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 Dnrot 895/03.04.04.04.19/2020 
909/03.04.04.04.19/2020 

Asia Valitukset ympäristölupa-asiassa 

Muutoksenhakijat 

 
2. Pelastetaan reittivedet ry, Keuruun Suolahden osakaskunta ja Keuruun 
kalatalousalue 

Luvan haltija Neova Oy (aikaisemmin Vapo Oy) 

Asian aikaisemmat vaiheet 

Itä-Suomen aluehallintovirasto on 26.4.2010 antamallaan päätöksellä nro 
35/10/1 myöntänyt ympäristöluvan turvetuotantoon Heposuon 46,2 hehtaarin 
suuruisella turvetuotantoalueella. Päätös sisältää lupamääräykset 1–16, joista 
lupamääräys 2 kuuluu seuraavasti: 

2. Pintavalutuskentän rakentaminen on toteutettava siten, että töiden haitalliset 
vaikutukset jäävät mahdollisimman vähäisiksi. Pintavalutuskenttää 
rakennettaessa ei saa vahingoittaa alueen luontaista kasvillisuutta. Kentällä 
olevat metsäojat on tukittava. Tarvittaessa vesien jakautuminen tasaisesti koko 
pintavalutuskentälle on varmistettava virtausohjaimin. 

Pintavalutuskentän puhdistustehon on oltava vähintään seuraava: 

Sulan maan aikana Muuna aikana 
%  % 

Kiintoaine  50  50* 
Kokonaisfosfor 50  50* 
Kokonaistyppi 20  - 
* tavoitearvoja 

Puhdistusteho lasketaan erikseen sulan maan ajan ja sen ulkopuolisen ajan 
keskiarvoina mahdolliset ohijuoksutukset mukaan lukien. Jos puhdistustehoa 
koskevia vaatimuksia ei ole saavutettu, luvan saajan on toimitettava 
laskentajaksoa seuraavan toukokuun loppuun mennessä Keski-Suomen 
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elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle suunnitelma toimenpiteistä 
vesienkäsittelyn tehostamiseksi ja ryhdyttävä suunnitelman toteuttamiseen. 

Päätös, josta valitetaan 

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto 17.6.2020 nro 155/2020 

Aluehallintovirasto on muuttanut Itä-Suomen aluehallintoviraston 26.4.2010 
antaman päätöksen nro 35/10/1 (dnro ISAVI/25/04.08/2010) lupamääräystä 2. 

Muutettu lupamääräys 2 kuuluu seuraavasti: 

Pintavalutuskentällä on saavutettava vuosikeskiarvona ilmaistuna vähintään 
seuraavat puhdistustehot tai vaihtoehtoisesti enintään seuraavat lähtevän veden 
pitoisuudet: 
  Puhdistusteho Lähtevän veden pitoisuus 
 
Kiintoaine 20 %       4 mg/l 
Kokonaisfosfori 20 %      50 µg/l 
Kokonaistyppi 10 % 1 700 µg/l 

Puhdistusteho lasketaan laskeutusaltaan jälkeen ennen pintavalutuskenttää ja 
sen jälkeen määritettyjen pitoisuuksien vuosikeskiarvoista häiriötilanteet 
mukaan lukien. Jos pintavalutuskentän puhdistusteho ei tarkkailun perusteella 
täyty tai lähtevä vesi ei vuosikeskiarvona laskettuna täytä 
pitoisuusvaatimuksia, luvan saajan on välittömästi ryhdyttävä toimenpiteisiin 
puhdistustehon parantamiseksi ja ilmoitettava tehtävistä toimenpiteistä 
kirjallisesti Keski-Suomen ELY-keskukselle ja Keuruun kaupungin 
ympäristönsuojeluviranomaiselle. Mikäli puhdistusteho- ja 
pitoisuusvaatimuksia ei tehostamistoimenpiteistä huolimatta saavuteta 
seuraavanakaan vuonna, on luvan haltijan seuraavan vuoden helmikuun 
loppuun mennessä toimitettava aluehallintovirastolle vesienkäsittelyn 
tehostamista koskeva suunnitelma, jonka perusteella aluehallintovirasto voi 
muuttaa tai täsmentää lupaa ja lupamääräyksiä. 

Päätöksen perusteluja 

Keski-Suomen maakuntakaavan mukaan Keuruun reitin valuma-alueella 
vesiensuojelumenetelmien tehokkuuteen on kiinnitettävä erityistä huomiota. 
Turvetuotanto on suunniteltava ja mitoitettava siten, että se ei vaikuta vesien 
tilaan heikentävästi. 

