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Asia Valitus ympäristölupa-asiassa  

 

Muutoksenhakija 1. Kyrön Seudun Luonnonsuojeluyhdistys ry 

 

2. Suomen luonnonsuojeluliiton Pohjanmaan piiri ry ja 

Etelä-Pohjanmaan luonnonsuojeluyhdistys ry, yhdessä 

 

Luvan hakijat  
 Vaskiluodon Voima Oy (nyk. EPV Bioturve Oy) ja Jussi Syrjämäki Oy  

  

Päätös, johon on haettu muutosta 

 

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto  

15.1.2018 nro 4/2018/1  

 

Aluehallintovirasto on myöntänyt Vaskiluodon Voima Oy:lle ja Jussi Syrjä-

mäki Oy:lle toistaiseksi voimassa olevan ympäristöluvan Varisnevan turvetuo-

tantoon Seinäjoen kaupungissa Kyrönjoen vesistöalueella hakemukseen liite-

tyn suunnitelman ja sen täydennysten mukaisesti siten muutettuna kuin lupa-

määräyksistä ilmenee. Tuotantoalueen pinta-ala auma-alueineen on noin 54,3 

ha.  

 

Aluehallintovirasto on hylännyt hakemuksen päätöksen liitekarttaan merkityllä 

alueella (noin 8,7 ha).  
 

Päätös sisältää lupamääräykset 1–19, joista lupamääräykset 1–7 ja 15 kuuluvat 

seuraavasti: 
 

Päästöt vesiin  

 

1. Turvetuotantoalueen vedet on johdettava hakemukseen täydennyksenä 

27.9.2017 toimitetun piirustuksen nro 2179-3-022 (mittakaava 1:5 500, päi-

vätty 26.9.2017) mukaisesti vesienkäsittelyrakenteiden jälkeen laskuojan ja 
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pelto-ojaston kautta Könninluomaan.  

 

Luvan saajien on ilmoitettava kolmen kuukauden kuluessa tämän päätöksen 

lainvoimaiseksi tulosta Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristö-

keskukselle, käytetäänkö kiinteistön 743-425-24-0 alueella laskuojavaihtoeh-

toa 1 vai 2. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukseen on toimitettava il-

moituksen tekemisen yhteydessä kartta, josta vesienjohtamisreitti ilmenee. 

  

2. Tuotantoalueen vedet on johdettava hakemukseen 17.2.2017 toimitetun vas-

tineen liitteenä 2 olevan piirustuksen nro 2179-3-05 (mittakaava 1:9 000, päi-

vätty 9.2.2017) mukaisesti sarkaojarakenteiden, virtausta säätävien patojen ja 

laskeutusaltaiden kautta sekä käsiteltävä ympärivuotisesti pintavalutuskentällä 

sekä muutoin hakemussuunnitelmasta ilmenevällä tavalla.  

 

Pintavalutuskenttä on rakennettava siten, että töiden haitalliset vaikutukset ve-

sistöön jäävät mahdollisimman vähäisiksi. Pintavalutuskenttää rakennettaessa 

ei saa tarpeettomasti vahingoittaa alueen kasvillisuutta. Veden jakautumisesta 

tasaisesti koko pintavalutuskentälle on huolehdittava reikäputkilla tai vain pin-

takerrokseen kaivetuilla ojilla. Reikäputkien ja ojien yksityiskohtaisessa sijoit-

tamisessa on hyödynnettävä alueelta mittauksin hankittavaa tarkkaa korkeus-

tietoa. Reikäputkien ja ojien paikkoja on tarvittaessa muutettava.  

 

Sarkaojien päissä on oltava lietesyvennys, lietteenpidätin ja päisteputket. Ko-

koojaojiin on rakennettava virtausta säätelevät padot. Laskeutusaltaissa on ol-

tava pintapuomit ja purkupään virtaamaa padottava rakenne. Laskeutusaltaiden 

ja pintavalutuskentän on oltava mitoitusohjeiden mukaisia.  

 

Tuotantoalueen ympärysojia, kokoojaojia ja sarkaojia sarkaojarakenteineen ei 

saa ulottaa 20 cm:ä lähemmäksi kivennäismaata. Ympärysoja voidaan kuiten-

kin tuotantoalueen koillis- ja kaakkoisosassa ulottaa moreeniin.  

 

Ojien voidaan ulottaa 20 cm:ä lähemmäksi kivennäismaata vain, jos Etelä-

Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on lupamääräyksessä 15 

tarkoitetun selvityksen tarkastettuaan todennut, että kaivualueella ja sen välit-

tömällä kuivatusvaikutusalueella ei sijaitse happamia sulfaattimaita. 

 

Tuotantolohkoille on jätettävä vähintään 20 cm:n turvekerros.  

 

Mikäli pumppaamoallas ja pumppaamo tai laskeutusaltaat kaivetaan kiven-

näismaahan saakka, on kaivumaat kalkittava. Jos myöhemmin ilmenee, että 

altaat sijaitsevat happamalla sulfaattimaalla, on huolehdittava siitä, ettei altai-

den vesipintaa lasketa turvekerroksen alapuoliselle tasolle muutoin kuin lyhyt-

aikaisesti lietteen poiston yhteydessä. 

 

Edellä mainittujen seikkojen lisäksi luvan saajien on noudatettava aluehallinto-

virastoon 1.2.2016 saapuneen hakemuksen täydennyksen liitteessä 3 esittä-

määnsä 18.1.2016 päivättyä happamoitumisen torjuntasuunnitelmaa. Suunni-

telmaa voidaan muuttaa elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen hyväksy-

mällä tavalla.  

 

Kuntoonpanon jälkeen tehdyistä kaivutöistä on vuosittain ilmoitettava Etelä-

Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle.  
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Auma-alueiden ja ojien välissä on oltava suojakaista, joka estää turpeen joutu-

misen ojiin.  

 

Tuotantoalueen ulkopuoliset valumavedet on johdettava tuotantoalueen ja ve-

sienkäsittelyrakenteiden ohitse eristysojissa, joissa on oltava lietesyvennykset. 

Eristysojia kaivettaessa on käytettävä kaivukatkoja ja vedet on johdettava pin-

tavaluntana vesistöön, jos se on mahdollista.  

 

3. Pintavalutuskentän puhdistustehon on oltava vähintään seuraava: 

  

Kiintoaine   50 %  

Kokonaisfosfori  40 %  

Kokonaistyppi 20 %  

 

Puhdistusteho lasketaan laskeutusaltaan jälkeen ennen pintavalutuskenttää ja 

sen jälkeen määritettyjen pitoisuuksien vuosikeskiarvoista häiriötilanteet mu-

kaan lukien.  

 

Jos puhdistustehon raja-arvoja ei saavuteta, mutta pintavalutuskentältä lähte-

vän veden kokonaisfosforipitoisuus on alle 50 μg/l, kokonaistyppipitoisuus 

alle 800 μg/l tai kiintoainepitoisuus alle 6 mg/l, voi luvan haltija jättää kysei-

sen parametrin näytteenottokerran tulokset pois puhdistustehon vuosikeskiar-

voa laskettaessa.  

 

Lisäksi luvan saajien on huolehdittava, että turvetuotantoalueelta lähtevän ve-

den pH ei ole merkittävästi alhaisempi kuin tuotantoalueen yläpuolisen vesis-

tön pH.  

 

4. Jos pintavalutuskentällä ei tarkkailun perusteella saavuteta lupamääräyk-

sessä 3 asetettuja käsittelyvaatimuksia, luvan saajan on välittömästi ryhdyttävä

toimenpiteisiin vesienkäsittelyn parantamiseksi ja ilmoitettava tehtävistä toi-

menpiteistä kirjallisesti Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympä-

ristökeskukselle ja Seinäjoen kaupungin ympäristönsuojeluviran-omaiselle. Jos 

puhdistusteho on jonkin vedenlaatumuuttujan osalta seuraavanakin vuonna

vaadittua heikompi, luvan saajan on toimitettava sitä seuraavan vuoden helmi-

kuun loppuun mennessä aluehallintovirastolle vesienkäsittelyn tehostamista

koskeva suunnitelma, jonka perusteella aluehallintovirasto voi muuttaa tai täs-

mentää lupaa ja lupamääräyksiä.

 

5. Laskeutusaltaiden ja niiden jälkeisten vesienkäsittelyrakenteiden on oltava 

käytössä ennen sarkaojitusta ja suon pintakerroksen poistamista. Niiden val-

mistumisesta on ilmoitettava ennen käyttöönottoa Etelä-Pohjanmaan elin-

keino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle ja Seinäjoen kaupungin ympäristön-

suojeluviranomaiselle.  

 

Vesienkäsittelyrakenteisiin saa elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen 

hyväksymällä tavalla tehdä sellaisia muutoksia, jotka eivät vähennä niiden te-

hoa.  

 

6. Luvan saajien on pidettävä vesienkäsittelyrakenteet ja ojastot jatkuvasti toi-

mintakunnossa ja tarkastettava niiden toimivuus säännöllisesti.  

 

Laskeutusaltaat, sarkaojat ja lietesyvennykset sekä reuna- ja kokoojaojat on 
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puhdistettava ainakin kerran vuodessa tuotantokauden päätyttyä ja aina muul-

loinkin tarpeen vaatiessa. 

 

Laskeutusaltaista, lietesyvennyksistä ja ojista poistettava liete on sijoitettava 

siten, ettei se pääse vesistöön.  

 

Päästöt ilmaan ja melu  

 

7. Tuotanto ja turpeen varastointi on tehtävä ja ajoitettava siten, että tuotanto-

alueelta leviää mahdollisimman vähän turvepölyä ympäristöön. Koneiden ja 

laitteiden on oltava mahdollisimman vähän turvepölyä aiheuttavia. Aumoja ei 

saa sijoittaa alle 500 metrin etäisyydelle asuinrakennuksista.  

 

Kuljetuksiin käytettävät ajoneuvot on kuormattava siten, ettei kuorma pölyä 

häiritsevästi.  

 

Nättypiin Natura-alueen ja tuotantoalueen välisellä alueella sijaitsevat luvan 

saajien hallussa olevat alueet on säilytettävä puustoisina. Alueiden sijainnit 

käyvät ilmi liitteen 2 kartasta.  

 

– – 

 

Happamat sulfaattimaat  

 

15. Luvan saajien tulee viimeistään siinä vaiheessa, kun turvekerroksen pak-

suus on 40 cm, esittää Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökes-

kukselle selvitys happamien sulfaattimaiden esiintymisestä kaivualueilla ja 

kaivualueiden välittömällä kuivatusvaikutusalueella, mikäli ojien kaivu on tar-

koitus ulottaa 20 cm lähemmäksi kivennäismaata. 
 

Luvan myöntämisen edellytykset 

_ _ 

 

Varisnevan suokokonaisuus kuuluu kilpikeitaisiin. Suokokonaisuus on pääosin 

ojitettu. Ojittamatonta aluetta on ainoastaan suon keskiosa, jonne tuotantoalue 

sijoittuu. Tuotantoalasta (noin 54 ha) hieman alle 65 % sijoittuu ojittamatto-

malle alueelle, minkä lisäksi myös pintavalutuskenttä, 3,3 ha sijoittuu ojitta-

mattomalle alueelle.  

 

Suotyypeistä tuotantoalueen alueella esiintyy keidasrämettä, joka on luokiteltu 

uhanalaisluokituksessa säilyväksi. Keidasrämeen keskiosalla on pienialaisia 

kuljunevalaikkuja. Kuljunevat on luokiteltu silmälläpidettäväksi suotyypiksi. 

Keidasrämettä ympäröivät ojitukset ovat jonkin verran kuivattaneet ojittamat-

toman alueen laiteita, mutta suurin osa ojittamattoman alueen suotyypeistä on 

säilyttänyt kosteutensa ja tyypillisen kasvillisuutensa.  

 

Hakemuksen mukaan Varisnevan suokokonaisuuden pinta-ala on 206 ha, josta 

Varisnevan tuotantoalueen pinta-alan (54,3 ha) osuus on noin 26 %. Tuotanto-

alueen lisäksi Varisnevan suokokonaisuuden alueella on ojitettua suota ja pel-

toa. Varisnevan suokokonaisuuden ojittamaton alue, kuten myös koko suoko-

konaisuus on ojitusten ympäröimä.  
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Varisnevan alueelta on tehty luontotyyppi- ja kasvillisuuskartoitus, linnustosel-

vitys sekä liito-orava- ja viitasammakkoselvitykset. Alueella tai sen vaikutus-

alueella ei ole sellaisia vesistömuodostumia, jotka sopisivat lummelampi- tai 

sirolampikorennon elin- tai lisääntymispaikaksi. Myöskään isolampikorennon 

elinympäristöksi sopivaa ympäristöä ei alueella ole. Tuotantoalueen ojittamat-

tomalla alueella on metsälain 10 §:ssä tarkoitettu luonnon monimuotoisuuden 

kannalta erityisen tärkeä elinympäristö, kangasmetsäsaareke, jossa ei esiinny 

luonnonsuojelulain nojalla suojeltuja tai uhanalaisia luontotyyppejä tai lajeja. 

