
Vaasan hallinto-oikeus 

Diaarinumero 01599/18/5115  

 

JULKINEN KUULUTUS 
 
 Vaasan hallinto-oikeuden päätös ympäristönsuojelulain mukaisessa valitusasiassa  

Kuulutuksen julkaisupäivä Vaasan hallinto-oikeuden verkkosivuilla  

 2.9.2021 

Päätöksen tiedoksisaantipäivä 

Hallintolain 62 a §:n 3 momentin mukaan päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen 
seitsemäntenä päivänä julkaisemisajankohdasta.  

Päätöksen tiedoksisaantipäivä on 9.9.2021 (7 pv). 

Asia   
Vaasan hallinto-oikeuden päätös 2.9.2021 nro 21/0036/1, valitus ympäristölupa-asiassa 
Pökkösuon II:n turvetuotantoalueen ympäristölupahakemus, Multia 
 

Luvan hakijat ja muutoksenhakijat  

 Autosen Urakointi Oy ja Martinsuon turve Oy 

Kuulutuksen ja päätösasiakirjan nähtävilläpito 

Tämä kuulutus ja päätösasiakirja pidetään nähtävillä 2.9. – 11.10.2021 Vaasan hallinto-
oikeuden verkkosivuilla osoitteessa:  

https://oikeus.fi/hallintooikeudet/vaasanhallinto-oikeus/fi/index/hallinto-
oikeudenkuulutukset/paatoskuulutukset.html 

Muutoksenhakuohjeet ja valitusaika 

Ohjeet valituksen tekemiseen löytyvät kuulutetun päätöksen muutoksenhakua koskevasta 
osasta sekä siihen liitetystä valitusosoituksesta. Valitusaika päättyy 11.10.2021. 

 

 



  1 (15) 

Osoite Puhelin Telekopio Sähköposti 

Korsholmanpuistikko 43            02956 42611 02956 42760 vaasa.hao@oikeus.fi 

PL 204 

65101 VAASA 

 

Vaasan hallinto-oikeus 
 

 

Päätös  

 Antopäivä Päätösnumero 

 02.09.2021 21/0036/1 

   

  Diaarinumero 

  01599/18/5115  

 

 

 

 

 

 

Asia Valitus ympäristölupa-asiassa  

 

Luvanhakijat ja muutoksenhakijat  

 

 Autosen urakointi Oy ja Martinsuon turve Oy  

 

Päätös, johon on haettu muutosta 

 

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto 30.11.2018 nro 148/2018/1  

 

Aluehallintovirasto on hylännyt Autosen urakointi Oy:n ja Martinsuon turve 

Oy:n ympäristölupahakemuksen, joka on koskenut Pökkösuo II:n auma-aluei-

neen 39,7 hehtaarin suuruisen uuden alueen turvetuotantoa Multian kunnassa. 

 

Perustelut 

 

Pökkösuo II:n suunniteltu turvetuotantoalue on uusi tuotantoalue. Alue sijoit-

tuu ojitetulle alueelle. Pökkösuo II:n pinta-ala on noin 39 ha. Kuivatusvedet on 

suunniteltu johdettavaksi Keuruun reitille (35.6), laskuojaa pitkin metsäojaan 

ja edelleen Vuoripuron, Pesäjoen ja Soutujoen kautta Tarhapäänjärveen.   

 

Pintavalutuskenttä sijoittuu ojitetulle alueelle. Pintavalutuskentän pinta-ala on 

noin 5,7 % sen valuma-alueen pinta-alasta. Pintavalutuskentällä saavutetaan 

hakijan arvion mukaan seuraavat puhdistustehot: kiintoaine ja kokonaisfosfori 

40 % ja kokonaistyppi 15 %.    

 

Keski-Suomen tarkistetussa maakuntakaavassa ei ole suunniteltua tuotantoalu-

etta koskevia aluevarauksia, mutta koko maakuntaa koskevan turvetuotannon 

suunnittelumääräyksen mukaan turvetuotanto tulee suunnitella ja toteuttaa 

niin, että kulloinkin voimassa olevassa Keski-Suomen toimenpideohjelmassa 

esitetyt vesienhoidon tavoitteet saavutetaan. Lisäksi muun muassa Keuruun 

reitillä turvetuotanto on voimakkaasti vaiheistettava ja vesiensuojelumenetel-
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mien tehokkuuteen on kiinnitettävä huomiota. Kokonaistuotanto on suunnitel-

tava ja mitoitettava siten, että se ei vaikuta vesien tilaan heikentävästi.   

 

Multian kunnan rantayleiskaavassa tuotantoalueen keskelle jäävä alue, jossa 

sijaitsevat lammet Likolampi sekä Nevalammit, on merkitty MY-alueeksi. 

MY-alueeksi on merkitty alueet, joilla on erityisiä ympäristöarvoja tai ulkoilun 

ohjaamistarvetta. Likolampi ja Nevalammit on merkitty kaavaan W-1 -alu-

eeksi. W-1 -alueella on erityisiä arvoja vesimaiseman, kasvillisuuden tai eläi-

mistön kannalta.   

 

Vesienhoidon suunnittelussa Pesäjoen, Soutujoen ja Tarhapäänjärven ekologi-

nen tilaluokka on hyvä. Soutujoen osalta on arvioitu olevan riski, että tila huo-

nonee, sillä pH on tyydyttävässä luokassa. Tilaa heikentävät osatekijät ovat 

turvetuotanto ja metsätalous. Vuoripuron tilaa ei ole luokiteltu. Keski-Suomen 

vesienhoidon toimenpideohjelmassa (2016–2021) on esitetty turvetuotannon 

osalta muun muassa, että turvetuotanto ei saa heikentää vaikutusalueidensa ve-

sistöjen tilaa eikä vaarantaa hyvän tilan saavuttamista tai turvaamista. Lisäksi 

erityistä huomiota tulee kiinnittää humus- ja kiintoainekuormituksen vähentä-

miseen sekä turvetuotannon vesiensuojelurakenteiden toimivuuteen kaikissa 

virtaamaolosuhteissa.  