Hakija on hakemuksessaan esittänyt, että puhdistustehorajoja muutetaan ja että 
ne lasketaan vuosikeskiarvoina (kiintoaine 20 %, kokonaisfosfori 20 % ja 
kokonaistyppi 10 %) ja että pintavalutuskentälle asetetaan puhdistustehoille 
vaihtoehtoisena myös lähtevän veden pitoisuusrajat vuosikeskiarvoina 
(kiintoaine 5 mg/l, kokonaisfosfori 60 µg/l ja kokonaistyppi 1 900 µg/l). 
Aluehallintovirasto on arvioinut, että vesien käsittelyvaatimuksia ei voida 
lieventää suoraan hakijan esittämällä tavalla. Päästötarkkailun tulosten 
perusteella hakijan esittämät lähtevän veden pitoisuusraja-arvot 
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mahdollistaisivat pitoisuuksien kasvun pintavalutuskenttäkäsittelyssä. 
Hakemuksen mukaiset pitoisuusraja-arvot mahdollistaisivat myös päästöjen 
lisäämisen nykytilanteeseen verrattuna. 

Aluehallintovirasto on katsonut kuitenkin, että pintavalutuskentälle voidaan 
asettaa puhdistustehorajoille vaihtoehtoiset pitoisuusraja-arvot. 
Puhdistustehorajoja on myös lievennetty aikaisemmasta. Se, että 
pintavalutuskentällä ei ole päästy asetettuihin puhdistustehorajoihin, saattaa 
osaltaan johtua siitä, että kentälle tulevan veden kiintoaine- ja 
ravinnepitoisuudet ovat olleet suhteellisen matalia, mikä vaikeuttaa 
puhdistustehon saavuttamista. Näin ollen pienemmilläkin puhdistustehoilla 
voidaan päästä alapuolisen vesistön kannalta tarpeeksi hyvään lähtevän veden 
laatuun. Pitoisuusraja-arvojen asettamisessa on pintavalutuskentälle tulevan ja 
sieltä lähtevän veden laadun ohella otettu huomioon alapuolisten vesistöjen 
veden laatu. Pitoisuusraja-arvoille vaihtoehtoisilla puhdistustehon raja-arvoilla 
varmistetaan osaltaan, että vesienkäsittely on parhaan käyttökelpoisen 
tekniikan mukaista tuotantoalueen olosuhteissa. 

Heposuon päästöt ovat osaltaan vaikuttaneet Lavikonpuron veden laatuun, 
mutta turvetuotannon vaikutusta alempana vesistöissä on vaikea eritellä. 
Koska vesienhoidon tavoitteena kuitenkin on, että kaikissa vesistöissä 
saavutetaan tai ylläpidetään hyvä ekologinen tila, on tarpeen asettaa 
pitoisuusrajat sille tasolle, joka ei vaaranna alapuolisten vesistöjen tilaa. 
Lupamääräysten muuttaminen ratkaisusta ilmenevällä tavalla ei 
aluehallintoviraston arvion mukaan aiheuta vesistön merkittävää 
pilaantumisen vaaraa tai vaaranna vesienhoidon tavoitteiden saavuttamista tai 
ylläpitämistä alapuolisissa vesistöissä. Kuitenkin, jos asetettuja 
käsittelyvaatimuksia ei jatkossa saavuteta, tulee vesienkäsittelyä tällöin 
lupamääräyksessä 2 edellytetysti tehostaa. Koska puhdistusteholle on asetettu 
vaihtoehtoiset pitoisuusraja-arvot, voidaan käsittelyvaatimuksien 
saavuttamista edistää pintavalutuskentällä tehtävien toimenpiteiden lisäksi 
myös tehostamalla pintavalutuskentän yläpuolista vesienkäsittelyä. 

Vaatimukset hallinto-oikeudessa 

on katsottava vaatineen, että 
aluehallintoviraston päätös kumotaan, hakemus hylätään ja että Heposuon 
ympäristölupa peruutetaan. 

Muutoksenhakijat ovat esittäneet muun muassa, että ei ole oikein, että 
puhdistustehoja verrataan jo toteutuneisiin eikä alkuperäisen luvan 
puhdistustehoihin. Haettu muutos on hyvin merkittävä, kiintoaineen ja 
kokonaisfosforin muutos on 60 prosenttia ja kokonaistypen muutos 50 
prosenttia. Epäselvää on, mikä on ympäristöluvan merkitys, kun sen 
toteutukseen ei puututa ja sitten haetaan lupaan muutosta, kun se ei ole 
toteutunut. Työt olisi pitänyt keskeyttää heti ja saattaa olosuhteet sellaiseksi, 
että lupaehdot toteutuvat, ja vasta sen jälkeen antaa lupa töiden jatkamiseen. 
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Suolahdenjärvi on pinta-alaltaan pieni, joten turvetuotannon vaikutukset ovat 
jo nyt lyhyenä aikana olleet suuria ja näkyneet esimerkiksi 
muutoksenhakijoiden loma-asunnon rannassa. Lietettä on kertynyt runsaasti 
hiekan pinnalle, ja kaislat ja muu vesikasvillisuus ovat alkaneet kasvaa hiekan 
päällä. 