Tehdyissä selvityksissä ei ole ilmennyt ympäristönsuojelulain 13 §:ssä tarkoi-

tettuja valtakunnallisesti tai alueellisesti merkittäviä luonnonarvoja.  

 

Ympäristönsuojelulain 13 §:n 1 momentin mukaan luonnonarvon merkittä-

vyyttä arvioitaessa voidaan sijoituspaikan luonnonarvojen lisäksi vastaavasti 

ottaa huomioon sijoituspaikan merkitys sen ulkopuolella sijaitseville luonnon-

arvoille. Hallituksen esityksen yksityiskohtaisten perustelujen mukaan sijoitus-

paikan luonnonarvojen merkittävyyttä voisi lisätä sijoituspaikan sijainti yhden 

tai useamman suojellun tai muuten monimuotoisuudeltaan merkittävän alueen 

välittömässä läheisyydessä tai osana samaa suokokoisuutta, jos on erityistä 

merkitystä tällaisen alueen suojeluarvojen kannalta. Arvioitaessa sijoituspaikan 

luonnonarvojen merkitystä sijoituspaikan ulkopuolisen luonnon toiminnalle, 

voitaisiin ottaa huomioon myös samalla valuma-alueella, sijoituspaikan lähei-

syydessä esiintyvä luonnonarvoiltaan valtakunnallisesti merkittävä muu suo-

alue, lähteikkö, joki- ja purolaakso tai muu vesitaloudesta ja topografiasta riip-

puvainen elinympäristö ja sen toimivuus. Sijoituspaikan merkitys sen ulkopuo-

lella olevalle luonnolle ja sen toiminnalle voitaisiin ottaa huomioon, kun kyse 

on valtioneuvoston periaatepäätökseen sisältyvän luonnontilaisuusluokittelun 

mukaisesta 3–5 luokan suosta.  

 

Varisnevan tuotantoalueelta noin 500 metriä luoteeseen (hakemuksen mukai-

selta tuotantoalalta noin 280 metriä luoteeseen) on Nättypiin Natura 2000 -alue 

(FI0800103). Natura-alue on suojeltu luontodirektiivin perusteella. Alue on 

vanhojen metsien suojeluohjelman kohde. Suurin osa Nättypiin alueesta on 

kuusivaltaista tuoretta luonnonmetsää. Kuusivaltaisen luonnonmetsän etelä-

osassa metsä muuttuu lehdoksi. Alueen kaakkoiskulmassa on ojitettu metsä-

korpi, jossa suursaniaiset vallitsevat kenttäkerroksessa. Nättypiin Natura-alue 

sijaitsee Kyrönjoen keskiosan Alhojoen valuma-alueella (42.029), jolle myös 

osa hakemuksen mukaisesta tuotantoalueesta sijoittuu. Nättypiin Natura-alue 

ei kuitenkaan sijoitu Varisnevan suokokonaisuuden alueelle.  

 

Nättypiin Natura-alueen suojelun perusteena olevat luontotyypit, boreaaliset 

luonnonmetsät, boreaaliset lehdot ja puustoiset suot, ovat lajistoltaan erilaisia 

kuin Varisnevan suokokonaisuudella esiintyvät lajit. Lajiston ja suotyyppien 

erilaisuus huomioon ottaen aluehallintovirasto arvioi, että tuotantoalueen sijoi-

tuspaikalla ei ole erityistä merkitystä Natura-alueen suojeluarvojen kannalta. 

Siten Natura-alue ei vaikuta tuotantoalueen sijoituspaikan luonnonarvojen 

merkittävyyteen.  

_ _ 

 

Varisneva kuuluu Geologian tutkimuskeskuksen arvion mukaan luonnonti-

laisuusluokkaan 2. Geologian tutkimuskeskus on luonnontilaisuusluokkaa ar-

vioidessaan käyttänyt Varisnevan suokokonaisuuden pinta-alana 208 ha. 
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Valtioneuvoston periaatepäätöksen soiden ja turvemaiden kestävästä ja vas-

tuullisesta käytöstä ja suojelusta (30.8.2012) mukaan suolla tarkoitetaan luon-

nontilaisuusluokittelun yhteydessä suokokonaisuutta, joka on suoyhdistymä tai 

suoyhdistymän sisällä oleva vesitaloudeltaan taikka maisemaltaan erillinen, 

yhtenäinen kokonaisuus. Siten arvioitaessa ympäristönsuojelulain 13 §:n mu-

kaista luonnonarvojen turmeltumisesta aiheutuvaa turvetuotannon sijoittami-

sen estettä, voi suon luonnontilaisuuden ja suoluonnon muuttuneisuuden tar-

kastelualue olla tapauskohtaisesti myös koko suon turveallasta pienempi alue-

kokonaisuus. Luonnontilaisuusluokitusta on sovellettu niukasti, eikä vielä ole 

muodostunut vakiintuneita soveltamiskäytäntöjä soiden rajauksesta.  

 

Suon luonnontilaisuusluokan arvioiminen ei ole yksiselitteistä ja selvien luok-

kien välillä on vaihettumista. Suon kasvillisuudessa, ojituksessa ja vesitalou-

dessa voi olla piirteitä useasta luokasta. Varisnevan ojittamattoman alueen kas-

villisuus on suokasvillisuusselvityksen mukaan lähellä luonnontilaista ja aino-

astaan ojittamattoman alueen reuna-alueella on kasvillisuusmuutoksia. Siten 

aluehallintoviraston arvion mukaan Varisnevan kuuluminen luonnontilaisuus-

luokkaan 2 ei ole selkeää ja Varisnevalla on myös luonnontilaisuusluokan 3 

piirteitä. Aluehallintovirasto arvioi kuitenkin, että Varisnevan luonnontilaisuus 

on lähempänä luokkaa 2 kuin luokkaa 3, sillä ojitetun alueen pinta-ala on suu-

rempi kuin ojittamattoman, ja ojitetulla alueella muutokset kasvillisuudessa ja 

myös vesitaloudessa ovat selviä. Näin on myös silloin, jos tarkastelualueeseen 

ei sisällytetä esimerkiksi peltokäytössä olevaa aluetta ja tarkastelualue olisi 

siten pienempi kuin 208 ha. Luonnontilaisuusluokkaa arvioidessaan aluehallin-

tovirasto on ottanut huomioon myös sen, että Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, 

liikenne- ja ympäristökeskuksen lausunnon mukaan Varisnevan luonnontilai-

suusluokka on 2. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus ei ole lausunnossaan 

esittänyt puutteita Varisnevan luonnontilaisuusarvioinnin suhteen.  

 

Tehdyissä luontoselvityksissä ei ole todettu valtakunnallisesti tai alueellisesti 

merkittäviä luonnonarvoja. Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäris-

tökeskuksen lausunnon mukaan Varisneva on paikallisesti arvokas suoalue.  

 

Edellä mainituin perustein aluehallintovirasto arvioi, että ympäristönsuojelu-

lain 13 § ei ole este ympäristöluvan myöntämiselle.  

 

Toiminnasta ei aiheudu ympäristönsuojelulain 49 §:n 1 momentin 4) kohdassa 

tarkoitettua erityisten luonnonolosuhteiden huonontumista.  

 

Nättypiin Natura-alue on vanhojen metsien suojeluohjelman kohde. Tuotanto-

alueen vesiä ei johdeta Natura-alueen suuntaan eivätkä kuivatusvaikutukset 

ulotu Natura-alueeseen asti. Natura-alueen ja tuotantoalueen välissä on jo ny-

kyisin noin 2 metriä syvä oja. Tuotantoalueen ojituksia ei uloteta kivennäis-

maahan. Tämän päätöksen mukainen turvetuotannon ja Natura-alueen välinen 

etäisyys, noin 500 metriä, on aluehallintoviraston arvion mukaan riittävä myös 

pölyhaittojen estämisen kannalta. Alueen rajaus huomioon ottaen aluehallinto-

virasto arvioi, että luonnonsuojelulain 65 §:n mukaisen Natura-arvioinnin teke-

minen ei ole ollut tarpeen.  

 

Kaikki kuivatusvedet käsitellään ojittamattomalle alueelle sijoittuvalla pinta-

valutuskentällä. Vesien käsittely täyttää parhaan käyttökelpoisen tekniikan vaa-

timukset Varisnevan olosuhteissa.  
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Happamista sulfaattimaista pintavesiin kohdistuvien haittojen estämiseksi pää-

töksessä on muun muassa rajattu kaivusyvyyttä siten, että potentiaalisesti hap-

pamat sulfaattimaat eivät pääse hapettumaan.   

 

Hakijat ovat vastineessaan rajanneet tuotantoaluetta siten, että etäisyys lähim-

pään asutukseen on 500 metriä. Aluehallintovirasto on arvioinut, että etäisyys 

on riittävä ja asutukselle ei aiheudu turvetuotannosta kohtuutonta pöly- ja me-

luhaittaa.  

 

Kyrönjoen ekologinen tila Könninluoman laskukohdassa on vesienhoidon toi-

sella suunnittelukaudella luokiteltu välttäväksi. Kyrönjoen hyvän tilan saavut-

taminen edellyttää ravinnekuormituksen selkeää vähentämistä. Kun otetaan 

huomioon turvetuotantoalueen koko ja päätöksessä edellytetty vesienkäsittely, 

Varisnevan turvetuotanto ei vaaranna Kyrönjoen vesienhoidon tavoitteiden 

saavuttamista.  

_ _ 

 

Lupamääräysten perustelut 

  

Lupamääräyksiä on perusteltu muun muassa seuraavasti: Vesistöön joutuvien 

päästöjen rajoittamiseksi määrätään käytettäväksi parasta käyttökelpoista tek-

niikkaa ja käytäntöä, minkä vuoksi ovat tarpeen määräykset 1–6.  

 

Lupamääräyksessä 2 on määrätty suojaetäisyyksistä kivennäismaahan. Mää-

räykset ovat tarpeen happamien päästöjen estämiseksi. Määräys tuotantolohko-

jen 20 cm:n suojaetäisyydestä pohjamaahan on luvan saajan esityksen mukai-

nen.  

 

Happamien päästöjen ennaltaehkäisy on tarpeen, sillä sen jälkeen, kun hapan 

sulfaattimaa on hapettunut, on haitallisten metallien ja vesistön happamoitu-

mista aiheuttavien päästöjen estäminen hankalaa. Määräyksiä annettaessa on 

otettu huomioon, että turvetuotannon ojituksista aiheutuvista happamuushai-

toista tai niiden aiheutumisen torjuntatoimista ei ole vielä luotettavaa tietoa.  

 

Luvan saajan teettämän selvityksen mukaan tuotantoalueella on laajalti poten-

tiaalisesti happamia sulfaattimaita. Sulfaattimaat voivat esiintyä suhteellisen 

pienialaisina ja laikuittain, minkä takia on perusteltua käsitellä koko tuotanto-

aluetta reuna-alueilla olevia moreenialueita lukuun ottamatta potentiaalisesti 

happamana sulfaattimaana, elleivät tarkemmat tutkimukset muuta osoita.  

 

Lupamääräyksen 3 käsittelyvaatimuksella varmistetaan, että vesienkäsittely 

toimii odotetulla tavalla. Puhdistustehot on asetettu tasolle, joka hyvin toimi-

valla pintavalutuskentällä on saavutettavissa.  

 

Puustoisen suojavyöhykkeen säilyttämisestä on määrätty Nättypiin Natura-

alueelle mahdollisesti aiheutuvan pöly- ja meluhaitan ehkäisemiseksi.  

  

Lupamääräys 15 on tarpeen happamien päästöjen ehkäisemiseksi. Määräyk-

sellä varmistetaan, että happamiin sulfaattimaihin liittyviin riskeihin voidaan 

varautua riittävästi ennalta. 
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Vaatimukset hallinto-oikeudessa 

 

Kyrön Seudun Luonnonsuojeluyhdistys ry. on valituksesta ilmenevin perustein 

vaatinut, että aluehallintoviraston päätös kumotaan ja ympäristölupahakemus 

hylätään.   

 

Suomen luonnonsuojeluliiton Pohjanmaan piiri ry ja Etelä-Pohjanmaan 

luonnonsuojeluyhdistys ry ovat vaatineet, että aluehallintoviraston päätös ku-

motaan ja hakemus hylätään. Valittajat ovat toissijaisesti vaatineet suojakaistan 

määräämistä myös muille Nättypiin Natura-alueen lähellä oleville palstoille 

suon ja suojelualueen väliin, yksiselitteisen raja-arvon määräämistä pH -ar-

volle sekä puhdistustavoitteen määräämistä myös COD-kuormitukselle. 

 

Perusteluinaan muutoksenhakijat ovat muun ohella esittäneet, että Varisneva 

on uusi, pääosin luonnontilaiselle suolle kaavailtu alue. Tuotantoalue on kool-

taan noin 54 hehtaaria, josta ojittamatonta luonnontilaista suoaluetta on noin 

65 % eli 35 hehtaaria. Avoimen suoalueen osuuden luonnontilaisuuden arvoa 

nostavat pienet metsälain mukaiset suosaarekkeet, jotka pääosin häviäisivät. 

