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Asia Valitus ympäristölupa-asiassa  

 

Muutoksenhakija 

 

Luvan hakija PJ-Turve Oy 

 

Päätös, johon on haettu muutosta 

 

Etelä-Suomen aluehallintovirasto 24.10.2018 Nro 166/2018/2   

 

Aluehallintovirasto on myöntänyt PJ-Turve Oy:lle toistaiseksi voimassa ole-

van ympäristöluvan Kähöjärvensuon 6,4 ha:n suuruisen laajennusalueen kun-

toonpanoon ja turvetuotantoon Kouvolan kaupungissa Summanjoen vesistö-

alueella hakemukseen liitetyn suunnitelman ja sen täydennysten mukaisesti 

siten muutettuna kuin lupamääräyksistä ilmenee.  
 

Päätös sisältää lupamääräykset 1–17, jotka kuuluvat seuraavasti: 
 

Päästöt vesiin 
 

1. Turvetuotantoalueen vedet on johdettava hakemuksen liitteenä olevan kar-

tan ”Lakiasuon (L6), Kähöjärvensuon (L6 ja L7) vesien kulku Vapon ojiin 

sekä Kähöjärvensuon koillisosan vesien johto Sulennoksenojassa” mukaisesti 

vesienkäsittelyrakenteiden jälkeen laskuojan kautta Summanjokeen.  
 

2. Tuotantoalueen vedet on johdettava hakemuksen liitteenä olevan piirustuk-

sen ”Tuotantosuunnitelma” sarkaojarakenteiden, virtausta säätävien patojen ja 

laskeutusaltaiden kautta sekä käsiteltävä ympärivuotisesti Saaransuon pintava-

lutuskentällä.  
 

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 

on oltava mitoitusohjeiden mukaisia.  
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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. Saaransuon pintavalutuskentän osalta on voimassa, mitä Itä-Suomen ym-

päristölupaviraston 4.2.2008 antamassa päätöksessä nro 17/08/1 on Vapo Oy:n 

noudatettavaksi määrätty.  
 

Mikäli Saaransuon pintavalutuskentän puhdistusteho vuosikeskiarvona laskee 

kiintoaineen osalta alle 60 %:n, fosforin osalta alle 40 %:n ja typen osalta alle 

20 %:n kahtena peräkkäisenä vuotena, tulee luvan haltijan tehdä kolmannen 

vuoden helmikuun loppuun mennessä aluehallintovirastolle hakemus vesien-

käsittelyä koskevan lupamääräyksen täydentämiseksi puhdistustehoa koske-

villa raja-arvoilla.  
 

4. Laajennusalueen laskeutusaltaiden on oltava käytössä ennen kuntoonpanon 

aloittamista. Niiden valmistumisesta on ilmoitettava ennen käyttöönottoa 

Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle ja Kouvolan 

kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle.  
 

Vesienkäsittelyrakenteisiin saa Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ym-

päristökeskuksen hyväksymällä tavalla tehdä sellaisia muutoksia, jotka eivät 

vähennä niiden tehoa. 
 

5. Vesienkäsittelyrakenteet ja ojastot on pidettävä jatkuvasti toimintakunnossa 

ja niiden toimivuus on tarkastettava säännöllisesti.  
 

Laskeutusaltaat, sarkaojat ja lietesyvennykset sekä reuna- ja kokoojaojat on 

puhdistettava ainakin kerran vuodessa tuotantokauden päätyttyä ja aina muul-

loinkin tarpeen vaatiessa. Kivennäismaahan kaivetut ojat on tarkastettava aina-

kin kerran vuodessa ja puhdistettava tarvittaessa.  
 

Laskeutusaltaista, lietesyvennyksistä ja ojista poistettava liete on sijoitettava 

siten, ettei se pääse vesistöön.  
 

Päästöt ilmaan ja melu 
 

6. 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 m:n etäisyydelle asuinrakennuksista.  
 

Kiinteistöllä  oleva puusto tuotantoalueen ja kiinteistön 

 välillä on säilytettävä niin kauan kuin turvetta nostetaan 

tässä luvassa tarkoitetulta alueelta. 
 

Kuljetuksiin käytettävät ajoneuvot on kuormattava siten, ettei kuorma pölyä 

häiritsevästi. 
 