2. Pelastetaan reittivedet ry:n asiakumppaneineen on katsottava vaatineen, 
että aluehallintoviraston päätös kumotaan, hakemus hylätään ja että Heposuon 
turvetuotantoalueen lupa peruutetaan. 

Muutoksenhakija on esittänyt muun muassa, että Heposuon pintavalutuskentän 
puhdistusteho on yksi heikoimmista Keski-Suomessa, Etelä-Pohjanmaalla, 
Etelä-Savossa ja Pirkanmaalla sijaitsevien turvetuotantoalueiden 
vesienkäsittelyrakenteista. Kiintoaineen osalta Heposuon pintavalutuskenttä 
on reduktioltaan heikoin Keski-Suomessa. 

Heposuon pintavalutuskentän tehottomuus ei johdu siitä, että tulevan veden 
ravinnepitoisuudet ovat matalat, vaan siitä, että pintavalutuskenttä ei toimi 
vaaditulla tavalla. Puhdistustehoon vaikuttaa vesienkäsittelyrakenteen 
toimivuus eli että se on rakennettu oikein ja että vesi jakautuu tasaisesti koko 
kentälle, ja siinä olevan sammaleen ja turpeen ominaisuudet. 

Heposuolta lähtevän veden vuosien 2015–2018 pitoisuuksien keskiarvot 
vastaavat kokonaisfosforin osalta vesienhoidon luokittelun pienten 
turvemaiden jokien tyydyttävää tilaluokkaa ja kokonaistypen osalta välttävää 
tilaluokkaa. Päätöksen mukaiset kokonaisfosforin ja kokonaistypen 
pitoisuusrajat sijoittuvat samoihin tilaluokkiin. 

Päätöksessä asetetut pitoisuusrajat eivät muuta tilannetta paremmaksi, vaan 
Heposuolta virtaa samanlaista vettä kuin aiemmin. 

Suolahdenjärvestä otetaan näytteet syvimmältä kohdalta, ja tällöin jää 
havaitsemasta rantojen paikoin erittäin paha liettyminen ja kalastusvälineiden 
likaantuminen. Vettä ei voi enää käyttää talousvetenä eikä ilman suodatusta 
puutarhoissa. 

Heposuolta virtaavat vedet heikentävät alapuolisen vesistön tilaa myös 
Suolahdenjärven osalta. Heposuon pintavalutuskenttä aiheuttaa merkittävää 
pilaantumisen vaaraa alapuoliselle vesistölle. Pintavalutuskenttä on 
maakuntakaavan suunnittelumääräyksen vastainen ja siten heikentää 
pintavesien toimenpideohjelman tavoitteiden saavuttamista. 

Asian käsittely hallinto-oikeudessa 

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on ilmoittanut, että se ei anna 
lausuntoa valitusten johdosta. 

Keski-Suomen elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskus on vastineessaan 
esittänyt muun muassa, että vuoden 2019 osalta Heposuon 
pintavalutuskentälle tulevan veden pitoisuudet olivat matalampia kiintoaineen, 
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kokonaistypen ja kokonaisfosforin osalta kuin Pöyryn selvityksessä esitettyjen 
Länsi-Suomen ojitettujen pintavalutuskenttien tulevan veden pitoisuudet. 
Heposuon pintavalutuskentältä lähtevän veden pitoisuudet olivat vuoden 2019 
osalta matalampia kiintoaineen ja kokonaisfosforin osalta kuin Pöyryn 
selvityksen mukaisten Länsi-Suomen ojitettujen pintavalutuskenttien lähtevän 
veden pitoisuudet. 

Heposuon turvetuotantoalueen vaikutukset alapuolisiin vesistöihin ovat 
alhaisia. Vuoden 2020 tammi-syyskuussa Heposuon pintavalutuskentältä 
lähtevän veden pitoisuudet ovat olleet etenkin kiintoaineen ja kokonaistypen 
osalta hyvin alhaisia ja tulevan veden pitoisuudet ovat olleet alhaisia 
kiintoaineen, kokonaistypen ja kokonaisfosforin osalta. Lupamääräyksen 
muuttamista tarkoittavaa päätöstä ei ole syytä kumota valituksissa esitetyillä 
perusteilla. 

Keuruun kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen on vastineessaan 
esittänyt muun ohella, että valitukset ovat perusteltuja. Turvetuotantoalueelta 
lähtevistä vesistä ei saa aiheutua riskiä alapuolisen vesistön vedenlaadulle tai 
vesienhoidon tavoitteiden saavuttamiselle. Vireillä on koko Keurusselän 
valuma-aluetta koskeva kunnostushanke. Keurusselän tilassa on tapahtunut 
heikentymistä ja Keski-Suomen vesienhoidon toimenpideohjelman mukaan 
Keurusselän pohjoisen osan tilaluokka on vaarassa laskea hyvästä 
tyydyttävään vuosien 2016–2021 aikana. 

Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne-, ja ympäristökeskuksen 
kalatalousviranomaiselle, Keuruun kaupungille ja Keuruun kaupungin 
terveydensuojeluviranomaiselle on varattu tilaisuus vastineen antamiseen. 
Vastineita ei ole annettu. 

Vapo Oy on vastineessaan esittänyt muun muassa valitusten hylkäämistä. 

ovat antaneet vastaselityksen. 

Pelastetaan reittivedet ry ja asiakumppanit ovat vastaselityksessään esittäneet 
muun muassa, että päästöjä ei voida perustella verrattuna Pöyryn selvityksen 
tuloksiin eikä yhden tarkasteluvuoden (2020) tuloksien mukaan. 

Hallinto-oikeuden ratkaisu 

1. Hallinto-oikeus ei tutki vaatimuksia ympäristöluvan peruuttamisesta. 

2. Hallinto-oikeus valitukset muutoin hyläten muuttaa lupamääräyksen 2 
kuulumaan seuraavasti (muutokset kursiivilla): 

Pintavalutuskentällä on saavutettava vuosikeskiarvona ilmaistuna vähintään 
seuraavat puhdistustehot tai vaihtoehtoisesti enintään seuraavat lähtevän veden 
pitoisuudet: 
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Puhdistusteho  Lähtevän veden 
pitoisuus 
 

Kiintoaine  40 %   4 mg/l  
Kokonaisfosfori 30 %   50 µg/l  
Kokonaistyppi 20 %   1 700 µg/l  

Puhdistusteho lasketaan laskeutusaltaan jälkeen ennen pintavalutuskenttää ja 
sen jälkeen määritettyjen pitoisuuksien vuosikeskiarvoista häiriötilanteet 
mukaan lukien. Jos pintavalutuskentän puhdistusteho ei tarkkailun perusteella 
täyty tai lähtevä vesi ei vuosikeskiarvona laskettuna täytä 
pitoisuusvaatimuksia, luvan saajan on välittömästi ryhdyttävä toimenpiteisiin 
puhdistustehon parantamiseksi ja ilmoitettava tehtävistä toimenpiteistä 
kirjallisesti Keski-Suomen ELY-keskukselle ja Keuruun kaupungin 
ympäristönsuojeluviranomaiselle. Mikäli puhdistusteho- ja 
pitoisuusvaatimuksia ei tehostamistoimenpiteistä huolimatta saavuteta 
seuraavanakaan vuonna, on luvan haltijan seuraavan vuoden helmikuun 
loppuun mennessä toimitettava aluehallintovirastolle vesienkäsittelyn 
tehostamista koskeva suunnitelma, jonka perusteella aluehallintovirasto voi 
muuttaa tai täsmentää lupaa ja lupamääräyksiä. 

Perustelut 

1. Tutkimatta jättäminen 

Asiassa ei ole kysymys luvan peruuttamisesta, vaan lupamääräysten 
muuttamisesta. Luvan peruuttamista koskeva hakemus voidaan käsitellä 
lupaviranomaisessa ainoastaan valvontaviranomaisen aloitteesta. Hallinto-
oikeus ei voi muutoinkaan ottaa lupaviranomaisen toimivaltaan kuuluvaa asiaa 
käsiteltäväkseen ensi asteena. 

2. Pääasia 

Sovellettavat oikeusohjeet 

Ympäristönsuojelulain 51 §:n 1 momentin mukaan ympäristöluvassa on 49 §:n 
1 momentin 2 kohdassa tarkoitetun seurauksen merkittävyyttä arvioitaessa 
otettava huomioon, mitä vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annetun 
lain (1299/2004) mukaisessa vesienhoitosuunnitelmassa tai 
merenhoitosuunnitelmassa esitetään toiminnan vaikutusalueen vesien ja 
meriympäristön tilaan ja käyttöön liittyvistä seikoista. 

Ympäristönsuojelulain 52 §:n 1 momentin 1 ja 6 kohtien mukaan 
ympäristöluvassa on annettava tarpeelliset määräykset muun muassa 
päästöistä, päästöraja-arvoista, päästöjen ehkäisemisestä ja rajoittamisesta sekä 
päästöpaikan sijainnista ja muista toimista, joilla ehkäistään tai vähennetään 
ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa. 

Saman pykälän 3 momentin mukaan lupamääräyksiä annettaessa on otettava 
huomioon toiminnan luonne, sen alueen ominaisuudet, jolla toiminnan 
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vaikutus ilmenee, toiminnan vaikutus ympäristöön kokonaisuutena, 
ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi tarkoitettujen toimien merkitys 
ympäristön kokonaisuuden kannalta sekä tekniset ja taloudelliset 
mahdollisuudet toteuttaa nämä toimet. Päästöraja-arvoa sekä päästöjen 
ehkäisemistä ja rajoittamista koskevien lupamääräysten tulee perustua 
parhaaseen käyttökelpoiseen tekniikkaan. Lupamääräyksissä ei kuitenkaan saa 
velvoittaa käyttämään vain tiettyä tekniikkaa. 