 

Suon luonnontilaisuusluokan sijaan päätöksessä olisi tullut määritellä, onko 

suon luonnontila muuttunut merkittävästi ojituksen takia ympäristönsuojelu-

lain 13 §:n 4 momentin säännöksestä ilmenevästi. Päätöksessä ei otettu riittä-

vän selvästi kantaa siihen, onko suo luonnontilaltaan merkittävästi muuttunut 

ja täyttyvätkö ympäristönsuojelulain 13 §:n ja ympäristönsuojeluasetuksen 44 

§:n 3 kohdan kriteerit. 

 

Suon luonnontilaluokitus on lähinnä tulkinnan apuväline ja ohjeellinen luokit-

teluapu, kun taas ympäristönsuojelulain 13 § ja ympäristönsuojeluasetuksen 44 

§ ovat sitovia normeja. Näihin lain vaatimuksiin ei päätöksessä ole otettu kan-

taa. Päätöstä ei ole tehty voimassa olevan lainsäädännön edellyttämällä tavalla. 

 

Hallituksen esityksessä 214/2013 todetaan että ”Luonnontilaisuusasteikkoa 

hyödynnetään maakuntakaavatasoisessa maankäytön suunnittelussa." Halli-

tuksen esityksen mukaan luonnontilaisuusluokitusta ei sovelleta ympäristölu-

paprosesseissa, vaan niissä on tulkittava ympäristönsuojelulain 13 §:n sekä 

ympäristönsuojeluasetuksen 44 §:n säännöksiä. 

 

Lupapäätöksessä olennaiseen merkitykseen nousevat ojitusten etävaikutukset 

ojittamattomalla suoalueella. Varisnevan kasvillisuusselvityksen perusteella 

tiedetään, että muuttumiksi on ojittamattomalla suon osalla määritetty vain ka-

peat kaistaleet reunaojien välittömässä lähiympäristössä. Tulkittaessa ympäris-

tönsuojeluasetuksen 44 §:n 3 kohdan määritelmää: ”osalla suon ojittamatonta 

alaa esiintyy kuivahtamista ja muutoksia kasvillisuudessa.” tai luonnontilai-

suusasteikon luokan 2 määritelmää ”osalla ojittamatonta alaa kuivahtamista. 

Keidassoilla ojitus on muuttanut myös reunaluisun ja keskustan vesitaloutta.” 

ei tarkoiteta tämän tyyppistä kuivumista, vaan kuivuminen ja syntyneet muu-

tokset ovat laaja-alaisempia kuin reunaojien läheisyydessä oleva vähäinen kui-

vahtaminen. 

 

Varisnevalla keidassuon kupera rakenne sekä kermien ja kuljujen vuorottelu 

estävät ojituksen vaikutuksen ulottumista kapeita kaistaleita kauemmaksi. 

Suon luonnontilaisuuteen ei ole hakemuksessa eikä sen käsittelyssä kiinnitetty 
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riittävästi huomiota. Valtioneuvoston periaatepäätöksen liitteenä olevan turve-

tuotannon sijoitustavoitteen yleissuosituksen perusteella turvetuotanto tulisi 

kohdentaa luokkien 1 ja 0 soille. 

 

Varisnevan luonnontilan muuttumiseen ja suon luonnontilaisuuteen liittyy 

olennaisesti suolla tavattava lajisto. Varisnevalla on tehty kasvillisuus- ja lintu-

selvitys sekä luontodirektiivin mukaiset selvitykset lajien osalta ainoastaan 

osittain. Suon mahdollista ympäristönsuojelulain 13 §:ssä tarkoitettua valta-

kunnallisesti tai alueellisesti merkittävää luonnonarvoa ei voida riittävästi arvi-

oida pelkkien kasvillisuus- ja linnustoselvitysten avulla, vaan siihen tarvitaan 

lisää tietoa suolajiston monimuotoisuudesta, jota selvitystä olisi saatavissa per-

hosselvityksellä. Lähialueen samantyyppisiltä soilta tavataan useita uhanalaisia 

perhoslajeja, kuten suovenhokas, rämekulmumittari, luumittari ja kihokkisul-

kanen, joten näitä lajeja saattaa esiintyä Varisnevallakin. Näiden lajien popu-

laatiot saattavat lähitulevaisuudessa hävitä monelta seudun suolta turpeenoton 

seurauksena, mikä lisää tarvetta näiden lajien selvittämiselle. Merkittävä suo-

linnusto antaa viitteitä suon merkityksestä myös muulle lajistolle. 

 

Varisnevan lähialueella lähes kaikki suot ovat jo turvetuotannossa tai luvitettu 

tuotantoa varten. Lupapäätös on tehty puutteellisin tiedoin. Päätöksenteossa on 

käytetty epävirallista luonnontilaisuusluokitusta, joka ei ole lainmukainen lu-

van myöntämisperuste. Ympäristönsuojelulain 6 §:n mukaan toiminnanharjoit-

tajan on oltava selvillä toimintansa ympäristövaikutuksista, ympäristöriskeistä 

ja niiden hallinnasta sekä haitallisten vaikutusten vähentämismahdollisuuk-

sista. 

 

Ympäristöluvan mahdollinen lainvoimaisuus ilman luontodirektiivin mukaista 

lajiselvitystä voi johtaa selvilläolovelvollisuuden laiminlyöntinä lainvastaiseen 

tilanteeseen.  Perhosselvityksen perusteella on mahdollista ottaa kantaa myös 

suon luonnontilaan, jos perhoslajistosta voidaan osoittaa suon luonnontilaa il-

mentäviä muutoksia tai luonnontilaisuuden pysyvyyttä. Muutoksenhakijat ovat 

viitanneet Olvassuon päätökseen ESAVI/6011/2015. 

 

Varisneva on suolinnuston kannalta tärkeä kohde. Suolta on linnustoselvityk-

sessä kartoitettu 38 lintulajia ja 198 paria. Tämä kertoo suon olevan edelleen 

hyvin luonnontilainen. Merkittävän suolinnustonsa perusteella Varisnevalla 

voidaan olettaa olevan muitakin merkittäviä luonnonarvoja. Lupahakemuk-

sissa esiin tuotujen EU:n lintudirektiivin lajien sekä erityisvastuulajien lisäksi 

suolla tavataan yleisesti myös riekko, joka on voimakkaasti taantunut laji. 

 

Varisneva ei liity suoraan muihin turpeenottoalueisiin, joten valtakunnallisten 

alueidenkäyttötavoitteiden mukaan Varisneva ei ole ensisijainen kohde turve-

tuotannolle. 12 kilometrin säteellä Varisnevasta sijaitsee kahdeksan avosuota, 

jotka ovat mukana turvetuotantoprosesseissa. Varisneva sijoittuu luonnonsuo-

jelualueen läheisyyteen ja on yksi alueen luonnontilaisimmista soista. Suon 

ottaminen turvetuotantoon vaikuttaa alueelliseen suoeliölajien tilaan. Etenkin 

suoperhosten sekä suolintulajien osalta suon turvetuotantoon ottaminen aiheut-

taisi alueellisesti suotuisan suojelutason heikkenemistä.  

 

Lupapäätöksessä Varisnevan ja Nättypiin Natura-alueen väliin, ilmeisesti vain 

hakijan omistamalle maa-alueelle, on määrätty jätettäväksi suojapuustoinen 

kaistale. Suojakaista ei suojaa suojelualuetta riittävässä määrin pölyvaikutuk-

silta huonon muotonsa takia, vaan suojakaista olisi tullut määrätä myös muille 
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suojelualueen lähellä oleville palstoille suon ja suojelualueen väliin. Suojakais-

tan määrääminen alueelle, joka ei ole hakijan hallinnassa, on käytännössä 

mahdotonta. Tämän vuoksi olisi tullut määrätä riittävä suojaetäisyys turvetuo-

tannon ja suojelualueen välille. 

 

Päätöksessä tarkoitetun alueen ottaminen tuotantoon lisäisi kuormitusta ala-

puolisessa vesistössä. Varisnevan kuivatusvesien käsittelyratkaisuksi on esi-

tetty ojittamattomalle alueelle perustettavaa pintavalutuskenttää, mikä edustaa 

sinänsä nykynäkemystä parhaasta käyttökelpoisesta tekniikasta. Suunniteltu 

turvetuotantoalue käsittää noin 2 % Könninluoman valuma-alueesta. Pinta-ala-

osuus on kohtuullisen suuri, sillä kokemusperäisesti tiedetään, että turvetuo-

tannon ylittäessä 2 % valuma-alueesta vesistössä alkaa näkyä haitallisia vaiku-

tuksia. Varisnevan turvetuotannon vesien johtamisen järjestelyt vähentävät 

Orisberginjoen suuntaan virtaavien vesien määrää ja lisäävät Könninluomaan 

johdettavia vesiä. Hanke olisi edellyttänyt myös vesitalousluparatkaisua, koska 

valuma-alueita muutetaan huomattavasti. Valuma-alueen muuttumista olisi tul-

lut arvioida hydrologian osalta sekä vähennyksen tai valuman lisääntymisen 

osalta vaikutuksineen vesistönosiin. 

 

Varisnevan on osoitettu sijoittuvan happamien sulfaattimaiden alueelle, jossa 

viisi näytepistettä seitsemästä ovat selvästi happamia, eli pH on tasolla 2,5–

3,6. Tästä on pääteltävissä turvetuotannon loppuvaiheessa erityisen suuri riski  

happamien vesien kuormitukselle alapuoliseen vesistöön. Kesäaikana maaperä 

voi kuivua siten happamiin maakerroksiin saakka ja sadekauden alkaessa ha-

pan kuormitus vesistöön kasvaa voimakkaasti. 

 

Lupapäätöksen määräyksen 3 tulee olla täsmällinen, eikä sen lisämääräysten 

tule perustua viittauksellisiin suureisiin kuten "merkittävästi” tai ”riittävästi”. 

Päätöksessä olisi tullut antaa jokin selkeä raja-arvo pH-lukemalle, jonka alittu-

essa olisi ryhdyttävä toimenpiteisiin. Kaikilla muilla tavoilla ilmaistuna haki-

jalle jää liiaksi omaa tulkinnanvapautta siitä, mikä on "merkittävästi alhai-

sempi". 

 

Lupamääräykset, joissa annetaan lupa johtaa vesiä vuosikeskiarvon laskennan 

ulkopuolella, mahdollistavat mittavan vesistökuormituksen, josta voi syntyä 

määrällisesti vuoden suurin kuormitus. Luonnontilaiseen suohon nähden kuor-

mitus voisi olla moninkertainen eikä puhdistusmenetelmältä edellytettäisi pää-

töksen mukaista tehokkuutta. Suurin osa vuoden vesimäärästä johdetaan vesis-

töön runsaiden virtaamien aikana, jolloin johdettavien vesien ainepitoisuudet 

ovat alhaisempia, mutta kokonaismäärät suuria. 

 

Päätöksessä olisi tullut antaa puhdistustavoite myös COD-kuormitukselle. Ke-

miallinen hapenkulutus on Kyrönjoen vesistössä koko ajan kasvava ongelma, 

eikä ilman kemiallisen hapenkulutuksen rajoittamista saada vesistön vedenlaa-

tua hyvään tilaan määräajassa. Turvesoiden merkittävin vesistökuormitus syn-

tyy humuskuormituksena, eli kemiallisen hapenkulutuksen lisääntymisenä. 

Koska lupapäätöksessä ei anneta COD-kuormalle raja-arvoja tai puhdistuste-

hoa, päätöksen on katsottava olevan Kyrönjoen hyvän tilatavoitteen vastainen. 

Lupapäätös määräyksineen ei täytä vesienhoito-ohjelman tavoitteita vesien hy-

västä kemiallisesta ja ekologisesta tilasta. 
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Asian käsittely hallinto-oikeudessa 

 

EPV Bioturve Oy on ilmoittanut, että Varisnevan ympäristölupa 

LSSAVI/4161/2015 on siirtynyt oikeuksineen ja vastuineen EPV Bioturve 

Oy:lle 1.3.2018 alkaen. 

 

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on lausunnossaan todennut, että 

aluehallintovirasto on kirjoittanut ratkaisun perusteluihin hallituksen esityksen 

(HE 214/2013 vp) yksityiskohtaisista perusteluista seuraavaa: ”Sijoituspaikan 

merkitys sen ulkopuolella olevalle luonnolle ja sen toiminnalle voitaisiin ottaa 

huomioon, kun kyse on valtioneuvoston periaatepäätökseen sisältyvän luon-

nontilaisuusluokittelun mukaisesta 3–5 luokan suosta.” Tällä ei siten tarkoiteta, 

että Varisneva olisi aluehallintoviraston arvion mukaan luonnontilaisuusluokit-

telun 3–5 luokan suo.  

 

Hallituksen esityksen (HE 214/2013 vp) yksityiskohtaisten perustelujen mu-

kaan säännöksen (YSL 13 §) tarkoitus on estää turvetuotannon sijoittaminen 

paikalle, joka luonnonarvojensa kannalta on kokonaisuutena arvioiden valta-

kunnallisesti tai alueellisesti merkittävä. Aluehallintovirasto on arvioinut ot-

taen huomioon Varisnevan ojitustilanteen ja luontoselvitysten tiedot ratkaisun 

perusteluista tarkemmin ilmenevästi, että ympäristönsuojelulain 13 § ei ole 

este ympäristöluvan myöntämiselle Varisnevan turvetuotantoon.  

