitallisia vaikutuksia ei kalatalou
delle ja rantakiinteistöjen käytölle aiheudu. Mustasuolta on 31.12.2020 saakka
voimassa olevan ympäristöluvan nojalla johdettu kuivatusvesiä noin 35 ha
alalta reitissä Renkaisenpuro-Myllypuro-Moksunjärvi. Tuotantoala on vuonna
2013 ollut enää 12,5 ha. Muita tuotantoalueita kuin osa Mustasuota ei ole
Moksunjärveen samalla tavoin johtuvina. Muut tuotantoalueet etäämmälle si
joittuvina ilmenevät hakemuksen liitekohdassa 7 olevasta tarkkailuraportista.
Näin ollen Riitasuolla ei ole sanottavia yhteisvaikutuksia muiden turvetuotan
tohanklceiden kanssa.
Tuotannon kestoon vaikuttavat niin sääolosuhteet kuin myös turpeen kysyntä.
Tuotannon kesto on arvioitu nykyisen tilanteen perusteella. Ympäristöluvassa
ei määrätä tuotannosta poistuneen alueen uudesta maankäyttömuodosta. Liioin
jälkihoitomääräys ei voi olla esim. soistaminen. Toiminta ei sijoitu maankäyttö- ja rakennuslain vastaisesti eikä siitä aiheudu luonnonsuojelulain vastai
sia vaikutuksia. Hakemusasiakirjat ovat olleet selvityksiltään riittävät lupahar
kinnan suorittamiseksi ja lupamääräysten asettamiseksi. Tarklcailua koskevat
määräykset ovat kaikkinensa asianmukaiset.
Valituksessa ei ole muutoinlcaan esitetty mitään sellaista jonka johdosta alue
hallintoviraston päätös pitäisi kumota ja hakemus hylätä tai päätöstä joltakin
osin muuttaa.
Valitusten johdosta annetut vastineet, siltä osin kuin niissä yhdytään valittajien
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vaatimuksiin ja esitetään muutosvaatimuksia aluehallintoviraston päätökseen,
on hylättävä.
Sinikka ja Jouko Keski-Liisa asiakumppaneineen ovat vastaselityksessään uu
distaneet vaatimuksensa ja lisäksi muun muassa todenneet, että aluehallintovi
rasto ei ole ottanut lausunnossaan kantaa valituksessa esitettyyn lähtevän ve
den pH:n raja-arvoon tai tarkkailuvaatimukseen. Liian alhainen veden pH ai
heuttaa merkittävän ympäristönpilaantumisen riskin.
Hallinto-oikeuden ratkaisu
Hallinto-oikeus valituksen muutoin hyläten muuttaa lupapäätöksen liitteenä
olevaa päästötarklcailusuunnitelmaa.
Päätöksen liitteenä 3 olevan käyttö- ja päästötarkkailusuunnitelman kohta “Ve
siin johdettavien päästöjen tarkkailu” muutetaan kokonaisuudessaan kuulumaan seuraavasti (poistettu tekstiä ja muutokset kursiivilla):
“Vesiin johdettavien päästöjen tarkkailu
Virtaama mitataan näytteenoton yhteydessä
Vesinäytteet otetaan laskuojaan johdettavista vesistä ennen pintavalutuskenttää
ja sen jälkeen.
Vesinäytteet otetaan vuosittain 1.4.—30.9. kerran kuukaudessa ja 1.10.—31.3.
kolmen kuukauden välein. Kevättulvan aikaan (yleensä 15.4.—15.5.) näytteitä
tulee ottaa 1 kerta/vk. Poikkeustilanteissa, rankkasateiden aikana ja esimer
kiksi vähäistä merkittävämpien kaivutöiden jälkeen tulee ottaa lisänäytteitä.
[Poistettu tekstiä] Näytteistä analysoidaan kiintoaine, kemiallinen hapenkulu
tus, kokonaisfosfori, kokonaistyppi ja pH.