 

Pökkösuo II:n tuotantoalueen itäpuolella, Soutujoentien toisella puolella ole-

van luvan hakijan Pökkösuon tuotantoalueen (27,2 ha auma-alueineen) kuiva-

tusvedet johdetaan myös Vuoripuroon ja edelleen Pesäjokea ja Soutujokea pit-

kin Tarhapäänjärveen. Pökkösuon tuotantoalue on saanut ympäristöluvan 

8.2.2010. Vaasan hallinto-oikeus on päätöksellään 21.4.2011 muuttanut pää-

töstä muun muassa lisäämällä pintavalutuskentälle puhdistustehon raja- ja ta-

voitearvot. Pintavalutuskentän puhdistustehon on 1.4.–31.10. välisenä aikana 

oltava vähintään seuraava: kiintoaine 50 %, kokonaisfosfori 50 % ja typpi 20 

%. Lisäksi samalle ajankohdalle on asetettu tavoitteelliset puhdistustehot: kiin-

toaine ja kokonaisfosfori 80 % ja typpi 40 %. Muuna aikana puhdistusteholle 

on annettu tavoitteelliset puhdistustehot kiintoaineelle ja kokonaisfosforille, 

molemmille 50 %. Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on 

lausunnossaan edellyttänyt, että Pökkösuo II:n pintavalutuskentän puhdistuste-

hojen tulee olla seuraavat: kiintoaine 50 %, kokonaisfosfori 40 % ja kokonais-

typpi 20 %. Turvetuotannon ympäristönsuojeluohjeen (ympäristöhallinnon oh-

jeita 2/2015) mukaan tavoitteena on, että uusilla tuotantoalueilla laskeutusal-

taiden jälkeisillä vesienkäsittelyrakenteilla saadaan kiintoaineesta poistettua 

vähintään 50 %, kokonaisfosforista 40–50 % ja kokonaistypestä 20 %. Keski-

Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on Pökkösuo II:n ympäristö-

lupahakemuksen johdosta antamassaan lausunnossa todennut, että Pökkösuon  

pintavalutuskenttä ei ole toiminut lupamääräysten mukaisesti.   

 

Hakemuksen mukaan jo tuotannossa olevan Pökkösuon turvetuotantoalueen 

päästöjen vaikutukset ovat voineet vaikuttaa Vuoripuron veden laatuun. Pök-

kösuon ja Pökkösuo II:n yhteispäästöt nostaisivat Vuoripuron veden kokonais-

fosforipitoisuutta noin 5 µg/l ja kokonaistyppipitoisuutta noin 170 µg/l, mutta 

Pesäjoessa ja Soutujoessa vesistövaikutukset olisivat hakemuksen mukaan kai-

ken kaikkiaan vähäisiä.   

 

Tuotantoalueen alapuoliset Vuoripuro, Pesäjoki ja Soutujoki ovat veden laa-

dultaan ruskeita ja humuspitoisia. Soutujoen veden laatu on ollut parempi laa-

tuista kuin Vuoripuron.  
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Taimen lisääntyy luontaisesti Soutujoen yläosalla ja Soutujoki on koskikalas-

tuskohde. Soutujoen kalasto koostuu luontaisesti lisääntyvän taimenen lisäksi 

istutetuista lohikaloista ja lisäksi siellä on muun muassa haukea, ahventa ja 

särkikaloja. Tarhapäänjärvellä esiintyy muun muassa hauki, ahven, kuha ja tai-

men.  

 

Soutujoentien luoteispuolella, lähimmillään noin 100 metrin etäisyydellä loh-

kolta 2 ja noin 150 metrin etäisyydellä lohkolta 1 sijaitsee Vesilahdensuo, joka 

on osa Vesilahdensuo-Kurkisuon Natura-aluetta (FI0900109). Natura-alueen 

perustana on luontodirektiivi. Vesilahdensuo on vetinen aapasuo, jonka kasvil-

lisuus on oligo-mesotrofista. Hakemukseen on liitetty Natura-arviointi. Metsä-

hallitus on lausunnossaan katsonut, että Natura-arvioinnissa esitetyt arviot vai-

kutuksista ovat vääriä ja että suojaetäisyyden Natura-alueeseen tulee olla suu-

rempi kuin hakemuksessa on esitetty. Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja 

ympäristökeskus on lausunnossaan huomauttanut muun muassa, että arvioin-

nissa ei ole tarkasteltu riittävän yksityiskohtaisesti hankkeen ja muiden samaan 

suuntaan vaikuttavien hankkeiden ja suunnitelmien yhteisvaikutuksia.   

  

Likolampi ja Nevalammit ja niitä ympäröivät alueet soveltuvat hakemuksen 

täydennyksenä toimitetun direktiivilajiselvityksen perusteella viitasammakon 

ja sirolampikorennon lisääntymis- ja levähdyspaikoiksi. Hakemus ei kuiten-

kaan sisällä tietoa siitä, ovatko Likolampi ja Nevalampi sekä niitä ympäröivät 

alueet tosiasiallisesti viitasammakon tai sirolampikorennon lisääntymis- ja le-

vähdysalueita. Viitasammakko kuuluu luontodirektiivin liitteen IV (a) lajeihin, 

joita koskee Euroopan yhteisön lajisuojelua koskevat erityissäännökset. Luon-

nonsuojelulain 49 §:n 1 momentin mukaan liitteen IV (a) lajeihin kuuluvien 

yksilöiden lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittäminen ja heikentäminen 

on kielletty.   

 

Likolampi ja Nevalammit kuuluvat Natura 2000 -luontotyyppiin humuspitoiset 

lammet. Luontotyypin edustavuus on luokkaa B (hyvä) ja luonnontilaisuus 

luokkaa III (kohtalainen). Likolammen ja pienemmän Nevalammen pinta-ala 

on alle 1 ha. Etäisyys tuotantoalueen ojituksista Liko- ja Nevalampiin on noin 

100 m. Lohkon 1 vesien johtamiseen käytettävä oja sijaitsee lähimmillään noin 

50 metrin etäisyydellä Nevalammista ja lohkon 2 vesien johtamiseen käytet-

tävä oja noin 70 metrin etäisyydellä.   