7. Alueen kuntoonpanotyöt, turvetuotanto ja varastointi on järjestettävä siten, 

että niistä aiheutuu mahdollisimman vähän melua. Melutaso ei saa ylittää 

asuinrakennusten pihapiirissä 55 dB (LAeq) klo 7–22 eikä 50 dB (LAeq) klo 
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22–7. Loma-asuntojen pihapiirissä melutaso ei saa ylittää 45 dB (LAeq) klo 7–

22 eikä 40 dB (LAeq) klo 22–7. 
 

Varastointi ja jätteet 
 

8. Tuotantoa on harjoitettava siten, että jätettä syntyy mahdollisimman vähän 

ja ettei jätteestä aiheudu vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle. Luvan 

haltijan on järjestettävä jätehuolto ja jätteen kuljetus asianmukaisesti.  
 

Luvan haltijan on noudatettava hakemukseen sisältyvää kaivannaisjätteen jäte-

huoltosuunnitelmaa. 
 

9. Voiteluaineet ja jäteöljy on säilytettävä katetussa tilassa, jossa on tiivisalus-

tainen reunallinen suojarakenne. Polttoainesäiliöiden on oltava tiiviillä alus-

talla siten, ettei polttoainetta säilytyksen tai tankkauksen aikana pääse maape-

rään tai ojiin. Paikallaan pysyvien polttoainesäiliöiden on oltava kaksivaippai-

sia tai valuma-altaalla varustettuja. Polttoainesäiliöissä on oltava ylitäytönestin 

ja laponestin. Luvan haltijan tulee puhdistaa mahdollisessa vahinkotilanteessa 

pilaantunut maaperä.  
 

Häiriö- ja poikkeustilanteet 
 

10. Luvan haltijalla tulee olla valmiudet tuotantoalueella tapahtuvien konevau-

rioiden tai onnettomuuksien aiheuttamien ympäristövahinkojen torjuntaan. 
 

11. Toiminnan häiriötilanteista ja niiden aikaisista mahdollisista poikkeukselli-

sista vesien johtamisjärjestelyistä on viipymättä ilmoitettava Kaakkois-Suo-

men elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle ja Kouvolan kaupungin ym-

päristönsuojeluviranomaiselle sekä järjestettävä niiden edellyttämä tarkkailu. 

Häiriö- ja poikkeustilanteiden syyt on välittömästi selvitettävä. Havaitut viat 

on korjattava ja häiriötekijät poistettava viipymättä. 
 

Tarkkailut 
 

12. Käyttö- ja päästötarkkailu on toteutettava Etelä-Suomen aluehalliviraston 

päätöksen 181/2012/2 liitteen 3 ”Heposaarensuon tuotantoalueen käyttö- ja 

päästötarkkailusuunnitelma” edellytetyllä tavalla.  
 

13. Vesistö- ja kalataloustarkkailu on toteutettava Kaakkois-Suomen elinkeino-

, liikenne- ja ympäristökeskuksen 21.2.2011 hyväksymän Saaransuon ja Kan-

kaanniemensoiden turvetuotantoalueiden käyttö-, kuormitus- ja kalataloustark-

kailuohjelman mukaisesti.  
 

14. Tarkkailusuunnitelmia voidaan muuttaa Kaakkois-Suomen elinkeino-, lii-

kenne- ja ympäristökeskuksen hyväksymällä tavalla edellyttäen, että muutok-

set eivät heikennä tulosten luotettavuutta, tarkkailun kattavuutta tai aiheuta 

kohtuuttomia lisäkustannuksia. 
 

Kunnossapitovelvoitteet  
 

15. Luvan haltijan on osallistuttava laskuojan kunnossapitoon siltä osin kuin 

kunnossapitotarve on aiheutunut turvetuotannon päästöistä. 
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Kalatalousmaksu  
 

16. Kalatalousmaksun osalta luvan haltijan on noudatettava ympäristölupapää-

töksen nro 181/2012/2 lupamääräystä 14.  
 

Toiminnan lopettaminen ja jälkihoito 
 

17. Tuotannosta poistettavat alueet on vuosittain ilmoitettava Kaakkois-Suo-

men elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ympäristö ja luonnonvarat  

-vastuualueelle. Tuotannosta poistettujen alueiden vedet on johdettava vesien-

käsittelyrakenteiden kautta siihen asti, kunnes alueet ovat kasvipeitteisiä, kui-

tenkin vähintään kahden vuoden ajan. Luvan haltijan on esitettävä Kaakkois-

Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle selvitys tuotannosta 

poistettujen alueiden tilasta ennen vesien käsittelyn lopettamista. Tämän jäl-

keen tuotannosta poistettujen alueiden vedet voidaan ohjata vesien käsittelyn 

ohi elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen hyväksymällä tavalla. 
 