Elinlceino-, liikenne- ja ympäristökeskus voi perustellusta syystä, esimerkiksi
vesienkäsittelyn tehon ja päästöjen vakiintumisen tai pintavalutuskentän huo
non toimivuuden perusteella, päättää, että tarkkailukertoja vähennetään tai li
sätään. Vesienlcäsittelyn teho lasketaan ennen tehostettua käsittelyä otettujen
näytteiden pitoisuuksien keskiarvojen ja käsittelyn jälkeen otettujen näytteiden
pitoisuuksien keskiarvojen perusteella. Tarkkailuvuosina päästöt lasketaan
käyttäen tuotantoalueen omia pitoisuus- ja virtaamatietoja. Tarvittaessa voi
daan käyttää lähellä sijaitsevan, jatkuvassa tarkkailussa ja mahdollisimman sa
massa tuotantovaiheessa olevan tuotantoalueen virtaamatietoja.
Päästöt lasketaan sekä brutto- että nettoarvoina. Nettopäästöt lasketaan käyt
täen taustapitoisuuksina luonnontilaisen suon pitoisuuksia: kokonaisfosfori 20
~ig/1, kokonaistyppi 500 jag/l ja kiintoaine 1 mgIl. CODM0-taustapitoisuutena
käytetään arvoa 32 mg/l. Tehon ja päästöjen laskennassa ovat mukana kaikki
näytteet sekä ohijuoksutukset ja muut häiriötilanteet.”
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Perustelut
Sovellettavat oikeusohjeet
Ympäristönsuojelulain 48 §:n 2 momentin mukaan ympäristölupa on myönnet
tävä, jos toiminta täyttää ympäristönsuojelulain ja jätelain sekä niiden nojalla
annettujen säännösten vaatimukset.
Saman pykälän 3 momentin mukaan lupa-asiaa ratkaistaessa on noudatettava,
mitä luonnonsuojelulaissa ja sen nojalla säädetään.
Ympäristönsuojelulain 49 §:n 1 momentin mukaan ympäristöluvan myöntämi
nen edellyttää, ettei toiminnasta, asetettavat lupamääräykset ja toiminnan sijoi
tuspaikka huomioon ottaen, aiheudu yksinään tai yhdessä muiden toimintojen
kanssa muun muassa terveyshaittaa taikka merkittävää muuta 5 §:n 1 momen
tin 2 kohdassa tarkoitettua seurausta tai sen vaaraa (ympäristön pilaantumi
nen).
Ympäristönsuojelulain 51 §:n 1 momentin mukaan ympäristöluvassa on 49 §:n
1 momentin 2 kohdassa tarkoitettua pilaantumisen merkittävyyttä arvioitaessa
otettava huomioon, mitä vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annetun
lain mukaisessa vesienhoitosuunnitelmassa tai merenhoitosuunnitelmassa on
esitetty toiminnan vaikutusalueen vesien ja meriympäristön tilaan ja käyttöön
liittyvistä seikoista.
Ympäristönsuojelulain 52 §:n 1 momentin mukaan ympäristöluvassa on annet
tava tarpeelliset määräykset päästöistä, päästöraja-arvoista, päästöjen ehkäise
misestä ja rajoittamisesta sekä päästöpaikan sijamnnistaja muista toimista,
joilla ehkäistään tai vähennetään ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa. Sa
man pykälän 3 momentin mukaan lupamääräyksiä annettaessa on otettava huo
mioon toiminnan luonne, sen alueen ominaisuudet, jolla toiminnan vaikutus
ilmenee, toiminnan vaikutus ympäristöön kokonaisuutena, ympäristön pilaan
tumisen ehkäisemiseksi tarkoitettujen toimien merkitys ympäristön kokonai