Ympäristönsuojelulain 89 §:n 1 momentin (2014/423) mukaan 
toiminnanharjoittaja voi hakea ympäristöluvan muuttamista. Luvan 
muuttamista koskevaan toiminnanharjoittajan hakemukseen sovelletaan, mitä 
39 §:ssä säädetään lupahakemuksesta. 

Asiassa saatu selvitys 

Heposuo sijaitsee Keuruun kaupungissa noin yhdeksän kilometriä Keuruun 
keskustasta pohjoiseen Kokemäenjoen vesistöalueen Keuruun reitin 
Keurusselän alueen Suojoen valuma-alueella (35.626). Toiminnalle on 
myönnetty ympäristölupa vuonna 2010 ja turvetuotanto on aloitettu vuonna 
2016.  

Vuonna 2019, kun valituksenalaisessa päätöksessä tarkoitettu hakemus on 
tehty, tuotannossa on ollut 46 hehtaaria auma-alueineen. Tuotannosta ei ole 
poistunut alueita. Heposuon kuivatusvedet käsitellään perustason 
vesienkäsittelyrakenteiden lisäksi metsäojitetulle suoalueelle rakennetulla 
ympäri vuoden käytössä olevalla pintavalutuskentällä, joka on otettu käyttöön 
vuonna 2012. Pintavalutuskentän pinta-ala on 2,7 hehtaaria eli 5,9 prosenttia 
kentän valuma-alueesta. 

Hakemuksen mukaan vuonna 2015 pintavalutuskentän toimintaa on parannettu 
istuttamalla pajun taimia ja ruokohelven siemeniä ja parantamalla kentän 
vesijakoa. Vuonna 2018 alue on ollut kasvittunut, mutta pajujen kasvu ei ole 
edistynyt. 

Kuivatusvedet johdetaan Lavikonpuroon, josta ne laskevat Suojoen kautta 
Suolahdenjärveen. Lavikonpuron ja sen alapuolisten Suojoen ja 
Suolahdenjärven vesi on ollut tummaa ja ravinteikasta. Suolahdenjärvessä on 
esiintynyt ajoittain happivajetta pohjan läheisyydessä. 

Turvetuotantoalueen kuntoonpanon aikana ja tuotannon aloittamisen jälkeen 
vuosina 2011–2018 Lavikonpuron Heposuon alapuolisen havaintopaikan 
keskimääräiset pitoisuudet ovat olleet kiintoaine 6,8 mg/l, kokonaisfosfori 63 
µg/l ja kokonaistyppi 1 073 µg/l. 

Lavikonpuron Heposuon alapuolisen havaintopaikan vedenlaatua on seurattu 
vuosina 2007–2009 ennen turvetuotantoalueen kuntoonpanon aloittamista. 
Lavikonpuron pitoisuudet ovat nousseet kuntoonpanovaiheen aikana, mutta 
tuotannon aloittamisen jälkeen vuosina 2016–2018 kiintoaine- ja 
kokonaistyppipitoisuudet ovat olleet samaa tasoa tai matalampia kuin ennen 



  8 (12) 
   
 
 

 

kuntoonpanovaiheen aloittamista ja kokonaisfosforipitoisuus on ollut vuosina 
2016–2018 noin 10 µg/l korkeampi kuin ennen kuntoonpanon aloittamista. 

Hakemuksessa esitettyjen vesistöraporttien ja tarkkailutulosten mukaan 
Suojoen ravinteiden ja kiintoaineen keskimääräiset pitoisuudet ovat olleet 
vuosina 2011–2018: kiintoaine 8,8 mg/l, kokonaisfosfori 47 µg/l ja 
kokonaistyppi 858 µg/l. Suolahdenjärven pintaveden pitoisuudet ovat olleet ja 
vuosina 2011–2019 keskimäärin kiintoaine 1,9 mg/l, kokonaisfosfori 26 µg/l 
ja kokonaistyppi 823 µg/l. 

Kalataloustarkkailuraporttien (2012 ja 2014–2015) mukaan Lavikonpuron 
kalataloudellinen merkitys on vähäinen. Suojoen lajisto koostuu järville 
tyypillisistä lajeista, ja joen merkitys virtavesikalavesistönä on vähäinen. 
Suolahdenjärvellä on kalataloudellista merkitystä. 

Lavikonpuron tilaa ei ole luokiteltu vesienhoidossa. Suojoki on määritetty 
tyypiltään pieneksi turvemaiden joeksi ja sen ekologinen tila on luokiteltu 
tyydyttäväksi. Suolahdenjärvi on määritetty tyypiltään runsashumuksiseksi 
järveksi ja sen ekologinen tila on luokiteltu hyväksi. 