Tuotannon lopettamisesta on ilmoitettava etukäteen Kaakkois-Suomen elin-

keino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ympäristö ja luonnonvarat  

-vastuualueelle ja Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuk-

sen kalatalousviranomaiselle. Tuotannon lopettamisen jälkeen hankealue on 

siistittävä ja tarpeettomat rakenteet poistettava. Vesien käsittelyä ja päästö- ja 

vaikutustarkkailua on jatkettava kahden vuoden ajan. Luvan haltijan on esitet-

tävä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle selvitys alueen tilasta ja jäl-

kihoitovaiheen tarkkailun tuloksista ennen vesien käsittelyn lopettamista.  
 

Turvetuotannon ympäristölupa ja luvan haltijalle määrätyt velvoitteet lakkaa-

vat olemasta voimassa, kun Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympä-

ristökeskus on todennut jälkihoitotoimet tehdyiksi.  
 

Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus voi tarvittaessa an-

taa toiminnan lopettamiseen ja jälkihoitoon liittyviä tarkentavia määräyksiä ja 

erityisestä syystä kehottaa toimittamaan aluehallintoviraston hyväksyttäväksi 

toiminnan lopettamista koskeva suunnitelma. 

 

– – 

 

Ratkaisun perusteluja  

 

Ympäristönsuojelulain (527/2014) 48 §:n 2 momentin mukaan ympäristölupa 

on myönnettävä, jos toiminta täyttää ympäristönsuojelulain ja jätelain sekä nii-

den nojalla annettujen säännösten vaatimukset. Ympäristönsuojelulain 48 §:n 3 

momentin mukaan lupa-asiaa ratkaistaessa on noudatettava mitä luonnonsuoje-

lulaissa ja sen nojalla säädetään. 

 

Laajennusalue on metsäojitettua metsätalousmaata. Alueen luonnontila on oji-

tusten vuoksi merkittävästi muuttunut eikä lupaharkinnassa ole ollut tarpeen 

soveltaa turvetuotannon sijoittamista koskevia ympäristönsuojelulain 13 §:n 1–

3 momenttien säännöksiä. Tuotantoalueella tai toiminnan vaikutusalueella ei 

ole luonnonsuojelulain perusteella erityistä suojelumerkitystä omaavia lajeja 

tai luontotyyppejä. Toiminnasta ei aiheudu ympäristönsuojelulain 49 §:ssä tar-

koitettua erityisten luonnonolosuhteiden huonontumista. Lisäksi ottaen huomi-

oon sääksen pesäpuun etäisyys laajennusalueesta turvetuotannosta ei arvioida 

aiheutuvan luonnonsuojelulain (1096/1996) 39 §:n 1 momentin 3 kohdassa ja 
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2 momentissa tarkoitettua seurausta. 

 

– – 

 

Lähin asutus on tuotantoalueesta etelään noin 500 m:n etäisyydellä sijaitse-

valla kiinteistöllä . Laajennusalueen ja asutuksen välissä 

on metsää, joka on lupamääräyksen 6 mukaisesti määrätty säilytettäväksi haki-

jayhtiön toimitusjohtaja  omistamalla kiinteistöllä 

. Lisäksi asutukselle mahdollisesti aiheutuvien pöly- ja meluhaitto-

jen ehkäisemiseksi lupamääräyksissä 6 ja 7 on annettu määräykset aumojen 

sijoittelusta, tuotantotoiminnan rajoituksista ja melun raja-arvoista. 