suuden kannalta sekä tekniset ja taloudelliset mahdollisuudet toteuttaa nämä
toimet. Päästöraja-arvoa sekä päästöjen ehkäisemistäja rajoittamista koske
vien lupamääräysten tulee perustua parhaaseen käyttökelpoiseen tekniikkaan.
Lupamääräyksissä ei kuitenkaan saa velvoittaa käyttämään vain tiettyä tekniik
kaa.
Ympäristönsuojelulain 62~:n mukaan ympäristöluvassa on annettava tarpeelli
set määräykset päästöjen ja toiminnan tarklcailusta sekä toiminnan vaikutusten
ja toiminnan lopettamisen jälkeisen ympäristön tilan tarkkailusta.
Ympäristönsuojelulain 87 §:n 1 momentin mukaan lupa määrätään olemaan
voimaan toistaiseksi. Se voidaan kuitenkin määrätä olemaan voimassa määräajan toimmnnanharjoittajan hakemuksesta tai jos siihen on toiminnan erityisiin
ominaisuuksiin, siinä käytetyn tekniikan tai käytettyj en menetelmien uu
tuuteen tai toiminnan haitallisten vaikutusten arvioinnin vaikeuteen liittyvä
painava syy.
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Asiassa saatu selvitys
Riitasuo sijaitsee Ähtärissä Myllymäen kyläkeskuksesta noin 1,5 km pohjoi
seen. Riitasuo on toiminnassa oleva turvetuotantoalue, jonlca turvetuotanto on
aloitettu vuonna 1964. Tuotantopinta-ala on ollut suurimmillaan 116 ha. Vuo
den 2000 jälkeen tuotantopinta-ala on ollut noin 10 ha.
Toiminnalla ei ole aikaisempaa ympäristölupaa. Riitasuon turvetuotantoalueen
toiminnasta on ilmoitettu ympäristönsuojelun tietojärjestelmään 21.2.2001.
Riitasuon alueella ei ole asema- tai yleiskaavamerkintöjä. Etelä-Pohjanmaan
maakuntakaavassa Riitasuon valuma-aluetta koskevan suunnittelumääräyksen
IV mukaan Ahtärinjärven valuma-alueella turvetuotannon suunnittelussa on
huomioitava vesistövaikutukset siten, että kokonaiskuormitusta pyritään vä
hentämään.
Riitasuon välittömässä läheisyydessä ei sijaitse suojelualueita. Hankealueen
läheisyydessä ei ole tiedossa olevia uhanalaisia tai muita arvoklcaita luontotyyppejä tai uhanalaisia lajeja.
Kuivatusvesien käsittelyyn kuuluvat perustason vesienkäsittelyrakenteet lu
kuun ottamatta virtaamansäätöä sekä ojittamattomalle alueelle rakennettu
vuonna 2013 käyttöönotettu 0,55 ha:n suuruinen pintavalutuskenttä. Ensim
mäisinä toimintavuosinaan pintavalutuskenttä on poistanut tehokkaasti kunto
ainetta, mutta kentältä on vapautunut fosforia.
Riitasuo sijaitsee Kokemäenjoen vesistöalueen Ähtärinj ärven alueen Mylly
oj an osavaluma-alueella. Kuivatusvedet johdetaan reittiä laskuoj a-Myllypuro
Moksunjärvi. Vesimatka Riitasuon tuotantoalueelta Moksunjärven Särkilah
teen on noin 3,6 1cm. Tuotantoalueen osuus alapuolisen Myllypuron valuma
alueesta on 0,4 % ja Moksunjärven valuma-alueesta 0,03 %.
Moksunjärven ja sen alapuolisen Hanlcaveden ekologinen tila on arvioitu hy
väksi. Myllypuron ekologista tilaa ei ole arvioitu. Ahtärin reitin vesienhoidon
toimenpideohjelmassa vuoteen 2021 mennessä kaikille toiminnassa oleville
turvetuotantoalueille suositellaan kuivatusvesien käsittelymenetelmäksi pinta