Heposuon pintavalutuskentältä lähtevän veden keskimääräinen kiintoaineen, 
typen ja fosforin pitoisuus ja puhdistusteho (%, suluissa) ovat 
hakemusasiakirjojen (2015–2018) ja päätöksen (2019) mukaan olleet 
seuraavat: 

Vuosi  Kiintoaine Kok. P Kok. N 
mg/l µg/l µg/l  

2015  3,7 (17) 57 (-11) 1539 (11) 
2016  4,7 (1) 66 (-14) 1952 (3) 
2017  2,6 (10) 45 (-7) 1869 (5) 
2018  3,0 (16)  56 (-5) 1675 (9) 
2019 2,4 (12) 46 (-5) 1710 (9) 
ka. 3,3 (11) 54 (-8) 1749 (7) 

Heposuon pintavalutuskentän vuosien 2015–2018 keskimääräiset vuosittaiset 
bruttopäästöt ovat olleet 1 064 kg kiintoainetta, 15,4 kg kokonaisfosforia ja 
557 kg kokonaistyppeä. Pintavalutuskentän vuosien 2015–2018 
keskimääräisen kuormituksen aiheuttaman pitoisuuslisäyksen on arvioitu 
olevan Lavikonpuron suulla kiintoaineen osalta 0,21 mg/l, kokonaisfosforin 
osalta 3,00 µg/l ja kokonaistypen osalta 109 µg/l ja Suojoen suulla 
kiintoaineen osalta 0,05 mg/l, kokonaisfosforin osalta 0,8 µg/l ja 
kokonaistypen osalta 28 µg/l. 

Heposuon turvetuotantoalueen bruttokuormituksen osuuden Suojoen valuma-
alueella muodostuvasta kokonaiskuormituksesta vuonna 2017 on arvioitu 
olevan kiintoaineen osalta 0,4 prosenttia, kokonaistypen osalta 3,5 prosenttia 
ja kokonaisfosforin osalta 1,8 prosenttia. 
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Oikeudellinen arviointi ja johtopäätökset 

Heposuon ympäristölupapäätöksessä on asetettu turvetuotannon 
ympäristöluvissa vakiintuneen käytännön mukaiset puhdistustehovaatimukset. 
Hallinto- ja oikeuskäytännön perusteella vesienkäsittelyvaatimuksia koskevaa 
lupamääräystä voidaan muuttaa vastaamaan tuotantoalueen olosuhteita ja 
siihen voidaan lisätä vaihtoehtoiset pitoisuusrajat, kun toiminnan aloittamisen 
jälkeiseltä ajalta on kertynyt tarkkailutietoa pintavalutuskentän toiminnasta, 
käsitellyn veden pitoisuuksista ja alapuolisen vesistön vedenlaadusta. 

Hallinto-oikeus katsoo, että Heposuon pintavalutuskentän toiminnasta ja 
päästöistä sekä niiden vaikutuksista alapuolisen vesistön vedenlaatuun on 
riittävästi tarkkailutietoa, jotta puhdistustehovaatimuksille on voitu asettaa 
vaihtoehtoiset pitoisuusraja-arvot. 

Heposuon pintavalutuskentälle tulevan veden kiintoaineen ja ravinteiden 
pitoisuudet ovat olleet matalia, ja sen takia luvassa määrättyjen 
puhdistusvaatimusten saavuttaminen on vaikeaa, eikä se ole nykytilanteessa 
välttämättä tarpeen alapuolisen vesistön vedenlaadun kannalta. 

Vesienkäsittelyyn tulevan veden pitoisuudet voivat kuitenkin kasvaa 
esimerkiksi tuotannon loppuvaiheessa tai sellaisina vuosina, kun 
tuotantoalueella tehdään laajempia kaivu- tai kunnostustöitä. Niissä tilanteissa, 
kun pintavalutuskentälle tuleva vesi on heikkolaatuisempaa, 
aluehallintoviraston muuttamassa päätöksessä määrätyt puhdistustehorajat 
mahdollistaisivat päästöjen kasvun verrattuna voimassa olevaan 
lupamääräykseen 2. Hallinto-oikeus katsoo, että muutettu 
puhdistustehovaatimus ei ole parhaan käyttökelpoisen tekniikan vaatimuksien 
mukainen. Tämän takia hallinto-oikeus on muuttanut lupamääräyksen 2 
puhdistustehovaatimuksia ratkaisusta ilmenevällä tavalla. 

Saadun selvityksen mukaan Heposuon päästöistä ei ole aiheutunut merkittäviä 
haitallisia vaikutuksia alapuolisen vesistön tilaan. Aluehallintoviraston 
muuttaman lupamääräyksen 2 mukaiset enimmäispitoisuudet ovat ravinteiden 
osalta alhaisemmat kuin toteutuneet lähtevän veden vuosien 2015–2019 
keskimääräiset pitoisuudet ovat olleet. Siten voidaan arvioida, että 
lupamääräyksen 2 mukaisesti toimittaessa toiminnasta ei jatkossakaan 
aiheutuisi merkittäviä haitallisia vaikutuksia alapuolisen vesistön tilaan. 
Hallinto-oikeus katsoo, että pitoisuusrajat on asetettu riittävälle tasolle, jotta 
alapuolisen vesistön merkittävän pilaantumisen vaaraa ei aiheudu. 