 

– – 

 

Vastaus lausuntoihin, muistutuksiin ja mielipiteisiin 

 

– – 

 

Aluehallintovirasto toteaa 5) huomautukseen 

laajennusalueen yhtäpitävyydestä aiemmin aluehallintoviraston lainvoiman 

saaneessa päätöksessä nro 219/2014/2 hylätyn alueen kanssa, että tuolloin hae-

tun tuotantoalueen pinta-ala oli 9 ha, josta muistuttajien kiinteistö oli noin 250 

m:n etäisyydellä. Laajennusalue on nyt 6,4 ha ja on noin 500 m:n etäisyydellä 

muistuttajien kiinteistöstä. Lisäksi lupamääräyksessä 6 tuotantoalueen ja muis-

tuttajien kiinteistön välillä oleva puusto on määrätty säilytettäväksi koko tuo-

tannon ajan. Aluehallintovirasto toteaa Kähöjärven vedenlaadun osalta, että 

kuivatusvesiä ei johdeta Kähöjärveen vaan Summanjokeen. Kalasääsken pesä-

puun osalta aluehallintovirasto toteaa, että 400 m:n etäisyys kalasääsken pesä-

puuhun on tässä tapauksessa harkittu riittäväksi. 

 

– – 

 

Vaatimukset hallinto-oikeudessa 

 

 ovat vaatineet, että päätös kumotaan ja hakemus 

hylätään. 

 

Turvetuotantoalueen laajennusalueen etäisyys muutoksenhakijoiden vapaa-

ajan asuntoon ei ole vaadittua 500 metriä. Karttaan viivoin merkitty laajennus-

alue on todennäköisesti suurempi kuin 6,4 ha.  

 

Suomen hallitus haluaa Suomen olevan mukana ilmaston lämpenemistä vas-

tustavien maiden toimien kärkijoukossa. Kähöjärvensuon turvetuotannon laa-

jentaminen ei ole tämän linjauksen mukaista toimintaa. 

 

Hankkeen toteutumisesta aiheutuisi pöly- ja melulähteen siirtyminen lähem-

mäksi muutoksenhakijoiden kiinteistöä, mistä aiheutuisi haittaa heidän allergi-

anhoidolleen. Hanke alentaa valittajien kiinteistön arvoa ja lisäksi estää sen 

myymisen 

 

Pölylaskeutumat ovat jo nykyisellä turvetuotannolla olleet haitallisia muutok-

senhakijoiden omistaman kiinteistön virkistysjärvenä toimivan Kähöjärven ve-

den laadulle. Järvi ei nykyisenkään vedenlaatunsa puolesta ole houkutteleva 
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kalasääskelle. Turvetuotannon laajentuminen voi edistää kalasääsken pois-

muuttoa alueelta. 

 

Asian käsittely hallinto-oikeudessa 

 

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on antamassaan lausunnossa todennut, ettei 

sillä ole lisättävää siihen, mitä valituksenalaisen päätöksen ratkaisussa ja sen 

perusteluissa on sanottu. 

 

PJ-Turve Oy on antamassaan vastineessa viitannut Etelä-Suomen aluehallinto-

viraston lausuntoon sekä Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristö-

keskuksen kantaan asiassa ja vaatii valituksen hylkäämistä.  

 

Kouvola kaupungille, Kouvolan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle, 

Kouvolan kaupungin terveydensuojeluviranomaiselle, Kaakkois-Suomen elin-

keino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ympäristö ja luonnonvarat vastuualu-

eelle, Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kalata-

lousviranomaiselle ja Vapo Oy:lle on varattu tilaisuus antaa vastine valitusten 

johdosta. Vastineita ei ole annettu.  
 

 on varattu tilaisuus antaa vastaselitys. Vastaselitystä ei 

ole annettu.  

 

Hallinto-oikeuden ratkaisu 

 

Hallinto-oikeus valituksen enemmälti hyläten kumoaa aluehallintoviraston 

päätöksen niiltä osin, kun tuotantoalueen etäisyys kiinteistöllä 

 sijaitsevaan kalasääsken pesään on alle 400 metriä ja muuttaa alue-

hallintoviraston päätöksen lupamääräyksen 6 kuulumaan seuraavasti (muutok-

set kursiivilla): 

 

6. 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 m:n etäisyydelle asuinrakennuksista.  

 

Laajennusalueen ja  kalasääsken pesän välille 

on jätettävä vähintään 400 metrin suojavyöhyke. 

 

Kiinteistöllä  oleva puusto tuotantoalueen ja kiinteistön 

 sekä tuotantoalueen ja  

kalasääsken pesän välillä on säilytettävä niin kauan kuin turvetta nostetaan 

tässä luvassa tarkoitetulta alueelta. 

 

Kuljetuksiin käytettävät ajoneuvot on kuormattava siten, ettei kuorma pölyä 

häiritsevästi. 