valutuskenttää ja/tai kemiallista käsittelyä.
Vuosien 2010—2014 tarkkailutulosten mukaan Myllypuron kokonaisfosforipi
toisuus on ollut 35—58 jag/l, kokonaistyppipitoisuus 1000-2000 jig/l ja kiintoai
nepitoisuus 3,5—10 ~.tg/l. Moksunjärven pintavesi on ollut vuosien 1999-2013
tarkkailutulosten perusteella hapanta, tummaa ja ravinteikasta. Moksunj ärven
vedenlaadussa ei ole tapahtunut muutoksia vuosien 1999—2013 aikana.
Riitasuon bruttovuosipäästöiksi on arvioitu vuoden 2013 päästötarkkailutietoi
hin perustuen 11 kg fosforia, 96kg typpeä, 768 kg kiintoainetta ja 3239 kg
liuennutta orgaanista ainetta. Riitasuon kuivatusvesien aiheuttamat pitoisuudet
tuotantovaiheessa keskivirtaamatilanteessa havaintopaikassa Myllypuro las
kussa Moksunjärveen ovat arviolta 0,09 mg/l kiintoainetta, 1,3 .tg/l fosforia,
11 jag/l typpeäja 0,4 mg/l liuennutta orgaanista ainetta (CODMn).
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Oikeudellinen arviointi
Vesistövaikutukset
Riitasuon tuotantoalue on vanha turvetuotantoalue, jonka tuotantoala on laa
jimmillaan ollut moninkertainen nykyiseen verrattuna. Tuotantoalueen kuiva
tusvedet on käsitelty vuoteen 2013 saakka perustason vesienkäsittelymenetel
millä, minkä jälkeen vesienkäsittelyä on tehostettu vesienhoitosuunnitelman
tavoitteen mukaisella pintavalutuksella. Suurin osa Riitasuon turvetuotannon
päästöistä on aiheutunut alueen aikaisemman toiminnan aikana. Toiminnasta
aiheutuvat päästöt pienenevät jatkossa pintavalutuskentän toiminnan vakiintu
misenja tuotantoalueen supistumisen seurauksena.
Moksunj ärven vedenlaadussa ei ole seurantatulosten perusteella tarkkailuj ak
son aikana tapahtunut heikkenemistä ja järven ekologinen tila on luokiteltu hy
väksi eikä se ole vaarassa heikentyä. Turvetuotannon osuus alapuolisen Mok
sunjärven valuma-alueesta on vähäinen. Riitasuon jäljellä olevan tuotantoalu
een pieni koko, arvioitu tuotantoaika ja tehostettu vesienkäsittely huomioiden
hallinto-oikeus katsoo, että jäljellä olevan toiminnan päästöistä ei ennalta arvi
oiden aiheudu Moksunj ärven merkittävää pilaantumista tai sen vaaraa eikä ve
sienhoitosuunnitelman tavoitteiden vaarantumista. Vähäisistä vedenlaatuvajku
tuksista johtuen vaikutukset Moksunjärven virkistyskäyttöön ja kalatalouteen
jäävät ennalta arvioiden vähäisiksi.
Vesienkäsittelyrakenteiden toimivuudelle ja päästöjen enimmäismäärälle an
nettavat määräykset harkitaan tapauskohtaisesti muun muassa tuotantoalueen
koko ja alapuolisen vesistön tila huomioiden. Pintavalutuskenttä poistaa hei
kosti liuennutta orgaanista ainetta (CODMn). Kemiallisella vesienkäsittelyllä
voitaisiin poistaa tehokkaammin orgaanista ainetta, mutta se myös lisäisi ala
puoliseen vesistöön johdettavan kuivatusveden happamuusriskiä. Orgaanisesti
liukoisen aineksen kuormitus on suurinta turvetuotannon alkuvaiheessa, johon