 

Tuotantoalueen lohkon 2 länsipuolella, noin 30 metrin etäisyydellä, sijaitsee 

lähde, jonka luonnontilaisuudesta ei hakemuksessa ole esitetty tietoja. Vesilain 

2 luvun 11 §:n mukaan luonnontilaisen lähteen tai enintään yhden hehtaarin 

suuruisen lammen tai järven luonnontilan vaarantaminen on kielletty.  

 

Hakemus ei sisällä linnustoselvitystä. Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja  

ympäristökeskuksen ympäristö- ja luonnonvarat vastuualue on lausunnossaan 

edellyttänyt linnustoselvityksen tekemisen.  

 

Ympäristöluvan myöntämisen edellytyksiä harkitessaan on aluehallintovirasto 

ottanut huomioon erityisesti alapuolisen vesistön kalataloudellisen arvon. Ha-

kemuksen mukaan tärkeimmät Soutujoen koskikalastuskohteet sijaitsevat Vuo-

ripuron laskukohdan yläpuolella, mutta aluehallintoviraston arvion mukaan 

myös Vuoripuron laskukohdan alapuolisella osalla Soutujokea on kalastollista 

merkitystä. Myös Tarhapäänjärvi on arvokas kalaston ja kalastuksen kannalta. 
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Haitallisten kalastovaikutusten estämiseksi tulee vesienkäsittelyn olla tehok-

kaampaa kuin pintavalutuskentillä keskimäärin saavutetaan.   

 

Aluehallintovirasto arvioi, että ympäristöluvan myöntämisen edellytykset eivät 

täyty. Pökkösuo II:n ja Pökkösuon turvetuotantoalueiden (yhteispinta-ala noin 

66 ha auma-alueineen) yhteispäästöistä yhdessä muiden toimintojen päästöjen 

kanssa aiheutuisi alapuolisen vesistön merkittävää pilaantumista tai sen vaaraa. 

Pökkösuo II:n turvetuotannon päästöt lisäävät väistämättä humuksen, kiintoai-

neen ja ravinteiden huuhtoutumista, vaikka pintavalutuskenttä toimisi enna-

koidusti. Pintavalutuskentän vesienkäsittelytehoon liittyy aina epävarmuuste-

kijöitä, muun muassa lumensulamisen ja rankkasateiden aiheuttamien ylivalu-

mien takia. Pökkösuo II:n tapauksessa pintavalutuskenttä sijoittuu ojitetulle 

alueelle, mikä lisää käsittelyn epävarmuutta. Tehokas kuivatusvesien käsittely 

on ollut jo Pökkösuon ympäristöluvan myöntämisen edellytys.    

 

Tuotannon päästöistä ja ojituksista Pökkösuo II:n lähialueen luonnonarvoihin 

aiheutuvien haitallisten vaikutusten arviointiin liittyy merkittävää epävar-

muutta. Vaikutuksiin liittyvät epävarmuudet huomioon ottaen ei lupamääräyk-

sillä voitaisi luotettavasti estää haitallisten vaikutusten aiheutumista luonnon-

arvioihin ilman, että toiminta muuttuisi oleellisesti toisenlaiseksi kuin hake-

muksessa on esitetty. Koska aluehallintovirasto on katsonut, että Pökkösuo II:n 

turvetuotannon päästöistä yhdessä muiden toimintojen kanssa aiheutuisi ala-

puolisen vesistön merkittävää pilaantumisen vaaraa ja ympäristöluvan myöntä-

misen edellytykset eivät siten täyty, ei aluehallintovirasto ole kehottanut luvan 

hakijaa täydentämään hakemusta luontoselvitysten osalta.   

 

Aluehallintovirasto on luvan myöntämisen edellytyksiä harkitessaan ottanut 

Keski-Suomen maakuntakaavan ja Keski-Suomen pintavesien toimenpideoh-

jelman huomioon selvityksinä, joiden perusteella on osaltaan harkittu pääs-

töistä aiheutuvan pilaantumisen merkittävyyttä. Sijoituspaikan soveltuvuutta ja 

luontoselvitysten tarvetta arvioitaessa on otettu huomioon Multian kunnan ran-

tayleiskaavassa osoitetut aluevaraukset Likolampea ja Nevalammia ja niiden 

ympäristöä koskien sekä vaikutusalueen, ml. Natura-alueen, herkkyys ympä-

ristön pilaantumiselle.   

 

Vaatimukset hallinto-oikeudessa 

 

Autosen urakointi Oy ja Martinsuon turve Oy ovat vaatineet, että aluehallinto-

viraston päätös kumotaan ja hakemus hyväksytään siihen tehtyjen seuraavien 

tarkennusten mukaisena: 

- Lupaehtoihin lisätään määräys, että Pökkösuo II:n tuotanto saadaan aloittaa 

vasta kun Pökkösuon tuotantoalueen pinta-ala on alle 10 ha. Aloitusluvan an-

taisi Keski-Suomen ELY-keskus todettuaan Pökkösuon tuotantoalueen alitta-

van vaaditun rajan. 

- Likolammen ja Nevalampien ympärille jätetään noin 42,8 ha:n koskematon 

alue, joissa jo oleviin metsäojiin ei tehdä mitään kaivuja. 

- Tarvittaessa keväällä/ kesällä 2019 tutkitaan viitasammakon ja sirolampiko-

rennon esiintymisen Likolammen ja Nevalampien ympärillä sekä tehdään lin-

nustoselvitys. 

- Tuotantoalueen reunaojan ja lampien väliin jätetään vähintään 60 m. 

- Reunaojan ja lähteen välille jätetään 70 metrin alue. 

- Muutoksenhakijat hyväksyvät kalatarkkailumaksuksi 600 euroa sekä osallis-

tumisen yhteistarkkailuun.  
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- Pintavalutuskentän toimintaa tehostetaan kahden valunnansäätöpadon avulla. 

Lisäksi vesiensuojelun kehittäminen otetaan huomioon ja erityistä huomiota 

kiinnitetään pintavalutuskentän toimivuuteen kaikissa olosuhteissa. 