 

Perustelut 

 

Sovelletut oikeusohjeet 

 

Ympäristönsuojelulain 48 §:n 2 momentin mukaan ympäristölupa on myönnet-

tävä, jos toiminta täyttää ympäristönsuojelulain ja jätelain sekä niiden nojalla  
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annettujen säännösten vaatimukset. 

 

Saman pykälän 3 momentin mukaan lupa-asiaa ratkaistaessa on noudatettava, 

mitä luonnonsuojelulaissa ja sen nojalla säädetään. 

 

Ympäristönsuojelulain 49 §:n 1 momentin 1, 2 ja 5 kohdan mukaan ympäristö-

luvan myöntäminen edellyttää, ettei toiminnasta, asetettavat lupamääräykset ja 

toiminnan sijoituspaikka huomioon ottaen, aiheudu yksinään tai yhdessä mui-

den toimintojen kanssa terveyshaittaa taikka merkittävää muuta 5 §:n 1 mo-

mentin 2 kohdassa tarkoitettua seurausta tai sen vaaraa (ympäristön pilaantu-

minen) eikä eräistä naapuruussuhteista annetun lain 17 §:n 1 momentissa tar-

koitettua kohtuutonta rasitusta. 

 

Luonnonsuojelulain 39 §:n 1 momentin 3 kohdan mukaan kiellettyä on rauhoi-

tettuihin eläinlajeihin kuuluvien yksilöiden tahallinen häiritseminen, erityisesti 

eläinten lisääntymisaikana, tärkeillä muuton aikaisilla levähdysalueilla tai 

muutoin niiden elämänkierron kannalta tärkeillä paikoilla. 

 

Luonnonsuojelulain 39 §:n 2 momentin mukaan sellainen rauhoitetun linnun 

pesäpuu, joka on asianmukaisesti merkitty, tai suuren petolinnun pesäpuu, 

jossa oleva pesä on säännöllisessä käytössä ja selvästi nähtävissä, on rauhoi-

tettu. 

 

Luonnonsuojeluasetuksen 19 §:n mukaan luonnonsuojelulain 39 §:n 2 momen-

tissa tarkoitettuja suuria petolintuja ovat kotka (Aquila chrysaetos), merikotka 

(Haliaeetus albicilla), kiljukotka (Aquila clanga), pikkukiljukotka (Aquila po-

marina) ja sääksi (Pandion haliaetus). 

 

Hallituksen esityksessä eduskunnalle luonnonsuojelulainsäädännön uudista-

miseksi, HE 79/1996 vp, 39 §:n yksityiskohtaisissa perusteluissa todetaan 

muun muassa, että eläinten häirintä on kiellettyä yleisesti ja erityisesti sellai-

sina aikoina, jolloin sen kielteiset vaikutukset ovat merkitykseltään huomatta-

via. Viranomaisen asianmukaisesti merkitsemä minkä tahansa rauhoitetun lin-

nun pesäpuu on rauhoitettu. Tämän lisäksi sellaiset suuren petolinnun pesä-

puut, joissa oleva pesä on säännöllisessä käytössä ja selvästi silmillä nähtä-

vissä, ovat rauhoitettuja. Suuria petolintuja ovat esimerkiksi kotka, merikotka 

ja kalasääksi. Hallituksen esityksen mukaan rauhoitus merkitsee sitä, että puun 

kaataminen tai vahingoittaminen on kielletty. 

 

Asiassa saatu selvitys 

 

Kähöjärvensuo on Kouvolan kaupungissa Summanjoen vesistöalueen Sum-

manjoen yläosan valuma-alueella (13.003) sijaitseva noin 6,4 ha:n suuruinen 

olemassa olevan tuotantoalueen yhteyteen sijoittuva uusi tuotantoalue.  

 

Tuotantoalue on ojitettua varputurvekangasta ja isovarpurämeojikkoa. Ojituk-

sen vuoksi alueen suotyypit ovat muuttuneet ja puuston kasvu on lisääntynyt 

erityisesti alueen pohjoisosassa. Alueen eteläosassa ojituksen vaikutus on ollut 

heikompaa.   

 

Tuotantoalueen kuivatusvedet käsitellään virtaamansäädöllä, laskeutusaltaalla 

ja olemassa olevalla 5,6 hehtaarin suuruisella pintavalutuskentällä. Kuivatus- 
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vedet johdetaan Suleniuksenojaa pitkin Summanjokeen ja edelleen Enäjär-

veen.    