 

Muiden valituksissa esitettyjen seikkojen johdosta aluehallintovirasto on vii-

tannut ratkaisunsa perusteluihin ja todennut, ettei valituksissa ole sellaisia 

seikkoja, joiden perusteella aluehallintoviraston päätöstä tulisi muuttaa. 

  

Lisäksi aluehallintovirasto on todennut, että vesienjohtamisreitin pituus purku-

paikalta Isonkyrön kunnan rajalle on noin 55 kilometriä. Ottaen huomioon pit-

kän etäisyyden ja Kyrönjoen virtaaman, aluehallintovirasto arvioi, että asian 

kuuluttaminen Isonkyrön kunnassa ei ole ollut tarpeen. Päästöistä ei aiheudu 

Isonkyrön kunnan alueella havaittavissa olevia vesistövaikutuksia. 

 

Seinäjoen kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen on vastineessaan toista-

nut ympäristölupahakemuksesta Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastolle 

antamassaan lausunnossa todetun seikan, jonka mukaan turvetuotantoalueiksi 

ei ensisijaisesti tulisi ottaa ojittamattomia suoalueita, vaan valtioneuvoston 

valtakunnallisen alueidenkäyttötavoitteiden tarkistuksen mukaisesti jo oji- 

tettuja tai muuten luonnontilaltaan merkittävästi muuttuneita soita ja käytöstä 

poistettuja suopeltoja. Turvetuotannon jo ojitetuilla alueilla voidaan katsoa 

olevan myös Etelä-Pohjanmaan maakuntakaavan suunnittelumääräysten ja 

soiden kestävän käytön periaatteiden mukaista. 

 

Luvan myöntämisen edellytykset tulee perustua riittävän kattaviin luontoselvi-

tyksiin ja tutkittuihin tietoihin alueen luonnontilaisuudesta. Toiminnan ympä-

ristövaikutukset sekä hankealueella että sen läheisyydessä tulee muun muassa 

tuotantomenetelmien ja -tapojen avulla pitää mahdollisimman vähäisinä. 

 

Tuotantoalueen ja lähimpien häiriintyvien kohteiden (Hopeavuorenmäen asu-

tus ja Nättypiin Natura-alue) välinen suojaetäisyys tulee olla riittävän suuri. 

Näin ollen suojavyöhyke on hakijan hallinnassa olevilla alueilla määriteltävä 

mahdollisimman suureksi huomioiden muun muassa toiminnan melu- ja pöly-
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vaikutukset sekä mahdollisesti Nättypiin suojelualueelle asti ulottuva kuivat-

tava vaikutus. 

 

Pölylaskeuma- ja melumittausten suorittamista tietyn ajan tuotantovaiheen ai-

kana pidetään tarpeellisena asutuksen läheisyyden vuoksi, jos toiminnan ai-

kana tulee valituksia. 

 

Kuten jo lausunnonantovaiheessa on todettu, vesistötarkkailuohjelman tulee 

olla sellainen, että sillä saadaan selville ympärivuotinen kuormitus. Vesistö-

tarkkailua tulee tehdä ensisijaisesti yhteistarkkailuna Kyrönjoen valuma-alu-

een muiden tarkkailuvelvollisten toimintojen kanssa. Näin ollen näytetulosten 

tulee olla vertailukelpoisia yhteistarkkailuun osallistuvien tarkkailuvelvollisten 

kesken. 

 

Seinäjoen kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen ei ole käynyt havain- 

noimassa paikan päällä alueen ympäristöä ja asutuksen sijoittumista tuotan- 

toalueeseen nähden.  
 

Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (jatkossa ELY-kes-

kus) on vastineessaan uudistanut ympäristölupaprosessin aikana asiassa esiin 

tuomansa seikat sekä yhtynyt valittajien näkemykseen siitä, että hankkeella 

olisi haitallisia vaikutuksia vesistöön ja, että Varisnevalla on ainakin alueelli-

sesti merkittäviä luonnonarvoja. 

 

Vesistövaikutuksista ELY-keskus on todennut, että valtioneuvoston hyväksy-

män vesienhoitosuunnitelman (2016) mukaan Kyrönjoen keskiosan tulisi saa-

vuttaa hyvä ekologinen tila vuoteen 2021 mennessä. Könninluoma luokiteltai-

siin todennäköisesti välttävään tai huonoon ekologiseen sekä hyvää huonom-

paan kemialliseen tilaan. Kyrönjoki on hankealueen kohdalla luokiteltu välttä-

vään ekologiseen tilaan. Joen vedenlaatu ilmentää välttävää ja pohjaeläimistö 

tyydyttävää tilaa. Tavoitteeseen pääseminen vaatii kuormituksen vähentämistä 

kaikilla sektoreilla. 

 

Luonnontilan merkittävästä muutoksesta ELY-keskus on muun muassa toden-

nut, että Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto (jatkossa AVI) on todennut 

päätöksensä perusteluissa, ettei ole yksiselitteistä edustaako Varisneva luon-

nontilaisuusluokkaa 2 vai 3. Selvyyden vuoksi tulisi luonnontilaisuusluokkien 

sijaan puhua ympäristönsuojelulain ja –asetuksen tarkoittamasta suon luonnon-

tilan muutoksen merkittävyydestä. Luonnontilaisuusluokituksessa on lähinnä 

tätä täydentävää lisätietoa suon luonnontilan muutoksesta, mutta sitä ei tulisi 

käyttää asetusta painavampana dokumenttina. AVI:n voi tulkita toteavan, että 

Varisnevan luonnontilan muutoksen merkittävyyden arviointi ei ole yksiselit-

teistä. AVI toteaa edelleen, että erityisesti kasvillisuutensa perusteella suossa 

on piirteitä, joiden perusteella se ei välttämättä olisi luonnontilaltaan merkittä-

västi muuttunut. Ympäristönsuojeluasetuksen 44 §:n 1 momentin 3 kohtaan 

viitaten voi olla mahdollista, että ojitettujen ja ojittamattomien osien esiintymi-

sestä suolla sekä suon ja kivennäismaan välisen hydrologisen yhteyden katkea-

misesta ei olekaan seurannut kuivahtamista ja muutoksia suon kasvillisuu-

dessa. Varisnevan säilynyt ojittamaton osa koostuu kokonaisuudessaan sadeve-

den varaisista kasviyhteisöistä, eikä siellä kasvillisuusselvityksen perusteella 

tavata minerotrofisia suotyyppejä, jotka viittaisivat kivennäismailta suolle vir-

taavan veden vaikutukseen. Keidassuon rakenteet ylläpitävät paremmin vesita-
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louden säilymistä verrattuna aapasoihin, joiden vesitalous perustuu merkittä-

vissä määrin suon ulkopuolelta suolle valuvaan veteen. Ympäristönsuojeluase-

tuksen 44 §:n 1 momentin 3 kohdan kaikki edellytykset tulee täyttyä, jotta 

suon luonnontilan muutos katsotaan merkittäväksi. 

 

Edellä viitatun AVI:n tekemän harkinnan valossa suon luonnontilaisuuden 

muutoksen merkittävyys tulisi arvioida uudestaan, ja arviossa tulee ottaa huo-

mioon ensisijaisesti ympäristönsuojeluasetuksen 44 §:n 1 momentin 3 kohdan 

sanamuoto luonnontilaisuusluokitukseen nähden. Luonnontilaisuusluokitusta 

lisätietoa antavana dokumenttina käytettäessä tulee luokan 2 mukaisesti huo-

mioida kyseisen luokan kohdassa kuvaillut suon kasvillisuusmuutokset ja arvi-

oida, onko niistä todella kysymys Varisnevalla. Kasvillisuusmuutoksia tulee 

luokan 2 kuvauksen mukaisesti esiintyä osalla suon ojittamatonta alaa. Luokan 

2 kuvauksen mukaisesti näihin muutoksiin kuuluvat suolle tyypillisen kasvis-

toaineksen kärsiminen ja varpuisuuden lisääntyminen välipinnoilla. Varisne-

valla tämä tarkoittaisi käytännössä varpuisuuden lisääntymistä keidasrämeen 

välipintaisissa kuljuissa, mistä ei kasvillisuusselvityksessä ollut mainintaa. Li-

säksi luokan 2 kuvauksen mukaisesti Varisnevalla tulisi olla havaittavissa 

merkkejä puuston kasvun lisääntymisestä tai taimettumisesta. Näitä ei kuvattu 

kasvillisuusselvityksessä. Kaikkiaan ojittamattoman osan kasvillisuusmuutok-

sia havaittiin ojien välittömään lähiympäristöön rajautuvalla kapealla kaista-

leella. 

 

Luonnonarvoista ELY-keskus on todennut, että suon erityisiä luonnonarvoja 

ovat luontotyypit, suoyhdistymätyypit, lajisto, kytkeytyneisyys, ojittamaton 

suoala ja hydrologinen tila (Lähde: Muistio 11.12.2014 - Soiden erityiset luon-

nonarvot, Ympäristöministeriö 2014). 

 

Seinäjoen seutukunnan soiden ojitusaste on 75–85 %. ELY-keskus on todennut 

jo lausunnossaan ympäristölupahakemuksesta Varisnevan olevan tärkeä osa 

jäljellä olevien soiden verkostoa alueella, jolla suoluonnon muutosaste on kor-

kea. Alueen ojittamattomia soita on viime vuosina ohjattu runsaasti turvetuo-

tantoon, eikä ojittamattomia soita ole juurikaan jäljellä muutaman suojelualu-

een ulkopuolella. Ojittamattomien ja avoimien soiden ottaminen turvetuotan-

toon osaltaan vaarantaa soiden verkoston ekologista kytkeytyneisyyttä ja toi-

mivuutta sekä suolajiston elinolosuhteita. Tämä heikentää ja tekee osin mah-

dottomaksi suolajiston suotuisan suojelutason saavuttamisen. Yleisesti ottaen 

alueellisesti korkea ojitusaste korottaa yksittäisen suon yleistä luonnonarvoa. 

 

Vaikka ojitus on kuivattanut ja muuttanut Varisnevan laiteita, on Varisnevan 

keskiosa säilynyt luonnontilaisena. Erityisesti perhoslajiston suhteen alue on 

todennäköisesti merkittävä, mutta erityistä perhosselvitystä ei alueelta ole 

tehty. Lähialueen muilla turvetuotantoon ohjatuilla soilla on tehty havaintoja 

muun muassa erittäin uhanalaisesta ja erityisesti suojellusta suovenhokkaasta 

sekä uhanalaisesta rämekulmumittarista. Perhosselvityksen puutteen vuoksi 

merkittävien luonnonarvon esiintyminen jää tältä osin epäselväksi. 

 

Valmisteluvaiheessa olevan Etelä-Pohjanmaan III vaihemaakuntakaavan yh-

teydessä tehdyssä linnustovaikutusten arvioinnissa todetaan, että Varisneva on 

seudun harvoja ojittamattomia soita, joten suolinnustolle ei ole lähialueilla tar-

jolla korvaavaa pesimäympäristöä. Elinympäristön häviämisellä on arvioitu 

olevan kohtalainen negatiivinen vaikutus suojelullisesti huomionarvoiseen 
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suolajistoon ainoana tarkasteltavista suokohteista. Suomen luonnonsuojelulii-

ton Pohjanmaan piiri ry toteaa Varisnevan olevan suolinnustonsa puolesta tär-

keä kohde, jolla esiintyy esimerkiksi luontodirektiivin lajeista kapustarinta, 

liro, kurki ja teeri. Liro on alueellisesti uhanalainen laji. Varisnevan linnus-

toselvityksessä todetaan kapustarinnan ja liron parimäärien olevan luonnonti-

laisen alueen kokoon suhteutettuna keskimääräistä suuremmat. Valtakunnalli-

sesti uhanalaisista lajeista Varisnevalla tavattiin hömötiainen ja töyhtötiainen, 

jotka kuitenkin ovat luettavissa metsälajeihin. Valitusten perusteella Varisne-

valla esiintyy valtakunnallisesti uhanalaista riekkoa. Tämä on todennäköistä 

huomioiden ympäröivien suoalueiden riekkohavainnot ja Varisnevan alueella 

esiintyvä lajille sopiva elinympäristö. Eteläisen Suomen osalta riekon alueelli-

nen suojelutaso on erittäin heikko ja laji on vaarassa kadota alueelta. Varisne-

van osalta linnuston pari- ja yksilömäärä on suokohteeksi korkea. Yleisesti ot-

taen alueen linnusto toimii indikaattorina, joka kertoo myös muista luonnonar-

voista. 