Sen osalta, että valituksessa on viitattu vesien tilan luokittelussa käytettäviin 
ravinnepitoisuuksiin, hallinto-oikeus toteaa, että ravinnepitoisuudet ovat yksi 
vesien ekologisen tilan luokittelussa huomioitava tekijä. Vesienhoidon 
ekologisen tilan arviointikriteerejä ei ole tarkoitettu vesistöön johdettavien 
turvetuotannon kuivatusvesien laadun arvioimiseen. Arvioitaessa päästöjen 
vaikutusta alapuoliseen vesistöön on otettava huomioon päästöjen määrä ja 
niiden laimeneminen vesistössä. Se, että turvetuotantoalueelta lähtevä vesi on 
alapuolista vesistöä heikompilaatuista, ei tarkoita, että toiminta olisi 



  10 (12) 
   
 
 

 

vesienhoitosuunnitelman vastaista tai että päästöistä aiheutuisi 
vesienhoitosuunnitelman vastainen seuraus. 

Valituksissa on viitattu Suolahdenjärven rantojen liettymiseen ja siihen, että 
sitä ei havaita Suolahdenjärven keskellä sijaitsevalta havaintopaikalta otetuista 
vesinäytteistä. Heposuolta lähtevän veden kiintoainepitoisuudet ovat olleet 
matalia. Tuotannon aloittamisen jälkeen Heposuolta lähtevän veden 
keskimääräiset kiintoainepitoisuudet ovat olleet matalampia kuin 
Lavikonpuron kiintoainepitoisuudet, jonne vedet laskevat, ja Lavikonpuron 
kiintoainepitoisuudet ovat olleet tuotannon aloittamisen jälkeen samaa tasoa 
kuin ennen turvetuotantoalueen kuntoonpanon aloittamista. Heposuon 
turvetuotantoalueen kuormituksen laskennallinen osuus kiintoaineen osalta on 
ollut alle prosentin Suojoen valuma-alueen kokonaiskuormituksesta. Hallinto-
oikeus katsoo, että Suolahdenjärven rantojen liettyminen ei voi aiheutua 
suurelta osin Heposuon kuormituksesta, ja että ympäristöluvan kiintoaineen 
tarkkailumääräykset ovat riittävät toiminnasta aiheutuvien liettymisvaikutusten 
seuraamiseksi. 

Sovelletut oikeusohjeet 

Perusteluissa mainitut ja 
Ympäristönsuojelulaki 89 § 1 mom ja 93 § 
Laki oikeudenkäynnistä hallintoasioissa 81 § 2 mom 7 kohta 

Julkinen kuulutus 

Päätös on annettu julkisella kuulutuksella. 

Päätöksestä ilmoittaminen 

Keuruun kaupunginhallituksen on viipymättä julkaistava tieto tätä päätöstä 
koskevasta kuulutuksesta kuntalain 108 §:n mukaisesti. Tiedon kuulutuksen 
julkaisemisesta tulee olla nähtävillä vähintään sen ajan, jonka kuluessa 
päätökseen saa hakea muutosta. 

 
Päätöksen tiedoksiantaminen  

 
Pelastetaan reittivedet ry:n on viipymättä tämän päätöksen saatuaan 
ilmoitettava päätöksen tiedoksisaannista yhteisen kirjelmän allekirjoittaneille 
asiakumppaneilleen. Jos yhdistys tämän laiminlyö, se on velvollinen 
korvaamaan ilmoittamatta jättämisestä aiheutuneen vahingon sikäli kuin se 
laiminlyönnin laatuun tai muihin olosuhteisiin nähden harkitaan kohtuulliseksi 
(laki oikeudenkäynnistä hallintoasioissa 94 §, hallintolaki 56 § 2 mom ja 68 §). 
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Muutoksenhaku 

Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-
oikeuteen, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan. Valituskirjelmä 
on toimitettava korkeimpaan hallinto-oikeuteen 30 päivän kuluessa hallinto-
oikeuden päätöksen tiedoksisaannista eli viimeistään 16.01.2023. 

Valitusosoitus on liitteenä HallJK (01.20). 

Hallinto-oikeuden kokoonpano 

Asian ovat ratkaisseet hallinto-oikeuden ylituomari Riikka Mäki ja lainoppinut 
hallinto-oikeustuomari Pertti Piippo sekä luonnontieteiden alan hallinto-
oikeustuomari Jaakko Tuhkanen. 