 

Muutoksenhakijat ovat esittäneet vaatimustensa tueksi muun ohella seuraavaa: 

 

Keski-Suomen maakuntakaavassa ei ole tuotantoaluetta koskevia aluevarauk-

sia, mutta koko maakuntaa koskevan turvetuotannon suunnittelumääräyksen 

mukaan turvetuotanto tulee suunnitella siten, että Keski-Suomen toimenpide-

ohjelmassa esitetyt vesienhoidon tavoitteet saavutetaan. Lisäksi Keuruun rei-

tillä turvetuotanto on voimakkaasti vaiheistettava. Pökkösuo II:n kohdalla 

tämä toteutuu. Tuotannossa olevan Pökkösuon ja Pökkösuo II:n tuotanto on 

vaiheistettu siten, että kun Pökkösuon tuotantoalue pienenee, Pökkösuo II ote-

taan käyttöön.  

 

Likolammen ja Nevalampien ympärille jätettävät metsäojat toimivat sellaise-

naan ulkopuolisten vesien johtamisreitteinä. Näin toimien ei tuotantoalueella 

ole vaikutusta Likolampeen ja Nevalampiin eikä niiden ympärillä olevaan kas-

vustoon tai eläimistöön. 

 

Tuotannossa olevan Pökkösuon pintavalutuskentän reduktion parantamiseksi 

on esitetty parannuksia, mutta Keski-Suomen ELY-keskuksen mukaan redukti-

oita vielä tarkkaillaan, koska reduktiovaatimukset täyttyvät kiintoaineen ja ty-

pen, mutta ei fosforin osalta. Fosforin reduktio on kuitenkin parantunut koko 

ajan. 

 

Likolammen ja Nevalampien alueella ei ole tuotantosuunnitelmia tehtäessä ha-

vaittu viitasammakoita, sirolampikorentoja eikä harvinaisia lintuja. Tuotanto-

alueen reunaojalla ei ole muutoksenhakijoiden näkemyksen mukaan vaikutusta 

lampien vesitalouteen. 

 

Lähde on menettänyt luonnontilansa, koska siihen on laitettu betonirenkaat. 

Lähde sijaitsee rinteessä noin 3 m korkeammalla kuin suon pinta tuotantoalu-

eella, joten reunaojan kaivamisella ei ole vaikutusta lähteen toimintaan. Läh-

teen veden pinta oli joulukuussa 2018 ympärillä olevan maanpinnan tasolla. 

Lisäksi suunnitellun tuotantoalueen ja lähteen väliin jää jo olemassa oleva 

metsäoja.  

 

Pohjois-Savon ELY-keskuksen kalatalousviranomainen on todennut, että jos 

600 euron suuruinen kalatarkkailumaksu, osallistuminen yhteistarkkailuun ja 

ottaminen huomioon vesiensuojelun kehittäminen ja erityisen huomion kiinnit-

täminen pintavalutuskentän toimivuuteen kaikissa olosuhteissa toteutuvat, niin 

ympäristölupa voidaan myöntää. 

 

Pintavalutuskentän toiminta tehostuu valunnansäätöpatojen avulla, joiden ansi-

osta veden virtaamaa laskeutusaltaisiin voidaan säätää ja varastoida vettä las-

keutusojiin ja tuotantoalueen sarkaojiin. Veden johtaminen pintavalutusken-

tälle tapahtuu pumppaamalla. Pintavalutuskentän ojat on tehty 1960–1970 lu-

kujen vaihteessa ja ovat osittain umpeenkasvaneita ja jo valmiiksi sammaloitu-

neita. Pintavalutuskentän kaltevuus on vain 0,3 % ja turvevahvuus keskimäärin 

0,8 m, joten alue soveltuu hyvin pintavalutuskentäksi.  
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Toiminnanharjoittajilla on käytössä pölynerotussykloneilla varustetut imuvau-

nut. Tuotantoa on vain 40–60 päivänä vuodessa. Imukeräily tapahtuu 2–3 päi-

vän välein, joten toimintaa Vesilahdensuon läheisyydessä tapahtuu vain 15–30 

päivänä vuodessa ja silloinkin vain osan aikaa päivästä. Tuotantoalueen ja Ve-

silahdensuon väliin jää sorapintainen maantie, joka on käytössä vuoden jokai-

sena päivänä läpi vuorokauden. Lisäksi on huomioitava, että Vesilahdensuon ja 

tuotantoalueen väliin jää tuotantoaluetta korkeampi harjanne. 

 

Asian käsittely hallinto-oikeudessa 

 

Keuruun kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen on esittänyt, että aluehal-

lintoviraston päätöstä ei tulisi muuttaa. 

 

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on antamassaan lausunnossa esittä-

nyt, että valituksenalaista päätöstä koskevassa hakemuksessa ja sen täydennyk-

sissä on esitetty riittävät selvitykset asian ratkaisemiseksi. Ympäristöluvan 

myöntämisen edellytykset Pökkösuo II:n turvetuotannolle eivät täyty. Pökkö-

suo II:n tuotantoalueen olosuhteissa vesienkäsittelyn tulee olla tehokkaampaa 

kuin pintavalutuskentillä keskimäärin saavutetaan. Pökkösuo II:n pintavalutus-

kenttä sijoittuu ojitetulle alueelle, mikä nykytietämyksen mukaan selkeästi li-

sää käsittelyn tehokkuuteen liittyvää epävarmuutta. Pökkösuo II:n ja Pök-

kösuon turvetuotantoalueiden (yhteispinta-ala noin 66 ha auma-alueineen) yh-

teispäästöistä yhdessä muiden toimintojen päästöjen kanssa aiheutuisi ratkai-

sun perusteluista tarkemmin ilmenevästi alapuolisen vesistön merkittävää pi-

laantumista tai sen vaaraa.  