 

Luontotyyppien osalta tulee arvioitavalla suokokonaisuudella huomioida luon-

nonarvoina muun muassa luonnontilaiset tai luonnontilaisen kaltaiset met-

säsaarekkeet (Ympäristöministeriö 2014). Varisnevan osalta alueella esiintyy 

muun muassa Suomen Metsäkeskuksen inventoima metsälain 10 §:ssä tarkoi-

tettu, monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeä kangasmetsäsaareke, joka 

sijaitsee ojittamattomalla suolla tai suolla, jossa luontainen vesitalous on pää-

osin säilynyt muuttumattomana. 

 

Ympäristönsuojeluasetuksen 44 §:n 1 momentin 3 kohdan perusteella Varisne-

van luonnontila ei todennäköisesti ole ojituksen vuoksi merkittävästi muuttu-

nut sillä tavoin, kuin asetuksessa tarkoitetaan. Täten ympäristönsuojelulain 13 

§:n tarkoittama luonnonarvojen perusteellinen tarkastelu tulisi tehdä Varisne-

van turvetuotantohankkeen yhteydessä. Tämä vaatisi kuitenkin kattavampia 

selvityksiä erityisesti perhosten osalta. 

 

Edellä olevan perusteella ELY-keskus on katsonut, että jo tiedoissa olevilla 

Varisnevalla esiintyvillä luonnonarvoilla on ainakin alueellista merkitystä 

niin hankealueella kuin sen ulkopuolella, joten lupaa Varisnevan turvetuotan-

nolle ei tule myöntää. 

 

EPV Bioturve Oy ja Jussi Syrjämäki Oy ovat vastineessaan todenneet muun 

ohella, ettei valituksissa ole esitetty uutta lupapäätökseen vaikuttavaa. Yhtiöt 

ovat todenneet valitukset perusteettomiksi ja vaativat valitusten hylkäämistä. 

Varisnevan ympäristölupapäätös on tehty Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallinto-

virastossa asiantuntevasti ja perusteltu hyvin ottaen huomioon Varisnevan olo-

suhteet. Päätöksen pohjatietoina ovat laajat ja riittävät selvitykset Varisnevan 

alueesta.  Selvityksillä on saatu kattava kuva alueen luonnosta ja luonnon ti-

lasta. Lupapäätöksessä toiminnalle on annettu laajat ja tarkat lupamääräykset. 

Kuten lupapäätöksen perusteluissa todetaan, lupamääräyksillä toiminta halli-

taan siten, että haitat jäävät vähäisiksi.  Lupamääräysten tarkoilla vaatimuksilla 

on myös varmistettu, että Varisnevan turvetuotanto toimii odotetulla tavalla. 

Esimerkkinä tästä on riittävät suojaetäisyydet asutukseen, vesienkäsittelyn 

puhdistustehovaatimus ja laaja tarkkailuvelvoite. Yhtiöt ovat hyväksyneet lu-

papäätöksen lupamääräykset ja Varisnevan toiminta tehdään lupapäätöksen 

mukaisesti.   
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Varisneva on turvetuotantoon soveltuva alue, jonka turvetuotannolle voi hakea 

ympäristölupaa. Etelä-Pohjanmaan maakuntakaavan vaihemaakuntakaava 

III:ssa Varisneva on merkitty turvetuotantoon soveltuvaksi alueeksi.   

 

Varisnevan tuotantoalueelle rakennetaan ympärivuotisesti toiminnassa oleva 

pintavalutuskenttä. Könninluoma on yläosaltaan metsätalousalueiden ja ala-

osaltaan peltomaiden läpi virtaava, kaivettu ja suurimmalta osaltaan luonnonti-

lansa täysin menettänyt ojamainen uoma. Könninluoman valuma-alueesta 

maatalouskäytössä on noin kolmannes.  Varisnevan turvetuotantoalueen ala 

(63 hehtaaria) on hyvin pieni osuus Könninluoman maankäytöstä. Könnin-

luoman valuma-alueen alaosa sijoittuu Kyrönjoen maatalouskäytössä olevalle 

alueelle. Turvetuotantoalueen ympärivuotiselta pintavalutuskentältä purkautu-

van veden laatu on tuotantovaiheessa lähellä metsäojitetun alueen veden laatua 

typpipitoisuutta lukuun ottamatta. Typen, kuten myös fosforin ja kiintoaineen, 

huuhtouma turvetuotantoalueilta on kuitenkin alhainen verrattuna viljeltyihin 

maihin. Varisnevan kuormitusvaikutusta pienentää sen pieni osuus valuma-

alueesta ja valuma-alueen vesimäärästä. Varisnevan tuotantoalueen alan (63 

hehtaaria) ja Könninluoman valuma-alueen alan (3 260 hehtaaria) ja edellä esi-

tetyn muun maankäytön ja maankäytön kuormitustason perusteella voidaan 

päätellä, että Varisnevan turvetuotannon vaikutus Könninluoman veden laa-

tuun on vähäinen. 

 

Kyrönjoen vesienhoidon toimenpideohjelmassa on eri kuormitussektoreille 

määritetty toimenpiteet vesienhoidon tilatavoitteiden saavuttamiseksi. Varisne-

van turvetuotantoalueen vesienkäsittely on vesienhoidon toimenpideohjelman 

suositusten mukainen. Vesienhoidon toimenpideohjelman mukaan Kyrönjoen 

valuma-alueella on ollut runsaasti vanhoja osin tuotannosta poistuvia turvetuo-

tantoalueita, joiden vesienkäsittely on ollut puutteellista. Vesienhoidon toimen-

pideohjelman 2021 mukaan turvetuotannon toimenpiteet vuoden 2015 tarkas-

telutilanteen mukaan ovat toteutuneet suunnitellusti. Toisin kuin valituksessa 

mainitaan turvetuotanto ei ole merkittävä kuormittaja Kyrönjoella.  Pistekuor-

mituksen osuus fosforikuormituksesta on 5 % ja typpikuormituksesta 7 %. Pis-

tekuormitukseen lasketaan kuuluvan yhdyskuntien ja teollisuuden jätevedet, 

turvetuotannon kuivatusvedet sekä kaatopaikkojen ja pilaantuneiden maa-alu-

eiden vedet. Vesienhoidon toimenpideohjelman 2015 laskelman mukaan yh-

dyskuntien fosforikuormitus on suurempaa kuin turvetuotannon fosforikuormi-

tus. Typpikuormituksen osalta turvetuotannon kuormitus on alle kolmasosa 

pistekuormituksesta. Turvetuotannon fosfori- ja typpikuormitus Kyrönjoella on 

siten vesienhoidon asiantuntija-arvion mukaan muutaman prosentin luokkaa. 

Kyseessä oleva arvio on myös Varisnevan hakemussuunnitelmassa esitetty ar-

vio.   

 

Luonnontilaisuusluokitus tehdään suokokonaisuudelle.  Suotutkimuksen asian-

tuntijataho (Geologian tutkimuskeskus) on rajannut suotutkimuksessaan Varis-

nevan suokokonaisuuden, jonka ala on 206 hehtaaria.  Suurin osa suokokonai-

suudesta on ojitettua aluetta.   

 

Varisnevaa ei valittu mukaan suolaikkuja tutkivaan Etelä-Pohjanmaan suosel-

vitykseen.  Kyseessä olevan selvitykseen valittiin SYKE:n aineiston perus-

teella ojittamattomia suolaikkuja Etelä-Pohjanmaan ojitetuilta soilta. Selvitys-

kohteiksi valittiin ensisijaisesti yli 50 hehtaarin laajuisen ojittamattoman suo-

laikun sisältäviä kohteita.  Toissijaisesti valittiin edellä mainittuja pienialai-



16 (28) 

 

sempia soita, joilla oli vähintään yksi 20 hehtaarin laajuinen ojittamaton suo-

laikku ja aapasuopiirteiden esiintymistä. Suoselvityshankkeessa luontoarvot 

selvitettiin laajalti (84 suota) eri puolilta Etelä-Pohjanmaata (Etelä-Pohjan-

maan suoselvityshanke. Loppuraportti 2013).  

 

Varisnevan pesimälinnustossa ei ole erityisesti suojeltavia tai luonnonsuojelu-

asetuksella valtakunnallisesti uhanalaiseksi määriteltyjä lajeja. Lähin asutus 

sijaitsee 500 metrin etäisyydellä Varisnevan tuotantoalueen reunasta, eikä 400 

metrin etäisyydellä kuten valituksessa esitetään. Asutuksen ja tuotantoalueen 

välissä on suojavyöhyke, jonka puusto säilytetään Varisnevan toiminnan ajan. 

Nättypiin Natura-alueen ja Varisnevan tuotantoalueen välinen etäisyys on lupa-

päätöksen rajauksella 500 metriä. Etäisyys on riittävä estämään haitat Nätty-

piin suojelualueelle.  Isokyrön kunnan rajalle on Varisnevan tuotantoalueelta 

vesireittiä pitkin 55 kilometriä. Ottaen huomioon etäisyyden ja Varisnevan las-

kureitin sekä vähäisen kuormituksen, eivät Varisnevan hankkeen vaikutukset 

ulotu näin kauas.  

  

Luonnontilaisuusluokituksen perusteena on suon luonnontilan muutoksen mer-

kittävyyden arviointi.  Varisnevalla suon luonnontila on muuttunut niin merkit-

tävästi, että suo on luokiteltu luonnontilan muutosten perusteella luokkaan 2.  

Alueella on tehty kasvillisuus- ja linnustoselvitykset ja laadittu arvio eräiden 

luontodirektiivin liitteessä IV(a) mainittujen lajien esiintymisestä. Valituksessa 

mainitut turvehankkeet sijoittuvat suurelta osin vaihemaakuntakaava III:ssa 

turvetuotantoon soveltuviksi osoitetuille soille. Lausunnossa mainittujen kun-

tien (Isokyrö, Seinäjoki, Ilmajoki ja Lapua) suoala on suuri (26 935 hehtaaria). 

Etelä-Pohjanmaan maakunnan suoala on 283 919 hehtaaria, soiden lukumäärä 

2 250 kappaletta ja soiden keskikoko 126 hehtaaria. Etelä-Pohjanmaan suo-

alasta on luonnontilaista avosuoalaa 34 240 hehtaaria (Geologian tutkimuskes-

kus tutkimusraportti 156).  Varisnevan alueella ei ole erityisiä luontoarvoja 

eikä erityisesti suojeltua lajistoa.  

 

Muutos valuma-alueissa ovat vähäinen (9 ha) eikä muutoksella ole vaikutusta 

vesistöalueiden vesitalouteen. 

 

Valituksessa esitetty potentiaalisesti happamaan pohjamaahan kaivu on Varis-

nevan ympäristöluvan lupamääräyksissä kielletty. Lupamääräyksillä on estetty 

pohjamaan happamoituminen ja happamat päästöt. Lähtevälle vedelle on mää-

rätty laaja pH tason mittaus.  Lupapäätöksessä on määrätty seuraamaan pinta-

valutuskentän puhdistustehoa ympärivuotisesti ja puhdistusteho lasketaan kai-

kista näytteistä paitsi lupamääräyksessä erikseen mainituista pitoisuudeltaan 

alhaisista näytteistä. Menettelyllä saadaan selville pintavalutuskentän puhdis-

tusteho. 

 

Ympäristölupaprosessin aikana yhtiöt ovat antaneet vastineensa ELY-keskuk-

sen lausunnoissa esille tuomiin asioihin ja viittaavat antamaansa vastineeseen. 

ELY-keskuksen valituksista antamaan vastineeseen yhtiöt toteavat, että Varsi-

nevan tuotantoalueen vesienkäsittely tehdään vesienhoidon toimenpideohjel-

man vaatimusten mukaisesti. Varisnevan kuormitus ei poikkea muun maankäy-

tön kuormituksesta ja kuormitus osin alhaisempaa kuin osalla muusta maan-

käytöstä.  Varisnevan kuormituksen vähäistä vaikutusta tehostaa myös Varisne-

van tuotantoalueen vähäinen ala suhteessa alapuolisen vesistön valuma-aluee-

seen. Kyrönjoen vesienhoidon toimenpideohjelmassa eri kuormitussektoreille 
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on esitetty toimenpiteet vesienkäsittelylle ja kuormituksen vähentämiselle. Va-

risnevan hanke täyttää edellä mainitut toimenpidevaatimukset.   

 

Luokan 2 luonnontilaisuuden määrittelyssä todetaan luokittelukriteereissä sel-

keästi, että suolla on ojitettuja ja ojittamattomia osia.  Keidassoiden osalta kri-

teereissä todetaan, että keidassoiden keskiosien kasvillisuuden muutokset oji-

tusten seurauksena voivat laidetta lukuun ottamatta olla vähäisiä.  Keidassoilla 

ei siis edellytetä lausunnossa mainittua merkittävässä luonnontilan muutok-

sessa varpuisuuden ja taimettumisen lisääntymistä ojituksen seurauksena.   