 

Esittelijä  Sanna Eirtovaara 

 

Tämä päätös on sähköisesti varmennettu hallinto-oikeuden 
asianhallintajärjestelmässä. 
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Jakelu 

Päätös 

Pelastetaan reittivedet ry asiakumppaneineen 

Neova Oy 

Keuruun kunnan ympäristönsuojeluviranomainen 

Keuruun kunnan terveydensuojeluviranomainen 

Keuruun kaupunginhallitus 

Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus / 
Kalatalousryhmä 

Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus / 
Ympäristö ja luonnonvarat 

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto,  
Ympäristölupavastuualue 

Suomen ympäristökeskus 

 

 

 

 

 
Tuomioistuimen yhteystiedot 
 

Vaasan hallinto-oikeus 
Korsholmanpuistikko 43, 4 krs (PL 204), 65101 Vaasa 
Sähköposti: vaasa.hao@oikeus.fi 
Puh.: 029 56 42780  
 
Hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelu: 
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet 
 
Henkilötietojen käsittelyyn ja tietosuojaan liittyvät tiedot ovat saatavilla 
https://oikeus.fi/hallintooikeudet/vaasanhallinto-oikeus/fi/ 
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Liite hallinto-oikeuden päätökseen 
 
 
VALITUSOSOITUS 
 

Hallinto-oikeuden päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto- 
oikeuteen kirjallisella valituksella, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan.  

 
Valitusluvan myöntämisen perusteet 
 

Oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 111 §:n 1 momentin mukaan valituslupa on 
myönnettävä, jos:  
1) lain soveltamisen kannalta muissa samanlaisissa tapauksissa tai oikeuskäytännön 

yhtenäisyyden vuoksi on tärkeätä saattaa asia korkeimman hallinto-oikeuden 
ratkaistavaksi;  

2) asian saattamiseen korkeimman hallinto-oikeuden ratkaistavaksi on erityistä aihetta 
asiassa tapahtuneen ilmeisen virheen vuoksi; tai  

3) 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 julkisella kuulutuksella. Päätös on julkaistu hallinto-
oikeuden verkkosivuilla päivänä, joka ilmenee päätöksen ensimmäiseltä sivulta. Päätöksen 
katsotaan tulleen asianomaisen tietoon seitsemäntenä päivänä kuulutuksen 
julkaisemisajankohdasta. Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa hallinto-oikeuden 
päätöksen tiedoksisaannista, sitä päivää lukuun ottamatta. 

 
Valituksen sisältö  
 

Valituksessa, johon on sisällytettävä valituslupahakemus, on ilmoitettava 
- valittajan nimi ja yhteystiedot mukaan lukien se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, 

johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite); jos 
valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä, on 
valituksessa mainittava myös tämän yhteystiedot 

- päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös) 
- peruste, jolla valituslupaa pyydetään, sekä syyt, joiden vuoksi valitusluvan 

myöntämiseen on mainittu peruste 
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi 

(vaatimukset) 
- vaatimusten perustelut 
- mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu 

valittajaan. 
 

Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä 
korkeimmalle hallinto-oikeudelle. Jos usea tekee valituksen yhdessä, voidaan joku heistä 
ilmoittaa yhdyshenkilöksi. 
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Valituksen liitteet  
 

Valitukseen on liitettävä 
- hallinto-oikeuden päätös valitusosoituksineen 
- selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan 

alkamisen ajankohdasta 
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin 

toimitettu viranomaiselle. 
 
Asiamiehen, joka ei ole toiminut asiamiehenä asian aikaisemmassa käsittelyvaiheessa, ja 
joka ei ole asianajaja, julkinen oikeusavustaja tai luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja, on 
liitettävä valitukseen valtakirja. 

 
Valituksen toimittaminen  
 

Valitus on toimitettava valitusajassa korkeimmalle hallinto-oikeudelle. Valituksen tulee olla 
perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Tämä koskee 
myös tilanteita, joissa valitus toimitetaan sähköisen asiointipalvelun kautta tai sähköpostitse. 
Valitus liitteineen voidaan toimittaa sähköisen asiointipalvelun kautta. Asiointipalvelun 
kautta toimitettua valitusta tai sähköpostitse toimitettua valitusta ei tarvitse toimittaa 
paperimuodossa. Asiakirjojen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän 
omalla vastuulla. 

 
 
Korkeimman hallinto-oikeuden yhteystiedot: 
 

Postiosoite:   Korkein hallinto-oikeus 
  PL 180, 00131 Helsinki 
 
Sähköposti:   korkein.hallinto-oikeus@oikeus.fi 
 
Käyntiosoite: Paasivuorenkatu 3, 00530 Helsinki 
 
Puhelin:   029 56 40200 
Faksi:   029 56 40382 
 
Aukioloaika: arkipäivisin klo 8.00–16.15  
 
Hallinto- ja erityistuomioistuinten sähköinen asiointipalvelu: 

 https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