 

Aluehallintoviraston päätöksessä tehty arviointi lähimmän asuinrakennuksen 

sijaitsemisesta tuotantoalueen eteläpuolella noin 500 metrin etäisyydellä tuo-

tantoalueesta pitää asiakirjoista saadun selvityksen perusteella paikkansa. Tuo-

tantoalueen ja vapaa-ajankäytössä olevan asuinkiinteistön välissä on metsäinen 

suoalue.  

 

Asiakirjaselvityksen mukaan  sääksen 

pesäpuu sijaitsee 400 metrin etäisyydellä tuotantoalueesta. Karttatarkastelun 

perusteella selvityksessä esitetyn pesäpuun sijaintipaikan ja lisäalueen välinen 

etäisyys on kuitenkin tosiasiallisesti lyhimmillään ainoastaan noin 320 metriä. 

Sääksen pesäpuun ja lisäalueen välillä . 

Asiakirjoihin liitetty selvitys ei sisällä tietoa pesän ja tuotantoalueen välisen 

alueen korkeuseroista, avoimuudesta eikä puustosta ja sen peittävyydestä. Pe-

säpuun ja välinen maasto on ilmakuvatarkastelun perusteella ojit-

tamatonta avosuota ja  kasvaa puustoa. Toiminnassa oleva Kä-

höjärvensuon tuotantoalueen ja pesäpuun välinen etäisyys on karttatarkastelun 

perusteella lyhimmillään hieman yli 350 metriä. 

 

Oikeudellinen arviointi ja johtopäätökset 

 

Asiassa on  valituksesta ensisijaisesti ratkaista-

vana, onko aluehallintoviraston päätös kumottava ja hakemus hylättävä hank-

keesta kalasääskelle mahdollisesti aiheutuvan luonnonsuojelulain 39 §:n 1 mo-

mentin 3 kohdassa ja 2 momentissa tarkoitettu seurauksen tai tuotantoalueen 

muutoksenhakijoiden vapaa-ajan asuntoon nähden liian läheisen sijainnin 

vuoksi. 

 

Hallinto-oikeus toteaa, että lisäalueen sijoittaminen nykyistä tuotantoaluetta 

lähemmäs kalasääsken pesää lisäisi turvetuotantotoiminnasta sääksen pesin-

nälle aiheutuvaa häiriötä.  

 

Selvityksen ja ilmakuvatarkastelun perusteella ei voida luotettavasti arvioida 

tuotantoalueen ja pesän välisen alueen ominaisuuksia. Hakemuksessa ei ole 

esitetty, eikä valituksenalaisessa päätöksessä ole määrätty toimenpiteitä pesälle 

kohdistuvan häirinnän estämiseksi. Hallinto-oikeus siten katsoo, että lisäalueen 

ja pesäpuun välisen etäisyyden riittävyyttä ei voida käytettävissä olevan selvi-

tyksen perusteella luotettavasti arvioida ja että aluehallintoviraston päätöksen 

mukaisesta Kähöjärvensuon lisäalueen turvetuotannosta mahdollisesti aiheu-

tuisi luonnonsuojelulain 39 §:n 1 momentin 3 kohdassa ja 2 momentissa tar-

koitettu kielletty seuraus.   

 

Hallinto-oikeus arvioi pesäpuun ja tuotantoalueen välisen alueen maaston 

muodot ja puustoisuus huomioiden, että kalasääsken pesintärauhan turvaami-

nen voidaan Kähöjärvensuon lisäalueen olosuhteissa varmistaa jättämällä pe-

sän ja lisäalueen väliin vähintään 400 metrin levyinen häiriintymätön suoja-

vyöhyke. Suojavyöhykkeen häiriintymättömyys voidaan varmistaa säilyttä-

mällä suojavyöhykkeen puusto toiminnan keston ajan. Ottaen huomioon pää-

töksen osittainen kumoaminen ja lupamääräykseen 6 tehdyt muutokset lisäalu-

een turvetuotannosta ei aiheudu luonnonsuojelulain 39 §:n 1 momentin 3 koh-

dassa ja 2 momentissa tarkoitettua kiellettyä seurausta.   
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Turvetuotannon ympäristönsuojeluohjeen (Ympäristöhallinnon ohjeita 2/2015) 

mukaan uuden turvetuotantoalueen ja asutuksen välisen etäisyyden tulee olla 

vähintään 500 metriä ja jos välimaasto on avointa, mainittua suurempi. Ympä-

ristönsuojeluohjeet eivät ole oikeudellisesti sitovia, mutta niitä voidaan käyttää 

selvityksenä arvioitaessa ympäristöluvan myöntämisen edellytyksiä.  