 

ELY-keskuksen vastineessa viitatussa vaihemaakuntakaavan III yhteydessä 

tehdyssä linnustovaikutusten arvioinnissa todetaan Varisnevan kohteen olevan 

pienialaisen ja ojituksen jo vaikuttaneen kohteeseen sen reunoilla. Selvityksen 

mukaan alueella vielä toistaiseksi olevan suojelullisesti huomionarvoisen suo-

linnuston elinympäristöt tulevat tulevaisuudessa joka tapauksessa todennäköi-

sesti entisestään vähenemään ja niiden edustavuus heikkenemään kuivumisen 

ja umpeenkasvun myötä.  Edellä mainitun selvityksen mukaan Varisnevalla 

suojelullisesti huomionarvoisia lajeja ovat teeri (EU, KV), kurki (EU), kapus-

tarinta (EU), liro (NT, EU, KV, RT) ja kuovi (NT, KV). Suolajeista kapustarin-

toja pesi Varisnevalla neljä paria ja liroja kolme paria. Lintuatlaksen mukaan 

kapustarinnan Suomessa pesiväksi parimääräksi on arvioitu 50 000–80 000 

paria. Kapustarinnan levinneisyydessä ei ole tapahtunut suuria muutoksia at-

laskartoitusten välillä. Liro on Suomen runsaslukuisin kahlaaja. Liron pesimä-

kannaksi on arvioitu 300 000–450 000 paria. Sekä kapustarinta että liro on luo-

kiteltu koko maan tasolla luokkaan tasolla LC (säilyvä). Suomen metsäkasvil-

lisuuden aluejaossa Pohjanmaan (3a) metsäkasvillisuusvyöhykkeellä kapusta-

rinta ja liro eivät ole alueellisesti uhanalaisia (Suomen lintujen uhanalaisuus 

2015, Ympäristöministeriö 2016). 

 

Vastineessa mainitut metsäsaarekkeet suolla eivät edusta luontotyyppeinä 

uhanalaisia tyyppejä.  

 

Seinäjoen kaupungille, Seinäjoen kaupungin terveydensuojeluviranomaiselle, 

Ilmajoen kunnalle, Ilmajoen kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle ja kun-

nan terveydensuojeluviranomaiselle, Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja 

ympäristökeskuksen kalatalousviranomaiselle sekä Metsähallitukselle on va-

rattu tilaisuus vastineen antamiseen. Vastineita ei ole annettu. 

 

Suomen luonnonsuojeluliiton Pohjanmaan piiri ry ja Etelä-Pohjanmaan luon-

nonsuojeluyhdistys ry ovat antaneet vastaselityksen. 

 

Suomen luonnonsuojeluliiton Pohjanmaan piiri ry ja Etelä-Pohjanmaan luon-

nonsuojeluyhdistys ry ovat 14.7.2018 toimittaneet lisäselvityksen, jossa on to-

dettu, että luonto- ja perhosharrastajia on vieraillut 25.6.2018 illalla Varisne-

valla tehden alla mainittuja perhoshavaintoja. Suolla tarkkailualue on ollut 

melko suppea, lähinnä metsäsaaren ympäristössä.  

 

Perhoslajien osalta suolta tehtiin havaintoja muun muassa erittäin uhanalai-

sesta Suovenhokkaasta, silmällä pidettävästä Suoaamukääriäisestä sekä vaa-

rantuneesta Kihokkisulkaperhosesta. 

 

Lisäselvitys on annettu tiedoksi EPV Bioturve Oy:lle ja Jussi Syrjämäki Oy:lle.  
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Hallinto-oikeuden ratkaisu 

 

1. Hallinto-oikeus ei tutki Kyrön Seudun Luonnonsuojeluyhdistys ry:n eikä 

Etelä-Pohjanmaan luonnonsuojeluyhdistys ry:n valituksia. 
 

2. Hallinto-oikeus Suomen luonnonsuojeluliiton Pohjanmaan piiri ry valituk-

sen hyväksyen kumoaa aluehallintoviraston päätöksen ja hylkää EPV Bio-

turve Oy:n ja Jussi Syrjämäki Oy:n lupahakemuksen. 

 

Perustelut 

 

1. 

Ympäristönsuojelulain (527/2014) 191 §:n 1 momentin 2 kohdan mukaan vali-

tusoikeus ympäristönsuojelulain nojalla annettuun päätökseen on rekiste-

röidyllä yhdistyksellä tai säätiöllä, jonka tarkoituksena on ympäristön-, tervey-

den- tai luonnonsuojelun taikka asuinympäristön viihtyisyyden edistäminen ja 

jonka toiminta-alueella kysymyksessä olevat ympäristövaikutukset ilmenevät. 

 

Hallintolainkäyttölain (586/1996) 24 §:n 3 momentin mukaan valittajan, lailli-

sen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. 

 

Hallintolainkäyttölain 51 §:n 2 momentin mukaan, jos valitusta ei ole tehty 

määräajassa tai jos asian tai siinä esitetyn vaatimuksen ratkaisemiselle on muu 

este, valitus tai vaatimus jätetään tutkimatta. 

 

Yhdistyslain (503/1989) 36 §:n 1 momentin mukaan hallituksen puheenjohta-

jalla on oikeus kirjoittaa yhdistyksen nimi, jollei tätä oikeutta ole rajoitettu jäl-

jempänä 3 momentissa tarkoitetuin tavoin. 

 

Saman pykälän 3 momentin mukaan oikeutta yhdistyksen nimen kirjoittami-

seen voidaan säännöissä rajoittaa niin, että kahdella tai useammalla henkilöllä 

on vain yhdessä oikeus kirjoittaa yhdistyksen nimi. Muuta rajoitusta ei saa 

merkitä yhdistysrekisteriin. 

 

Kyrön Seudun Luonnonsuojeluyhdistys ry:n valitus 

 

Kyrön Seudun Luonnonsuojeluyhdistys ry:n sääntöjen mukaan yhdistyksen 

tarkoituksena on edistää luonnon- ja ympäristönsuojelua sekä vaalia kulttuuri-

perintöä toiminta-alueellaan. 

 

Varisnevan turvetuotantoaluetta lähin yhdistyksen toimialueeseen kuuluva 

kunta on Isokyrö, joka sijaitsee noin 5 kilometrin etäisyydellä tuotantoalueesta. 

Tuotantoalueen kuivatusvedet johdetaan Könninluomaan ja edelleen Kyrönjo-

keen. Vesienjohtamisreitin pituus pintavalutuskentältä Könninluomaan on noin 

700 metriä ja Kyrönjokeen noin 9,3 kilometriä. Vesien purkamisreitin pituus 

purkupaikalta Isonkyrön kunnan rajalle on noin 55 kilometriä.  

 

Hallinto-oikeus katsoo, että yhdistyksen toiminta-alueella ei ilmene Varisnevan 

turvetuotannosta johtuvia ympäristövaikutuksia ottaen huomioon etäisyys tur-

vetuotantoalueeseen. 
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Etelä-Pohjanmaan luonnonsuojeluyhdistys ry:n valitus 

 

Etelä-Pohjanmaan luonnonsuojeluyhdistys ry:n sääntöjen mukaan yhdistyksen 

nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jompikumpi yhdessä 

sihteerin tai taloudenhoitajan kanssa. Valituksen ovat allekirjoittaneet puheen-

johtaja Pasi Kataja ja varapuheenjohtaja Hannu Tuomisto. Yhdistysrekisteriot-

teen mukaan Pasi Katajaa ei ole nimetty yhdistyksen puheenjohtajaksi eikä ni-

menkirjoittajaksi. 

 

Hallinto-oikeus on pyytänyt yhdistystä täydentämään valituskirjelmää siten, 

että siihen on nimetty yhdistyksen sääntömääräiset nimenkirjoittajat nimenkir-

joituslausekkeen mukaisesti tai toimittamaan muuta selvitystä yhdistyksen ni-

menkirjoittamisesta. Lisäselvitys on pyydetty toimittamaan hallinto-oikeuteen 

26.6.2018 mennessä uhalla, että valitus voidaan muutoin jättää Etelä-Pohjan-

maan luonnonsuojeluyhdistys ry:n osalta tutkimatta. Selvitystä ei ole toimi-

tettu. 

 

Koska yhdistyksen varapuheenjohtajalla ei edellä esitetyn perusteella ole yksin 

ollut oikeutta kirjoittaa yhdistyksen nimeä eikä valitusta tältä osin ole äyden-

netty sille asetetussa määräajassa, valitus on puuttuvan puhevallan vuoksi hal-

lintolainkäyttölain 51 §:n 2 momentin nojalla jätettävä tutkimatta. 

 

2. Pääasia 

 

Sovelletut oikeusohjeet 

 

Ympäristönsuojelulain 11 §:n 1 momentin mukaan ympäristön pilaantumisen 

vaaraa aiheuttava toiminta on mahdollisuuksien mukaan sijoitettava siten, että 

toiminnasta ei aiheudu pilaantumista tai sen vaaraa ja pilaantuminen voidaan 

ehkäistä. 

 

Saman pykälän 2 momentin mukaan toiminnan sijoituspaikan soveltuvuutta 

arvioitaessa on otettava huomioon toiminnan: 

1) luonne, kesto, ajankohta ja vaikutusten merkittävyys sekä pilaantumisen to-

dennäköisyys ja onnettomuusriski; 

2) vaikutusalueen herkkyys ympäristön pilaantumiselle; 

3) merkitys elinympäristön terveellisyyden, ja viihtyisyyden kannalta; 

4) sijoituspaikan ja vaikutusalueen nykyinen ja oikeusvaikutteisen kaavan 

osoittama käyttötarkoitus; 

5) muut mahdolliset sijoituspaikat alueella. 

 

Ympäristönsuojelulain 13 §:n 1 momentin mukaan turvetuotannon sijoittami-

sesta ei saa aiheutua valtakunnallisesti tai alueellisesti merkittävän luonnonar-

von turmeltumista. Arvioitaessa luonnonarvon merkittävyyttä otetaan huomi-

oon sijoituspaikalla esiintyvien suolajien ja -luontotyyppien uhanalaisuus sekä 

esiintymän merkittävyys ja laajuus sekä suon luonnontilaisuus. Luonnonarvon 

merkittävyyttä arvioitaessa voidaan vastaavasti ottaa huomioon sijoituspaikan 

merkitys sen ulkopuolella sijaitseville luonnonarvoille. 

 

Pykälän 2 momentin mukaan toiminta voidaan 1 momentin estämättä sijoittaa, 

jos sijoittaminen ei vaaranna 1 momentissa tarkoitettujen luonnonarvojen säi-

lymistä kysymyksessä olevassa maan osassa tai 1 momentin soveltaminen es-
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tää yleisen edun kannalta tärkeän toiminnan toteutumisen eikä luvan myöntä-

miseen ole muutoin estettä. 

 

Pykälän 3 momentin mukaan tätä pykälää ei sovelleta, jos 1 momentissa tar-

koitetut luonnonarvot on otettu huomioon lainvoimaisessa maakuntakaavassa 

tai lainvoimaisessa, oikeusvaikutteisessa yleiskaavassa ja toiminta sijoittuu 

mainitussa kaavassa sille varatulle alueelle. 

 

Pykälän 4 momentin mukaan turvetuotanto voidaan 1 momentin estämättä si-

joittaa suolle, jonka luonnontila on ojituksen vuoksi merkittävästi muuttunut. 

Arvioitaessa suon luonnontilan muutosta otetaan huomioon ojituksesta aiheu-

tuneet muutokset suon vesitaloudessa ja kasvillisuudessa. Merkittävästä luon-

nontilan muutoksesta säädetään tarkemmin valtioneuvoston asetuksella. 

 

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 2 kohdan mukaan ympäristöluvan 

myöntäminen edellyttää, ettei toiminnasta, asetettavat lupamääräykset ja toi-

minnan sijoituspaikka huomioon ottaen, aiheudu yksinään tai yhdessä muiden 

toimintojen kanssa 2) merkittävää muuta 5 §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoi-

tettua seurausta tai sen vaaraa (ympäristön pilaantuminen). 

 

Ympäristönsuojelulain 51 §:n 1 momentin (527/2014) mukaan ympäristölu-

vassa on 49 §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitettua pilaantumisen merkittä-

vyyttä arvioitaessa otettava huomioon, mitä vesienhoidon ja merenhoidon jär-

jestämisestä annetun lain mukaisessa vesienhoitosuunnitelmassa tai merenhoi-

tosuunnitelmassa on esitetty toiminnan vaikutusalueen vesien ja meriympäris-

tön tilaan ja käyttöön liittyvistä seikoista. 

 

Ympäristönsuojelusta annetun valtioneuvoston asetuksen ympäristönsuojelu-

asetus) 44 §:n mukaan turvetuotanto voidaan ympäristönsuojelulain 13 §:n 4 

momentin mukaan mainitun pykälän 1 momentin estämättä sijoittaa suolle, 

jonka luonnontila on ojituksen vuoksi merkittävästi muuttunut. Suon luonnon-

tilan muutos on merkittävä, jos: 

1) suon vesitalous on muuttunut peruuttamattomasti, suon vedenpinnan taso on 

alentunut kauttaaltaan ja suon kasvillisuus on muuttunut kauttaaltaan; 

2) suon vesitalous on muuttunut kauttaaltaan, vedenpinnan taso suolla on alen-

tunut kauttaaltaan ja muutokset suon kasvillisuudessa ovat selviä; tai 

3) suolla on ojitettuja ja ojittamattomia osia, ojitus estää hydrologisen yhtey-

den suon ja sen ympäristön välillä ja osalla suon ojittamatonta alaa esiintyy 

kuivahtamista ja muutoksia suon kasvillisuudessa. 