Riitasuolla ei voida enää vaikuttaa. Hallinto-oikeus katsoo, että tuotantoalueen
pieni koko, jäljellä oleva tuotantoaika, toiminnasta aiheutuvat päästöt ja niiden
vaikutukset huomioiden COD:n pitoisuusrajan asettaminen tai kemiallinen ve
sienkäsittely eivät ole Riitasuon olosuhteissa tarpeen.
Turvetuotannon ominaissoiden päästöarvioilla ei ole merkitystä yksittäisen
lupa-asian lupamääräyksiä harkittaessa. Vesienkäsittelyrakenteista on esitetty
riittävät tiedot lupaharkinnan tekemiseksi ja päästöraja-arvoilla ja pintavalutus
kentän puhdistustehovaatimuksella on voitu varmistaa, että vesienkäsittely
täyttää parhaan käyttökelpoisen tekniikan mukaiset vaatimukset Riitasuon olo
suhteissa.
Kaavoitus
Riitasuon turvetuotantoalue on tuotantonsa loppuvaiheessa ja tuotantoalan su
pistuminen vähentää turvetuotannon vesistökuormitusta Ahtärinjärven vesistö
alueella voimassa olevan maakuntakaavamääräyksen mukaisesti.
Luonnonarvoj en huomioiminen
Tuotantoalue on kokonaisuudessaan vanhaa turvetuotantoaluetta, eikä siellä
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ole enää luonnonarvoja jäljellä. Myöskään toiminnan vaikutusalueella ei ole
sellaisia tiedoissa olevia luonnonarvoja, joihin olemassa olevan toiminnan jat
kamisella olisi sellaisia haitallisia vaikutuksia, jotta lupaa ei voitaisi myöntää.
Valumavesien happamuus
Tuotantoalue ei sijaitse tiedossa olevalla maaperän happamuusriskialueella.
Riitasuon lähtevän veden pH on saatujen tarkkailutulosten perusteella ollut
yhtä poikkeusta lukuun ottamatta yli arvon 5 ja toiminnasta ei ole tapahtunut
alapuolisen vesistön happamoitumista. Turvetuotantotoiminta itsessään ei ai
heuta valumavesien happamoitumista. Asiassa saadun selvityksen perusteella
toiminnassa ei ennalta arvioiden tapahdu sellaisia muutoksia, että valumave
sien happamuusriski kasvaisi.
Tarkkailu
Hallinto-oikeus katsoo, että aluehallintoviraston päätöksen mukaisella päästö
tarkkailulla hallinto-oikeuden siihen tekemine muutoksineen saadaan riittävän
luotettava tieto toiminnan päästöistä ja vesienkäsittelyrakenteiden toimivuu
desta tuotantoalueen myös ylivirtaamatilanteissa. Jäljellä oleva vähäinen tuo
tantoaika huomioiden hallinto-oikeus katsoo, että tarkkailu on syytä määrätä
tehtäväksi vuosittain. Valvova viranomainen voi perustellusta syystä päättää,
että tarkkailua ei tehdä joka vuosi.
Alueen jälkikäyttö
Ympäristölupa ja sitä koskevat määräykset lakkaavat olemasta voimassa, kun
valvova viranomainen on todennut luvassa määrätyt jälkihoitotoimet tehdyiksi.
Ympäristöluvassa ei ole mahdollista antaa määräyksiä luvanmukaisen toimin
nan päättymisen jälkeisestä jälkikäytöstä, vaan alueen jälkikäytöstä päättää
maanomistaja.
Luvan voimassaolo ja tarkistaminen
Vuotuista turvetuotantomäärää ja jäljellä olevaa tuotantoaikaa on vaikea arvi
oida etukäteen muun muassa sääolosuhteista johtuen. Valituksessa ei ole esi
tetty sellaista ympäristönsuojelulain 87 §:n edellyttämää painavaa syytä, jonka