 

Multian kunnan ympäristönsuojeluviranomainen on esittänyt valituksen hyl-

käämistä ja aluehallintoviraston päätöksen pitämistä voimassa muun ohella 

seuraavin perusteluin: 

 

Ympäristöhallinnon vesien laatuluokituksen 2013 mukaan Pesäjoki ja Soutu-

joki ovat hyvässä ekologisessa ja hyvää huonommassa kemiallisessa tilassa. 

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (2017) mukaan Keuruun reitillä mm. 

Soutujoki on riskissä heiketä hyvästä tilasta tyydyttävään tilaan. Reitin latva-

alueilla tarvitaan tehokkaita vesiensuojelutoimia turvetuotannon ja metsätalou-

den kiintoaine- ja humuskuormituksen vähentämiseksi. Lisäksi uusien turve-

tuotantoalueiden sijoittumiseen tulee kiinnittää erityistä huomiota, jotta vesien-

hoidon tavoitteet eli vesien hyvän tilan saavuttaminen ja hyvän ja erinomaisen 

tilan säilyttäminen voidaan turvata. 

 

Hakemuksessaan hakija on esittänyt, että pintavalutuskentän puhdistustehot 

olisivat kiintoaine ja kokonaisfosfori 40 % ja kokonaistyppi 15 %. Valituksessa 

ei ole tarkennettu pintavalutuskentän puhdistustehoja. Ympäristöministeriön 

(2015) mukaan tavoitteena on, että uusilla tuotantoalueilla laskeutusaltaiden 

jälkeisillä vesienkäsittelyrakenteilla saadaan kiintoaineesta poistetuksi vähin-

tään 50 %, kokonaisfosforista 40–50 % ja kokonaistypestä 20 %. Tämän mu-

kaan ympäristölupahakemuksen mukaiset puhdistustehot ovat liian alhaiset 

eivätkä esitetyt vesienkäsittelytoimet ole riittäviä. 

 

Ojitetut pintavalutuskentät eivät juurikaan pidätä humusta. Turvetuotannon 

ympäristönsuojeluohjeen (Ympäristöministeriö 2015) mukaan ojitetulle suolle 

tehdyn pintavalutuskenttien keskimääräinen puhdistusteho (%) kokonaisfosfo- 
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rille vaihteli eri vuodenaikoina -2–23 % ja CODMn -28–2 % tässä vuodenaika-

keskiarvojen lukumäärä vaihteli 65–102 kpl. Tämän mukaan humusta kuvaa-

van CODMn määrä kasvoi pintavalutuskäsittelyn aikana ja fosforin pidättymi-

nen oli noin 20 % kesää lukuun ottamatta. Humuksen määrän lisääntymistä 

pidetään yhtenä keskeistä vesistön hyödyntämistä ja virkistyskäyttöä haittaa-

vista tekijöistä. Fosfori aiheuttaa alapuolisen vesistön rehevöitymistä. 

 

Pelastetaan Reittivedet ry ja Tarhapään osakaskunta ovat esittäneet, että vali-

tus hylätään.  

 

Keuruun kalatalousalue, Keuruun kalastusalue ja Vehkoon osakaskunta ovat 

esittäneet, että valitus hylätään ja aluehallintoviraston päätös pysytetään. 

 

Perusteluina on muun muassa esitetty, että valituksessa ei ole tuotu esiin mi-

tään sellaista uutta, mikä voisi muuttaa aluehallintoviraston päätöstä. Valituk-

sen perustelut eivät tuo esille seikkoja, jotka olennaisesti vähentäisivät turve-

tuotannon vesistövaikutuksia. 

 

Metsähallitus on esittänyt, että aluehallintoviraston päätös on perusteltu ja oi-

kea. 

 

Perusteluinaan Metsähallitus on muun ohella esittänyt, että asiassa on huomi-

oitava, että Natura-alueen linnusto on monipuolinen ja siihen kuuluu monia 

erityisesti huomioon otettavia ja uhanalaisia lintulajeja. Alueen lajistoon kuu-

luu muun muassa riekko, teeri, metso, kurki, laulujoutsen, kapustarinta, liro, 

taivaanvuohi, metsähanhi, palokärki, pikkulokki, naurulokki, selkälokki, kala-

tiira, töyhtötiainen, niittykirvinen ja keltavästäräkki. Lintujen elinpiiri on laaja 

ja monien Natura-alueella pesivien lajien elinpiiriin kuuluu myös Natura-alu-

een ulkopuolisia suoalueita. Natura-alueen rajan tuntumassa olevan suoalueen 

luonnon voimakas muuttaminen voi siten heikentää Natura-alueen sisäpuolella 

pesivien lintujen elinpiiriä ja siten heikentää niitä luonnonarvoja, joiden vuoksi 

alue on liitetty Natura2000-verkostoon. 

 

Multian kunnanhallitus on yhtynyt Multian kunnan ympäristösihteerin ympä-

ristönsuojeluviranomaisen delegoimana antamaan vastineeseen ja todennut, 

että aluehallintoviraston päätös tulee pitää voimassa ja valitus hylätä. 

 

Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on esittänyt, että alue-

hallintoviraston päätöstä ei tule muuttaa muun ohella seuraavin perusteluin: 

 

Valituksessa esitetty turvetuotannon vaiheistaminen ei riitä, koska jo tuotan-

nossa oleva Pökkösuo 1:n tuotantoalue (27 ha) ja uusi Pökkösuo 2:n alue (39,7 

ha) kuuluvat molemmat Tarhianjoen valuma-alueeseen ja lisäksi Uuranjärven 

osavaluma-alueeseen. Tarhianjoen valuma-alueella on runsaasti turvetuotan-

toa. 

 

Edes valituksessa esitetty vaiheistus ei riitä eliminoimaan mahdollisia vesien-

suojeluun liittyviä epävarmuustekijöitä, kuten pintavalutuskentän toimimatto-

muutta. Pökkösuo 1:n pintavalutuskenttä ei ole toiminut lupamääräyksessä 

edellytetyllä tavalla. Vastaava toiminnallinen epävarmuus liittyy myös Pökkö-

suo 2:n pintavalutuskenttään eri vuodenaikoina ja olosuhteissa. 