 

Asiassa saatu selvitys 

 

Varisneva sijaitsee noin 17 kilometriä Seinäjoen keskustan luoteispuolella. 

Etäisyys Ilmajoen kunnan rajaan on noin 150 metriä.  

 

Hankealue rajautuu etelässä ja pohjoisessa suomaastoon, koillisessa peltoon ja 



21 (28) 

 

lännessä ja idässä moreenimaaston reunustamaan suohon. Varisnevaa ympä-

röivä alue on maa- ja metsätalouskäytössä. Hakemuksen mukaan Varisnevan 

suokokonaisuuden pinta-ala on 206 ha, joka on suurelta osin ojitettu. Suoal-

taan keskiosassa on 47 ha laajuinen ojittamaton alue. Tuotantoalasta (noin 54 

ha) hieman alle 65 % sijoittuu ojittamattomalle alueelle, minkä lisäksi myös 

pintavalutuskenttä, 3,3 ha sijoittuu ojittamattomalle alueelle.  

 

Geologian tutkimuskeskus on tehnyt Varisnevalla suotutkimuksen (Geologian 

tutkimuskeskus, Tutkimusraportti 293. 1995). Suotutkimuksessa on määritetty 

suokokonaisuuden ala, suotyypit, suotyyppien muuttuneisuus (kasvillisuuden 

muutos) ja tehty havaintoja suoalueen hydrologiasta. Edellä mainitun perus-

teella Varisnevan luonnontilaisuusluokka on GTK:n arvion mukaan 2. Varis-

neva on suurimmaksi osaksi ojitettu ja ojittamatonta on vain suon keskiosa. 

Ojitukset katkaisevat hydrologisen yhteyden suon ja ympäristön välillä. Ojitus-

tilanteen ja hydrologisen yhteyden katkeamisen ja kasvillisuuden muutosten 

perusteella Varisneva edustaa luonnontilaisuusluokan 2 suota. 

 

Seinäjoen Varisnevan suokasvillisuusselvityksen mukaan Varissuo on om-

brotrofinen kilpikeidassuo, joka ojittamattomilta keskiosiltaan koostuu yhdis-

telmätyypin keidasrämeestä. Kuvion 1 (ojittamaton alue) jännerakenne on sel-

keä. Pääosin variksenmarjarahkarämeestä muodostuneet mätäspintaiset kermit 

mutkittelevat välipintaisten ombrotrofisten lyhytkorsinevojen ja keskiosan mä-

rimpien rimpipintaisten, osin ruoppaisten, kuljunevalaikkujen halki. Keidasrä-

meen reuna-alueilla mätäspintaisen kanervarahkarämeen ja variksenmarjarah-

karämeen osuus on keskiosaa suurempi. Kuviota ympäröivät ojitukset ovat 

jonkin verran kuivattaneet ojittamattoman osion laiteita ojien lähellä, mutta 

suurin osa ojittamattoman alueen suotyypeistä on säilyttänyt kosteutensa ja 

tyypillisen kasvillisuutensa. 

 

Varisneva kuuluu kilpikeitaisiin, ja soiden luontotyyppiyhdistelmien uhanalai-

suustarkastelussa kilpikeitaat on luokiteltu Etelä-Suomessa (johon Varisnevan 

inventointialue kuuluu) silmälläpidettäväksi (NT). Varisnevan luonnontilai-

suutta heikentävät eteläosan sekä reuna-alueiden ojitukset. Suotyypeistä Varis-

nevalta tavataan ojittamattomina keidasrämettä, joka uhanalaisluokituksessa 

on Etelä-Suomessa luokiteltu säilyviksi (LC). Varisnevan keidasrämeen keski-

osissa esiintyy myös kuljunevaa, joka on luokiteltu silmälläpidettäväksi (NT) 

suotyypiksi. Epävarmuutta uhanalaisluokitukseen tuo kuitenkin juuri rajanveto 

keidasrämeisiin. Pääosin Varisnevan keskiosissa sijaitsevat kuljuneva-alueet 

esiintyvät niin pieninä laikkuina, ettei niitä ole kuvioitu erikseen. Kuljuneva-

laikut ovat sisällytetty inventoinnissa suotyypiltään keidasrämeen suoyhdisty-

mään, jonka nevaosiin kuljunevat kuuluvat. 

 

Varisnevan alueella esiintyy yksi metsälain 10 §:ssä lueteltu luonnon moni-

muotoisuuden kannalta erityisen tärkeä elinympäristö. Se on Varisnevan ojitta-

mattoman osan itäreunalla sijaitseva kangasmetsäsaareke.  

 

Linnustoselvityksessä kartoitusalueella on havaittu yhteensä 38 pesimälajia. 

Kokonaisparimäärä on ollut 198. Kartoituksen mukaan Varisnevan pesimälin-

nustossa ei ole erityisesti suojeltavia tai luonnonsuojeluasetuksella valtakun-

nallisesti uhanalaisiksi luokiteltuja lajeja. Suomalaisissa tai kansainvälisissä 

suojeluluokituksissa mainittuja lajeja on havaittu yhteensä kuusi, joista direk-

tiivilajeja kurki, kapustarinta, liro ja teeri sekä vastuulajeja liro, kuovi ja teeri. 

Uhanalaisluokituksessa mainituista lajeista Varisnevalla esiintyivät Suomessa 



22 (28) 

 

silmälläpidettäviksi (NT) luokitellut teeri ja sirittäjä. Lajimäärän ja linnuston 

kokonaistiheyden perusteella arvioituna Varisneva on Etelä-Pohjanmaan mitta-

kaavassa lähinnä keskinkertainen lintusuo. Kapustarinnan ja liron parimäärät 

ovat luonnontilaisen alueen kokoon suhteutettuna keskimääräistä suuremmat. 

Suon linnustollista arvoa rajoittavat ojittamattoman alueen pienehkö koko, 

suotyyppien karuus sekä pysyvävetisten allikoiden puuttuminen. Varisnevalla 

ei ole erityistä merkitystä lintujen muutonaikaisena levähdys- tai ruokailualu-

eena.  

 

Luontoselvitys ei sisällä selvitystä Varissuon suoperhoslajistosta.  

 

Varisnevaa lähin luonnonsuojelualue Nättypiin Natura-alue (FI0800103) sijait-

see Varisnevan luoteispuolella noin 280 metrin etäisyydellä tuotantoalueen 

reunasta. Natura-alueen pinta-ala on 38 ha. Osa Natura-alueesta kuuluu myös 

Nättypiin vanhojen metsien suojeluohjelmaan (AMO100525). Suurin osa Na-

tura-alueesta on kuusivaltaista tuoretta luonnonmetsää. Alueen kaakkoiskul-

massa on ojitettu metsäkorpi, jossa suursaniaiset vallitsevat kenttäkerroksessa. 

Luontodirektiivin liitteen II lajeista alueella esiintyy liito-orava. Tuotantoalu-

een ja Natura-alueen väliin jää suojavyöhyke, joka on osittain ojittamatonta ja 

osin ojitettua suota. Suojavyöhyke on osin Vaskiluodon Voima Oy:n omistuk-

sessa ja osin vuokralla. Suojavyöhykkeellä oleva puusto säilytetään tuotanto-

toiminnan ajan. 

 

Varisnevan sijaitsee Kyrönjoen vesistöalueen Kyrönjoen yläosan Tieksin-

luoman (42.039) valuma-alueella. Vedet johdetaan tuotantoalueelta ojastoa pit-

kin Könninluomaan ja edelleen Kyrönjokeen. Vesienjohtamisreitin pituus pin-

tavalutuskentältä Könninluomaan on noin 700 metriä ja Kyrönjokeen noin 9,3 

kilometriä. 

 

Etelä-Pohjanmaan maakuntavaltuusto on hyväksynyt III vaihemaakuntakaavan 

3.12.2018. Kaava ei ole vielä lainvoimainen. 

 

Oikeudellinen arvio 

 

Asiassa on valituksen johdosta ratkaistavana erityisesti, onko turvetuotanto 

suunniteltu sijoitettavaksi suolle, jonka luonnontila on ojituksen vuoksi merkit-

tävästi muuttunut ja aiheutuuko turvetuotannon sijoittamisesta suunnitellulle 

alueelle valtakunnallisesti tai alueellisesti merkittävän luonnonarvon turmeltu-

mista. 

 

Kaavoitus 

 

Ympäristönsuojelulain 13 §:n säännöstä ei sovelleta, jos valtakunnallisesti tai 

alueellisesti merkittävän luonnonarvon 1 momentissa tarkoitetut luonnonarvot 

on otettu huomioon lainvoimaisessa maakuntakaavassa tai lainvoimaisessa, 

oikeusvaikutteisessa yleiskaavassa ja toiminta sijoittuu mainitussa kaavassa 

sille varatulle alueelle. Koska Etelä-Pohjanmaan maakuntavaltuuston hyväk-

symä III vaihemaakuntakaava ei ole lainvoimainen, turvetuotannon sijoittami-

sessa hakemuksessa tarkoitetulle alueelle on sovellettava ympäristönsuojelu-

lain 13 §:n säännöksiä. 
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Merkittävä luonnonarvo 

 

Ympäristönsuojelulain 13 §:n 1 momentin mukaan luonnonarvon merkittävyy-

den määrittely perustuu kolmeen tekijään, jotka ovat alueen suolajien ja suo-

luontotyyppien uhanalaisuus, esiintymän merkittävyys ja laajuus sekä suon 

luonnontilaisuus.  

 

Hallituksen esityksessä eduskunnalle ympäristönsuojelulaiksi ja laeiksi eräiden 

siihen liittyvien lakien muuttamisesta (HE 214/2013 vp) on turvetuotannon 

sijoittumista koskevan säännöksen tarkoitus 13 §:n yksityiskohtaisten peruste-

luiden mukaan estää turvetuotannon sijoittaminen paikalle, joka luonnonarvo-

jensa kannalta on kokonaisuutena arvioiden valtakunnallisesti tai alueellisesti 

merkittävä. 

 

Hallituksen esityksen mukaan laissa tarkoitettu merkittävä luonnonarvo tar-

koittaa pääsääntöisesti useamman kuin yhden uhanalaisen lajin tai luontotyy-

pin esiintymistä toiminnan suunnitellulla sijoituspaikalla. Kaikkein uhanalai-

simpien (äärimmäisen uhanalaiset ja erittäin uhanalaiset) luontotyyppien ja la-

jien osalta myös yksittäinen merkittävä esiintymä voi muodostaa sijoituspaik-

kaesteen. Ympäristövaliokunta on mietinnössään (YmVM 3/2014 vp) rajannut 

pykälän soveltamisalan koskemaan yksinomaan uhanalaisia suolajeja ja suo-

luontotyyppejä, jotka ovat valtakunnallisesti tai alueellisesti merkittäviä. Li-

säksi valiokunta on lisännyt 4 momenttiin merkittävyyden arviointiperusteeksi 

suon luonnontilaisuuden. Valiokunta korosti, että 1 momenttiin sijoittuva valta-

kunnallisesti tai alueellisesti merkittävän suoluonnonarvon turmeltumisen ra-

joituskynnys on tarkoituksellisesti korkealla eli kysymys on erittäin merkittä-

vistä luonnonarvoista.  

 

Luonnontilaisuusluokka 

 

Suon luonnontilaisuusluokasta tai sen määrittelystä ei ole säädetty ympäristön-

suojelulain 13 §:ssä eikä ympäristönsuojeluasetuksen 44 §:ssä. Suon luonnon-

tilaisuusluokan käsite perustuu 30.8.2012 annettuun valtioneuvoston periaate-

päätökseen soiden ja turvemaiden kestävästä ja vastuullisesta käytöstä ja suo-

jelusta. Periaatepäätöksessä on kuvattu kuusi luonnontilaisuusluokkaa. Ympä-

ristönsuojeluasetuksen 44 §:n suon luonnontilan merkittävän muutoksen kri-

teerit vastaavat sisällöltään periaatepäätöksen luokkia siten, että asetuksen 

kohta 1) vastaa luonnontilaisuusluokkaa 0, kohta 2) vastaa luonnontilaisuus-

luokkaa 1 ja kohta 3) luonnontilaisuusluokkaa 2.  