perusteella lupa tulisi määrätä määräaikaiseksi. Yksityiskohtainen tieto tuotan
toalueella jäljellä olevasta turvepaksuudesta ei ole tarpeen lupaharkinnan teke
miseksi.
Ympäristönsuojelulain (527/2014) ympäristöluvan tarkistamista annettu 71 § :n
säännös on kumottu 1.5.2015 voimaan tulleella ympäristönsuojelulain muutta
mista annetulla lailla (423/2015). Lupamääräysten tarkistamismääräystä ei ole
mahdollista antaa 1.5.2015 jälkeen vireillä olevissa lupa-asioissa.
Muut valitusperusteet
Päätöksessä annetuilla jätteiden käsittelyä ja polttoaineiden varastointia koskevilla määräyksillä varmistetaan, että toiminta täyttää täyttävät ympäristönsuo
jelulain ja jätelain mukaiset vaatimukset.
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Tuotantoalue on eristetty ulkopuolisista vesistä ja vesienkäsittelyrakenteiden
valuma-alueen pienestä koosta johtuen mahdolliset tulvatilanteet eivät aiheuta
sellaista vesienkäsittelyrakenteiden sortuma- tai rikkoontumisvaaraa, josta
voisi aiheutua alapuolisen vesistön pilaantumista tai muuta vaaraa. Tulva- ja
poikkeustilanteissa vesiä on mahdollista varastoida tuotantoalueelle. Luvassa
on annettu määräykset rakenteiden kunnossapidosta ja tarklcailusta sekä poik
keustilanteisiin valmistautun-iisen varalta.
Kansallisen energia- ja ilmastostrategian tavoitteen ohjausvaikutus ei vaikuta
ympäristönsuoj elulaissa säädettyyn oikeusharkintaiseen lupaharkintaan oikeu
dellisesti sitovalla tavalla, eikä sitä voida ottaa huomioon yksittäistä lupa-asiaa
ratkaistaessa.
Aloitusluvan kumoaminen ja vakuuden määrä
Asian tultua tällä päätöksellä ratkaistua, ei aloitusluvan kumoamiselle tai va
kuuden muuttamiselle ole tarvetta.
Johtopäätökset
Edellä esitetyillä perusteilla ottaen huomioon aluehallintoviraston päätöksen
perustelut ja aluehallintoviraston valituksesta antama lausunto, hallinto-oikeus
arvioi, että päätöksen kumoamiseen tai muuttamiseen ratkaisussa sanottua
enemmälti ei ole perusteita.
Julkipano
Päätös on annettu julkipanon jälkeen.
Päätöksestä ilmoittaminen
Ähtärin kaupunginhallituksen on viipymättä ilmoitettava tästä päätöksestä kau
pungin ilmoitustaululla.
Muutoksenhaku
Ympäristönsuojelulain 190 § :n 1 momentin mukaan tähän päätökseen saa ha
kea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen, jos korkein hal
linto-oikeus myöntää hallintolainlcäyttölain 13 §:n 2 momentin perusteella
valitusluvan. Valituskirjelmä on toimitettava korkeimpaan hallinto-qikeuteen
30 päivän kuluessa hallinto-oikeuden päätöksen antopäivästä eli viimeistään
26.4.2019.
Valitusosoitus on liitteenä HallJp (01.18).
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Asian ovat ratkaisseet lainoppineet hallinto-oikeustuomarit Pertti Piippo ja
Patrick Sahlström, tekniikan alan hallinto-oikeustuomari Susanna Airiola sekä
luonnontieteiden alan hallinto-oikeustuomari Jaakko Tuhkanen. Asian on esi
tellyt Jaakko Tuhkanen.