 

Turvetuotannon vaikutuksia on arvioitava varovaisuusperiaatetta noudattaen. 
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Tällöin ei voida luotettavasti sulkea pois sitä mahdollisuutta, että turvetuotan-

nosta saattaisi aiheutua ympäristön pilaantumisen vaaraa, muun muassa haital-

lisia vaikutuksia lampiin ja niiden eliölajistoon. 

 

Turpeen nosto lähialueella saattaa vaikuttaa lampien vedenpinnan tasoon esi-

merkiksi pohjaveden pinnan mahdollisen alenemisen myötä. Valituksessa ei 

ole osoitettu luotettavasti, ettei turvetuotannon aloittaminen vaikuttaisi Liko-

lammen ja Nevalampien vesitalouteen ja ominaispiirteisiin. 

 

Pintavalutuskentän vesienkäsittelytehoon liittyy aina epävarmuustekijöitä, 

muun muassa lumensulamisen ja rankkasateiden aiheuttamien ylivalumien ta-

kia. Pökkösuo 2:n tapauksessa pintavalutuskenttä sijoittuu ojitetulle alueelle, 

mikä lisää käsittelyn epävarmuutta. Lisäksi kalataloudellisesti arvokkaan ala-

puolisen vesistön vuoksi tulee vesienkäsittelyn olla Pökkösuolla tehokkaampaa 

kuin pintavalutuskentillä yleensä. 

 

Tehokas vesienkäsittely on ollut jo Pökkösuo 1:n ympäristöluvan myöntämi-

sen edellytys. Pökkösuo 1:n turvetuotantoalueen pintavalutuskenttä ei ole kui-

tenkaan toiminut sitä koskevan ympäristöluvan edellyttämällä tavalla. Kenttä 

ei ole esim. pidättänyt fosforia vuosina 2015–2018 riittävän tehokkaasti eikä 

luvan edellyttämään 50 % puhdistustehoon ole päästy. 

 

ELY-keskus on lupahakemuksesta 17.11.2016 antamassaan lausunnossa edel-

lyttänyt, että Pökkösuolle laaditaan linnustoselvitys ja arvioidaan selvitystar-

peet luontodirektiivin IV-liitteen lajeille ja laaditaan tarvittaessa asianmukaiset 

selvitykset. 

 

ELY-keskus pitää lupaviranomaisen ratkaisua ja perusteluja oikeansuuntaisina. 

Siinä tapauksessa, että hallinto-oikeus katsoo aiheelliseksi muuttaa lupaviran-

omaisen ratkaisua, on linnustoselvitys ja muut vaaditut luontoselvitykset teh-

tävä sekä Natura-arviointia täydennettävä. 

 

Hakija on ilmoittanut lähteen menettäneen luonnontilansa betonirenkaiden ta-

kia. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus toteaa, että sillä ei ole ollut aiem-

min tietoa lähteen luonnontilan muuttumisesta. Uuden tiedon valossa puheena 

oleva lähde ei ole vesilain 2 luvun 11 §:n tarkoittama luonnontilainen lähde. 

 

Pölyvaikutuksen osalta valituksessa ei ole tuotu esiin lupahakemuksessa jo esi-

tettyyn nähden mitään uutta. 

 

Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kalatalousviran-

omaiselle, Multian kunnan kaavoitusviranomaiselle, Multian kunnan tervey-

densuojeluviranomaiselle sekä Keuruun kaupungille on varattu tilaisuus antaa 

vastine valitusten johdosta. Vastineita ei ole annettu.  

 

Autosen urakointi Oy ja Martinsuon turve Oy ovat vastineiden ja lausunnon 

johdosta antamassaan vastaselityksessä vaatineet valituksensa hyväksymistä ja 

esittäneet muun ohella seuraavaa: 

 

Valituksessa esitetyt muutokset merkittävästi vaikuttavat Likolammen ja Neva-

lampien luonnontilaisena pysymiseen ja syntyviin kokonaispäästöihin. 

 

Vaiheistamalla tuotantoa jää tuotantoalapinta-ala olemaan enimmillään alle 50  
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ha ja vähentymällä alle 40 ha:iin melko nopeasti Pökkösuo I:n tuotantoalueen 

pienentyessä ja tuotannon siellä loppuessa kokonaan.  

 

Pintavalutuskenttä on hyvä, koska kaltevuus on vain 0,3 %, valuntamatka 180 

m ja keskimääräinen turvepaksuus 0,8 m.  Lisäksi pintavalutuskentällä olevat 

muutamat ojat ovat sammaloituneet lähes umpeen, koska ne on kaivettu jo 

1960-luvulla. 

 

Vaasan hallinto-oikeuden Pökkösuon I valituksessa (päätös 21.4.2011 

11/0101/1) antaman päätöksen mukaan vieressä sijaitsevan Pökkösuo I:n 

toiminnalla ei ole vaikutusta kyseessä olevalle Natura-alueelle. 

 

Hakijat ovat ilmoittaneet olevansa valmiit pyydettäessä laatimaan Natura-arvi-

oinnin ja direktiivilajiselvityksen lisäksi luontoselvityksen. 

 

Vastaselitykseen on liitetty Maaseudun Tulevaisuudessa olleen artikkelin Geo-

logian tutkimuskeskuksen tutkimuksesta turvetuotantoalueiden vaikutuksesta 

alapuoliseen vesistöön. 

 

Hallinto-oikeuden ratkaisu 

 

Hallinto-oikeus hylkää valituksen. 

 

Perustelut 

 

Sovelletut oikeusohjeet 

 

Ympäristönsuojelulain 11 §:n 2 momentin 4) kohdan mukaan toiminnan sijoi-

tuspaikan soveltuvuutta arvioitaessa on otettava huomioon sijoituspaikan ja 

vaikutusalueen nykyinen ja oikeusvaikutteisen kaavan osoittama käyttötarkoi-

tus. 