 

Oikeuskäytännössä kohtuuttoman melu- ja pölyhaitan estämiseksi tarpeel-

liseksi asutuksen ja turvetuotantoalueen väliseksi vähimmäisetäisyydeksi on 

vakiintuneesti arvioitu 500 metriä. Riittävät etäisyydet ovat kuitenkin aina ta-

pauskohtaisia ja niitä arvioidaan muun muassa kulloisenkin alueen, sen luon-

nonolojen ja ympäröivien korkeussuhteiden sekä haittoja estävien toimenpitei-

den perusteella.  

 

Valituksenalaisessa päätöksessä pöly- ja meluhaitan estämiseksi on määrätty 

säilytettäväksi puusto asutuksen ja tuotantoalueen välisellä toiminnanharjoitta-

jan omistamalla kiinteistöllä. Hallinto-oikeus katsoo, että Kähöjärvensuon olo-

suhteissa 500 metrin etäisyys lähimpään asutukseen ja säilytettäväksi määrätty 

puusto riittävät varmistamaan, ettei toiminnasta ennalta arvioiden aiheudu 

eräistä naapuruussuhteista annetun lain 17 §:ssä tarkoitettua kohtuutonta rasi-

tusta muutoksenhakijoiden asuinkiinteistön piha-alueella.  

 

Hallinto-oikeuden näkemyksen mukaan tuotantoalueen ja Kähöjärven välinen 

etäisyys ja päätöksen osittainen kumoaminen ja lupamääräykseen 6 tehdyt 

muutokset ovat riittävät estämään toiminnan pölypäästöistä aiheutuvat haitat 

Kähöjärven virkistyskäytölle.  

 

Se, että turvetuotanto yleisesti lisää kasvihuonepäästöjä ja että ilmastonmuu-

toksen torjuminen saattaa edellyttää turvetuotannon rajoittamista ei ole ympä-

ristönsuojelulain mukainen peruste olla myöntämättä ympäristölupaa yksittäi-

selle hankkeelle. 

 

Sovelletut oikeusohjeet 

 

Perusteluissa mainitut 

 

Julkinen kuulutus   

Päätös on annettu julkisella kuulutuksella. 

 

Päätöksestä ilmoittaminen 

 

Kouvolan kaupunginhallituksen on viipymättä julkaistava tieto tätä päätöstä 

koskevasta kuulutuksesta kuntalain 108 §:n mukaisesti. Tiedon kuulutuksen 

julkaisemisesta tulee olla nähtävillä vähintään sen ajan, jonka kuluessa päätök-

seen saa hakea muutosta. 
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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 14.5.2021. 

 

Valitusosoitus on liitteenä HallJK (01.20). 
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 Diaarinumero 

 01450/18/5115  

 

 

 

 

Asian ovat ratkaisseet lainoppineet hallinto-oikeustuomarit Pirjo Joutsenlahti 

ja Pertti Piippo sekä luonnontieteiden alan hallinto-oikeustuomari Jaakko  

Tuhkanen, joka on myös esitellyt asian. 

 

 

 

 

 

 

Pirjo Joutsenlahti  Pertti Piippo 

 

 

 

 

 

 

Jaakko Tuhkanen 

 

 

 

Toimituskirjan antaja: 

 

 

Inkeri Eriksson 

lainkäyttösihteeri 
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 Diaarinumero 

 01450/18/5115  

 

 

 

 

Jakelu 

 

Päätös ja maksu  ja  maksutta 

 

Jäljennös maksutta 

 

PJ-Turve Oy 

 

Kouvolan kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen 

 

Kouvolan kaupungin terveydensuojeluviranomainen 

 

Kouvolan kaupunginhallitus 

 

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus/ 

Kalatalousryhmä, sähköisesti 

 

Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus/ 

Ympäristö ja luonnonvarat, sähköisesti 

 

Etelä-Suomen aluehallintovirasto, sähköisesti 

Ympäristölupavastuualue  

 

Suomen ympäristökeskus, sähköisesti 

 

 

 

 

 

 

IE 
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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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