Pertti Piippo

Susanna Airiola

Patrick Sahlström

Jaakko Tuhkanen

Toimituskirjan antaja:

Tarja ustonen
notaari
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Jakelu
Päätös ja maksu

Jouko Keski-Lusa asiakumppaneineen, maksutta
Prosessiosoite: asiamies Toni Keski-Lusa

Jäljennös maksutta
Vapo Oy
Ähtärin kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen
Ähtärin kaupungin terveydensuoj eluviranomainen
Ähtäri n kaupunginhallitus
Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus/
Ympäristö ja luonnonvarat, sähköisesti
Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus/
Kalatalousryhmä, sähköisesti
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto/
Ympäristövastuualue, sähköisesti
Suomen ympäristökeskus, sähköisesti

TM

Liite hallinto-oikeuden päätökseen

VALITUSOSOITUS

Valitusviranomainen
Hallinto-oikeuden päätökseen saa hakea muutosta korkeimmalta hallinto-oikeudelta
kirjallisella valitulcsella, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan.
Valitusluvan myöntämispenisteet
Hallintolainkäyttölain 13 §:n 2 momentin mukaan valitusluvan myöntämisen perusteet ovat:
1)

2)
3)

lain soveltamisen kannalta muissa samanlaisissa tapauksissa tai
oikeuskäytännön yhtenäisyyden vuoksi on tärlceätä saattaa asia korkeimman
hallinto-oikeuden ratkaistavaksi;
asian saattamiseen korkeimman hallinto-oikeuden ratkaistavaksi on erityistä
aihetta asiassa tapahtuneen ilmeisen virheen vuoksi; tai
valitusluvan myöntämiseen on muu painava syy.

Valituslupa voidaan myöntää myös siten, että se koskee vain osaa muutoksenhaun kohteena
olevasta hallinto-oikeuden päätöksestä.
Valitusaika
Hallinto-oikeuden päätös on annettu julkipanon jällceen. Päätöksen katsotaan tulleen
asianomaisen tietoon silloin, kun se on annettu. Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa
hallinto-oikeuden päätöksen tiedoksisaannista, sitä päivää lukuunottamatta.
Valituskirjelmän toimittaminen
Valituskirjelmä, johon on sisällytettävä valituslupahalcemus, on toimitettava valitusajassa
korkeimmalle hallinto-oikeudelle.
Valituskirjelmä liitteineen voidaan lähettää myös postitse, telekopiona tai sähköpostilla.
Valituskirjelmän tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aulcioloajan
päättymistä. Sähköisesti (telekopiona tai sählcöpostilla) toimitettavan valituskirjelmän tulee
olla toimitettu siten, että se viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston
aukioloajan päättymistä on kokonaisuudessaan käytettävissä viraston vastaanottolaitteessa
tai tietojägjestelmässä. Valituskiijelmänja muiden valitusasiakirjojen lähettäminen postitse
tai sählcöisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.
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Valituskirjelmän sisältö ja allekirjoittaminen
Valituskirjelmässä, joka on osoitettava korkeimmalle hallinto-oikeudelle, on ilmoitettava
-

-

-

-

-

valittajan nimi ja kotikunta
päätös, johon haetaan muutosta
perusteet, minkä vuolcsi valituslupa tulisi myöntää
miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia
siihen vaaditaan tehtäväksi
perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos
valitulcsen laatijana on joku muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän
nimi ja kotilcunta. Valituskirjelmässä on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero
sekä mahdollinen sählcöpostiosoite, joihin asiaa koskevat ilmoitulcset valittajalle voidaan
toimittaa. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä
ellei valituskirjelmää toimiteta sählcöisesti (telekopiona tai sähköpostilla).
Valituskirjelmän liitteet
Valituskirjelmään on liitettävä
hallinto-oikeuden päätös alkuperäisenä tai jäljennöksenä
asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo
aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
-

-

Asiamiehen on, jollei hän ole asianajaja tai yleinen oikeusavustaja, liitettävä valitus
kirjelmään valtakirja, jollei valittaja ole valtuuttanut häntä suullisesti valitusviranomaisessa
tai ellei sähköisesti toimitettavassa asiakirjassa ole selvitystä asiamiehen toimivallasta.

Korkeimman hallinto-oikeuden yhteystiedot

Postiosoite:

Korkein hallinto-oikeus
PL 180, 00131 Helsinlci

Käyntiosoite:

Fabianinkatu 15, Helsinki

Puh.nro:

029 56 40200

Telefax:

029 56 40382

S-posti:

korkein.hallinto-oikeus@oikeus.fi

Aukioloaika:

arkipäivisin klo 8.00-16.15
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