 

Ympäristönsuojelulain 20 §:n 1) kohdan mukaan ympäristön pilaantumisen 

vaaraa aiheuttavassa toiminnassa on periaatteena, että menetellään toiminnan 

laadun edellyttämällä huolellisuudella ja varovaisuudella ympäristön pilaantu-

misen ehkäisemiseksi sekä otetaan huomioon toiminnan aiheuttaman pilaantu-

misen vaaran todennäköisyys, onnettomuusriski sekä mahdollisuudet onnetto-

muuksien estämiseen ja niiden vaikutusten rajoittamiseen (varovaisuus- ja 

huolellisuusperiaate). 

 

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

tävä, jos toiminta täyttää ympäristönsuojelulain ja jätelain sekä niiden nojalla 

annettujen säännösten vaatimukset. 

 

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 merkittävää muuta ympäristönsuojelulain 5 §:n 1 momen-

tin 2 kohdassa tarkoitettua seurausta tai sen vaaraa. 

 

Ympäristönsuojelulain 51 §:n 1 momentin mukaan ympäristöluvassa on 49 §:n 

1 momentin 2 kohdassa tarkoitettua pilaantumisen merkittävyyttä arvioitaessa 

otettava huomioon, mitä vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annetun  

 



10 (15) 

lain mukaisessa vesienhoitosuunnitelmassa tai merenhoitosuunnitelmassa on 

esitetty toiminnan vaikutusalueen vesien ja meriympäristön tilaan ja käyttöön 

liittyvistä seikoista. 

 

Luonnonsuojelulain 65 §:n 1 momentin mukaan jos hanke tai suunnitelma 

joko yksistään tai tarkasteltuna yhdessä muiden hankkeiden ja suunnitelmien 

kanssa todennäköisesti merkittävästi heikentää valtioneuvoston Natura 2000 -

verkostoon ehdottaman tai verkostoon sisällytetyn alueen niitä luonnonarvoja, 

joiden suojelemiseksi alue on sisällytetty tai on tarkoitus sisällyttää Natura 

2000 -verkostoon, hankkeen toteuttajan tai suunnitelman laatijan on asianmu-

kaisella tavalla arvioitava nämä vaikutukset. 

 

Luonnonsuojelulain 66 §:n 1 momentin mukaan viranomainen ei saa myöntää 

lupaa hankkeen toteuttamiseen, jos 65 §:n 1 ja 2 momentissa tarkoitettu arvi-

ointi- ja lausuntomenettely osoittaa hankkeen merkittävästi heikentävän niitä 

luonnonarvoja, joiden suojelemiseksi alue on sisällytetty tai on tarkoitus sisäl-

lyttää Natura 2000 -verkostoon. 

 

Asiassa saatu selvitys 

 

Pökkösuo II sijaitsee noin 13 km Multian keskustasta luoteeseen Vehkoon  

kylässä Kokemäenjoen vesistöalueen Keuruun reitin Tarhianjoen valuma-alu-

een Uuranjärven osavaluma-alueella (35.635). Kyseessä on uusi, ojitetulle alu-

eelle olemassa olevan Pökkösuo I turvetuotantoalueen välittömään läheisyy-

teen sijoittuva 37,3 hehtaarin suuruinen tuotantoalue. 

 

Pökkösuo II:n tuotantoalueeseen kuuluu tuotantoalan lisäksi kivennäismaalle 

sijoittuva 2,4 ha:n suuruinen auma-alue. Tuotantoalueen vedet on suunniteltu 

käsiteltäväksi perustason vesienkäsittelyrakenteiden lisäksi ympärivuotisesti 

2,6 hehtaarin suuruisella ojitetulle alueelle sijoittuvalla pintavalutuskentällä, 

jonka pinta-ala valuma-alueestaan on 5,7 %. Kuivatusvedet johdetaan reittiä 

metsäoja–Vuoripuro–Pesäjoki–Soutujoki–Tarhapäänjärvi. Selvityksessä pinta-

valutuskentän puhdistustehoksi on arvioitu 15 % typpeä, 40 % fosforia ja 40 % 

kiintoainetta. Olemassa olevan ja suunnitellun Pökkösuon tuotantoalueen yh-

teenlasketun pinta-alan osuus Uuranjärven valuma-alueen pinta-alasta on noin 

1,7 %.  

 

Suunniteltu tuotantoalue rajoittuu Multian kunnan rantayleiskaavassa MY-alu-

eeksi merkittyä aluetta (maa- ja metsätalousvaltainen alue, jolla on erityisiä 

ympäristöarvoja tai ulkoilun ohjaamistarvetta). MY-alueella sijaitsevat Liko-

lampi ja Nevalammet on merkitty kaavassa W-1 -alueeksi (alue, jolla on erityi-

siä arvoja vesimaiseman, kasvillisuuden tai -eläimistön kannalta. 

 

Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen lupahakemuksesta 

antaman lausunnon mukaan Keski-Suomen maakuntakaavassa eikä vaihemaa-

kuntakaavoissa ole Pökkösuo II:lle kohdistuvia aluevarauksia. 3. vaihemaa-

kuntakaavan mukaan turvetuotanto tulee suunnitella ja toteuttaa niin, että kul-

loinkin voimassa olevassa Keski-Suomen pintavesien toimenpideohjelmassa 

esitetyt vesienhoidon tavoitteet saavutetaan. Suunnittelumääräyksen mukaan 

Keuruun reitin alueella turvetuotanto on voimakkaasti vaiheistettava ja vesien-

suojelumenetelmien tehokkuuteen on kiinnitettävä huomiota. Kokonaistuo-

tanto on suunniteltava ja mitoitettava siten, että se ei vaikuta vesien tilaan hei-

kentävästi. 
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Suunniteltu tuotantoalue sijoittuu lähimmillään noin 100 metrin etäisyydelle 

Vesilahdensuo-Kurkisuo Natura-alueesta (FI900109). 192 hehtaarin suuruisen 

Natura-alueen 144,6 ha kuuluu aapasoihin ja 29,3 ha vaihettumis- ja rantasoi-

hin. Alueen suojelun perusteena oleviin luontotyyppeihin on esitetty lisättä-

väksi luontotyyppiä puustoiset suot 33,5 ha. Hakemuksen liitteenä olevan Na-

tura-arvioinnin johtopäätöksinä on esitetty, että Pökkösuo II -turvetuotanto-

hankkeen aiheuttama melu ylittää tilapäisesti luonnonsuojelualueille esitetyn 

melun ohjearvon (45 dB) Vesilahdensuon reunaosissa, mutta suurimmalle 

osalle Natura-aluetta melu- ja pölyvaikutukset eivät ulotu lainkaan ja vaikutuk-

set ovat Natura-alueen kokonaisuuden kannalta todennäköisesti pieniä. Hank-

keella ei arvioida olevan vaikutusta Natura-alueen vesitalouteen alueiden väli-

sestä mineraalimaasta johtuen. Hankkeella ei myöskään arvioida olevan vaiku-

tusta Natura-alueen ravinnetalouteen, koska suon kuivatusvedet johdetaan Na-

tura-alueesta poispäin.  