 

Hallituksen esityksen mukaan ympäristönsuojelulain 13 § 1 momentin säännös 

tulee sovellettavaksi, kun kyse on valtioneuvoston periaatepäätökseen sisälty-

vän luonnontilaisuusluokittelun mukaisesta 3–5 luokan suosta. Tavallisesti 1 

momentissa tarkoitettuja merkittäviä luonnonarvoja esiintyy tällaisilla luon-

nontilaisilla tai luonnontilaisen kaltaisilla soilla. Valtioneuvoston periaatepää-

tökseen sisältyvän luonnontilaisuusluokittelun 0–2 luokan soiden osalta sään-

nös ei tule sovellettavaksi. Ympäristövaliokunta on mietinnössään lausunut, 

että valiokunnan ehdotuksen mukaisella lain uudella 4 momentilla käytännössä 

tarkennetaan 0–2 luokan soiden rajautuminen säännöksen soveltamisalan ulko-

puolelle. Hallinto-oikeus katsoo, että ympäristönsuojelulain 13 §:n 1 momen-

tin säännöstä on tulkittava hallituksen esityksen perustelujen mukaisesti. 
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Ympäristönsuojelulain 13 §:ssä ja ympäristönsuojeluasetuksen 44 §:ssä tarkoi-

tetun suon luonnontilan merkittävän muutoksen käsitteen suhdetta luonnonti-

laisuusluokitukseen on käsitelty tarkemmin ympäristövaliokunnan mietinnössä 

3/2014 vp. Mietinnön mukaan soiden ja turvemaiden käytön kohdentamiseen 

käytetään periaatepäätöksen linjauksen mukaisesti apuna kuusiportaista luon-

nontilaisuusasteikkoa ja siihen liittyviä käyttösuosituksia. Luonnontilaisuusas-

teikon luokkiin viittaamisen sijasta 4 momentissa on ratkaisevana tekijänä 

suon luonnontilan merkittävä muuttuminen, jonka olennaiset osatekijät ovat 

muutokset suon vesitaloudessa ja kasvillisuudessa siten kuin luonnontilaisuus-

asteikosta tarkemmin ilmenee.  

 

Luonnontilaisuusluokittelun soveltaminen 

 

Hallituksen esityksessä ja muussa lainvalmistelussa on katsottava edellytetyn 

luonnontilaisuuden luokittelun osalta, että suolle, jota ympäristölupahakemus 

turvetuotantoon koskee, määritetään vain yksi luonnontilaisuusluokka. Kuiten-

kin ympäristönsuojeluasetuksen 44 §:n 3 kohdan mukaan suolla voi olla ojitet-

tuja ja ojittamattomia osia, mikä ottaa huomioon suon eri osien erilaiset olo-

suhteet.  Lainvalmistelussa ei kuitenkaan ole määritelty, millä tavoin määritel-

tävää kokonaisuutta suolla tarkoitetaan. Hallinto-oikeus toteaa, että luonnonar-

vojen näkökulmasta tämä voi olla ongelmallista erityisesti luokissa 2 ja 3, 

etenkin suurten suoalueiden kohdalla. 

 

Turvetuotannon ympäristölupahakemuksissa on usein käytetty Geologian tut-

kimuskeskuksen tekemiä suorajauksia ja luokitteluita. Rajaukset perustuvat 

suoallaskäsitteeseen, jossa suo rajataan turpeen ja mineraalimaan tai turpeen ja 

vesistön rajakohtaan perustuen. Näin rajatut geologiset suoaltaat voivat olla 

pinta-alaltaan suuria ja niiden pinta-alasta osa voi olla ojitettu ja otettu pelto-

viljelyyn ja metsän kasvatukseen. 

 

Valtioneuvoston periaatepäätöksessä soiden ja turvemaiden kestävästä ja vas-

tuullisesta käytöstä ja suojelusta suolla tarkoitetaan suoyhdistymää tai suoyh-

distymän sisällä olevaa vesitaloudeltaan taikka maisemaltaan erillistä, yhte-

näistä kokonaisuutta. Tämän määrittelyn perusteella geologisen suoaltaan si-

sällä voi olla itsenäisiksi soiksi luokiteltavia osia. Erityisesti keidassuot voivat 

ojittamattomilta osiltaan kuulua korkeampaan luonnontilaisuusluokkaan kuin 

mihin geologinen suoallas olisi arvioitu kuuluvaksi. Keidassoiden vesitalous ei 

riipu ympäröivän alueen vesitaloudesta, jolloin ojitukset eivät katkaise hydro-

logista yhteyttä eivätkä välttämättä aiheuta kuivumista.  

 

Hallinto-oikeus katsoo, että erityisesti suurten suoaltaiden osalta vaatimus pel-

kästään yhden luonnontilaisuusluokan käyttämisestä on ristiriidassa ympäris-

tönsuojelulain 13 §:n suoluonnon suojelemista koskevan tavoitteen kanssa. 

Tämä koskee etenkin ympäristönsuojeluasetuksen 44 §:n kohdan 3) mukaisia 

soita, joilla on ojitettuja ja ojittamattomia osia. Luokittelussa käytettävät kri-

teerit edellyttävät, että luonnontilaisuutta pidetään ekologisena käsitteenä, 

koska luonnontilaisuusluokan määräävä tekijä ei ole suoraan ojitusaste vaan 

ojituksen seurauksena ojittamattomien osien vesitaloudessa ja kasvillisuudessa 

tapahtuneet muutokset.  
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Varisnevan hankealueen luonnontilaisuus ja luonnonarvot  

 

Hankealue on keidassuo. Keidassoiden vesitalous perustuu sadeveteen ja ym-

päröivillä ojituksilla on usein vain vähäinen vaikutus niiden vesitalouteen. 

Kasvillisuusselvityksen perusteella Varisnevan ojittamattomalla alueella ei ole 

havaittavissa selvää kuivumista. GTK:n arvion mukaan hydrologinen yhteys 

on katkennut ja se näkyy kasvillisuusmuutoksina. Kasvillisuusmuutoksia ei ole 

GTK:n arviossa perusteltu ja kasvillisuusselvityksen mukaan muutoksia kas-

villisuudessa ei ole ojittamattomalla alueella havaittavissa. Hallinto-oikeus 

katsoo, että Varisnevan ojittamaton alue muodostaa erillisen vesitaloudeltaan 

taikka maisemaltaan erillisen, yhtenäisen luonnontilaisen ekologisen kokonai-

suuden. 

 

Jotta Varisnevan hankealue kuuluisi luonnontilaisuusluokkaan 2, olisi ojitta-

mattomalla alueella oltava havaittavissa ympäristönsuojeluasetuksen 44 §:n 3 

kohdan tarkoittamia muutoksia suon luonnontilassa. Hallinto-oikeus katsoo 

edellä mainituilla perusteilla, että tällaisia muutoksia ei Varisnevalla ole ha-

vaittavissa ja että hankealue ojittamattomilta osiltaan kuuluu luonnontilaisuus-

luokkaan 3. Näin ollen turvetuotannon ympäristöluvan myöntämisen edelly-

tyksiä Varisnevalla on arvioitava ympäristönsuojelulain 13 §:n 1 momentin 

säännöksen perusteella. 

 

Varisnevan hankealue on asiakirjojen perusteella luonnontilainen kilpikeidas-

suo. Tämä suoyhdistymä on luokiteltu Etelä-Suomessa silmälläpidettäväksi. 

Kartoituksen mukaan Varisnevan pesimälinnustossa ei ole erityisesti suojelta-

via tai luonnonsuojeluasetuksella valtakunnallisesti uhanalaisiksi luokiteltuja 

lajeja. Selvityksen mukaan Varisnevalla ei ole esiinny valtakunnallisesti eikä 

alueellisesti uhanalaisia suoluontotyyppejä eikä -lintulajeja.  

 

Perhosselvitystä ei ole tehty ja valituksessa ja sen täydennyksessä esitettyjen 

tietojen perusteella on mahdollista, että Varisnevalla esiintyy yksi tai useampi 

uhanalainen suoperhoslaji. Valituksessa on lisäksi tuotu esiin, että varisnevalla 

tavataan yleisesti riekkoa. Etelä-Pohjanmaan Ely-keskus on antamassaan vasti-

neessaan arvioinut, että valtakunnallisesti uhanalaisen riekon esiintyminen alu-

eella on todennäköistä. 

 

Kaikki edellä lausuttu ja asiassa saatu selvitys kokonaisuutena huomioon ot-

taen asiassa ei varovaisuusperiaate huomioiden voida riittävästi vakuuttua 

siitä, että toiminnasta ei tällä sijoituspaikalla aiheudu valtakunnallisesti tai alu-

eellisesti merkittävän luonnonarvon turmeltumista. Tämän vuoksi aluehallinto-

viraston päätös on kumottava ja EPV Bioturve Oy:n ja Jussi Syrjämäki Oy:n 

lupahakemus hylättävä. Riittävät selvitykset on oltava mukana jo lupamenette-

lyssä.  Hallinto-oikeuden päätöksen estämättä asia voidaan saattaa lupaviran-

omaisessa uudelleen vireille lupaharkinnan kannalta tarpeelliset selvitykset si-

sältävällä hakemuksella. 

 

Lausunnon antaminen asiassa esitettyihin muihin vaatimuksiin raukeaa hal-

linto-oikeuden ratkaisun lopputuloksen johdosta. 

 

Sovelletut oikeusohjeet 

 

Perusteluissa mainitut 
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Julkinen kuulutus   

Päätös on annettu julkisella kuulutuksella. 

 

Päätöksestä ilmoittaminen 

 

Seinäjoen kaupunginhallituksen ja Ilmajoen kunnanhallituksen on viipymättä 

julkaistava tieto tätä päätöstä koskevasta kuulutuksesta kuntalain 108 §:n mu-

kaisesti. Tiedon kuulutuksen julkaisemisesta tulee olla nähtävillä vähintään sen 

ajan, jonka kuluessa päätökseen saa hakea muutosta. 

 

 

Päätöksen tiedoksiantaminen 

  

Suomen luonnonsuojeluliiton Pohjanmaan piiri ry:n on viipymättä tämän pää-

töksen saatuaan ilmoitettava päätöksen tiedoksisaannista yhteisen kirjelmän 

allekirjoittaneelle asiakumppanilleen. Jos yhdistys tämän laiminlyö, se on vel-

vollinen korvaamaan ilmoittamatta jättämisestä aiheutuneen vahingon sikäli 

kuin se laiminlyönnin laatuun tai muihin olosuhteisiin nähden harkitaan koh-

tuulliseksi (laki oikeudenkäynnistä hallintoasioissa 94 §, hallintolaki 56 § 2 

mom ja 68 §) 

 

Muutoksenhaku 

 

Oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 107 §:n 1 momentin mukaan 

tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeu-

teen, jos korkein hallinto-oikeus myöntää oikeudenkäynnistä hallintoasioissa 

annetun lain 111 §:n perusteella valitusluvan. Valituskirjelmä on toimitettava 

korkeimpaan hallinto-oikeuteen 30 päivän kuluessa hallinto-oikeuden päätök-

sen tiedoksisaannista eli viimeistään 10.5.2021. 

 

Valitusosoitus on liitteenä HallJK (01.20). 
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 Diaarinumero 

 00156/18/5115 

00157/18/5115 

 

 

 

 

Asian ovat ratkaisseet lainoppineet hallinto-oikeustuomarit Sinikka Kangas-

maa ja Pertti Piippo sekä luonnontieteiden alan hallinto-oikeustuomari Jaakko 

Tuhkanen. 

 

 

 

 

 

 

Sinikka Kangasmaa  Pertti Piippo 

 

 

 

 

 

Jaakko Tuhkanen   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hallinto-oikeuden esittelijä Pirjo Pentinmäki 

 

 

 

Toimituskirjan antaja: 

 

 

 

Pia Nikkonen 

lainkäyttösihteeri 
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 Diaarinumero 

 00156/18/5115 

00157/18/5115 

 

 

 

 

Jakelu 

 

Päätös ja maksu Kyrön Seudun Luonnonsuojeluyhdistys ry  

 oikeudenkäyntimaksu 250 euroa 

 (Oikaisuvaatimusohje ilmenee hallinto-oikeuden päätöksen 

 oikeudenkäyntimakua koskevasta liitteestä.) 

 

 Suomen luonnonsuojeluliiton Pohjanmaan piiri ry ja 

Etelä-Pohjanmaan luonnonsuojeluyhdistys ry, maksutta/  

Suomen luonnonsuojeluliiton Pohjanmaan piiri ry 

 

Jäljennös maksutta 

EPV Bioturve Oy 

 

Seinäjoen kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen 

 

Seinäjoen kaupungin terveydensuojeluviranomainen 

 

Seinäjoen kaupunginhallitus 

 

Ilmajoen kunnan ympäristönsuojeluviranomainen 

 

Ilmajoen kunnan terveydensuojeluviranomainen 

 

Ilmajoen kunnanhallitus 

 

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus/ 

Kalatalousryhmä, sähköisesti 

 

Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus/ 

Ympäristö ja luonnonvarat, sähköisesti 

 

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, sähköisesti 

Ympäristölupavastuualue  

 

Suomen ympäristökeskus, sähköisesti 

 

 

 

 

 

PN 
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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 yhte-

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

2) asian saattamiseen korkeimman hallinto-oikeuden ratkaistavaksi on erityistä aihetta asi-

assa 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 julkaisemisajan-

kohdasta. Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa hallinto-oikeuden päätöksen tiedoksisaan-

nista, 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 valitta-

jan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä, on valituksessa mai-

nittava myös tämän yhteystiedot 

- päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös) 

- peruste, jolla valituslupaa pyydetään, sekä syyt, joiden vuoksi valitusluvan myöntämi-

seen 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 valitta-

jaan. 

 

Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä korkeim-

malle 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 paperi-

muodossa. Asiakirjojen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vas-

tuulla. 

 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