 

Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen lupahakemuksesta 

ja sen liitteenä olevasta Natura-arvioinnista antamassa lausunnossa on esitetty 

muun ohella, että Natura-alueen välinen puusto on varsin matalakasvuoista 

mikä vähentää pölyn sitoutumista. Pölyn leviämisen riskiä lisää auma-alueiden 

1 ja 2 läheinen sijainti Natura-alueesta. Natura-arviossa ei lausunnon mukaan 

ole tarkasteltu riittävän yksityiskohtaisesti muiden hankkeiden ja suunnitel-

mien yhteisvaikutuksia. Pökkösuon olemassa oleva tuotantoalue sijaitsee lau-

sunnon mukaan lähimmillään noin 360 metrin etäisyydellä Natura-alueesta.  

 

Vuoripuron vesi on vuosien 2014 ja 2015 tarkkailujen perusteella ollut väril-

tään hyvin tummaa ja rauta- ja humuspitoista. Vuonna 2014 tarkkailutulosten 

mukaan Vuoripuron vesi oli toukokuussa 2014 erittäin hapanta, mutta syys-

kuussa lievästi hapanta. Kiintoainetta puron vedessä oli hyvin vähän. Ravinne-

pitoisuudet olivat keväällä alhaisia, mutta syksyllä korkeita. Edelliseen vuo-

teen verrattuna veden laadun vaihtelut huomioiden ei kovin suuria muutoksia 

ole havaittavissa.  Soutujoesta vuosina 2011–2014 otettujen vesinäytteiden pe-

rusteella Soutujoen vesi on Vuoripuroon verrattuna parempilaatuista, sillä Sou-

tujoen vedet ovat olleet vähätyppisiä ja humusta on ollut suhteellisen vähän. 

Sen sijaan fosforia on ollut ajoittain Soutujoessakin runsaasti. 

 

Saadun selvityksen mukaan Vuoripurolla ei ole rantakiinteistöjen käyttöön liit-

tyvää virkistyskäyttöä eikä kalataloudellista merkitystä. Soutujoella ja Tarha-

päänjärvellä on virkistyskäyttöä. Soutujoen kalasto koostuu istutusten ylläpi-

dettävistä lohikaloista, hauesta, ahvenista ja särkikaloista. Taimen lisääntyy 

joen yläosalla luontaisesti. Soutujoki on Multian tunnetuimpia koskikalastus-

kohteita.   

 

Vesienhoidon toimenpideohjelman mukaan valuma-alueen latvoilla on run-

saasti turvemaita ja Keurusselän alueen vedet ovat pääasiassa tyypiltään 

humoosisia. Tarhapäänjärven, Pesäjoen ja Soutujoen ekologinen tilaluokka on 

luokiteltu vesienhoidossa hyväksi. Tilaluokassa ei ole tapahtunut muutosta en-

simmäiseen vesienhoidon suunnittelukauteen verrattuna. Vuoripuron tilaa ei 

ole luokiteltu. Soutujoen osalta on arvioitu olevan riski, että tila huononee, 

sillä pH on tyydyttävässä luokassa. Tilaa heikentävät osatekijät ovat turvetuo-

tanto ja metsätalous.  
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Hankkeen vesistöpäästöiksi on arvioitu 1 394 kg kiintoainetta, 278,6 kg typ-

peä, 8,9 kg fosforia ja 7440,9 kg CODMn vuodessa. Päästöjen yhteisvaikutuk-

siksi Vuoripurossa olemassa olevan Pökkösuon tuotantoalueen kanssa on arvi-

oitu 0,81 mg/l kiintoainetta, 0,17 mg/l typpeä, 5,11 µg/l fosforia ja 4,27 mg/l 

CODMn.  

 

Oikeudellinen arviointi ja johtopäätökset 

 

Hallinto-oikeus toteaa, että ympäristöluvan hakijan tehtävänä on ympäristön-

suojelulain 39 § ja ympäristönsuojeluasetuksen 3–4 § huomioon ottaen esittää 

hyväksyttävissä oleva suunnitelma jo lupaa hakiessaan. Riittävät selvitykset on 

oltava mukana jo lupamenettelyssä toiminnan vaikutusten ja luvan myöntämi-

sen edellytysten arviointia varten. Hallinto-oikeuden toimivaltaan ei kuulu ensi 

asteena tutkia, voidaanko ympäristölupa myöntää aluehallintoviraston ratkai-

sua muuttaen vasta valituksen yhteydessä esitetyn muutetun suunnitelman pe-

rusteella. Muutoksenhakijat ovat tuoneet valituksessaan esiin uusia parannus-

keinoja ympäristölupahakemukseensa. Muutoksenhakijat eivät ole sinänsä 

kiistäneet valituksenalaisessa aluehallintoviraston päätöksessä lupahakemuk-

sen hylkäämiseksi esitettyä perustetta vesistön merkittävää pilaantumista tai 

sen vaaraa. Valituksessa hakemussuunnitelmaan esitetyt täsmennykset ovat 

kokonaisuutena arvioiden vähäisiä ja sellaisia, että niiden seurauksena hanke 

ja sen vaikutukset eivät merkittävästi muutu alkuperäisestä. Tästä syystä sekä 

viivytyksen välttämiseksi hallinto-oikeus on tutkinut valituksessa esitetyt pe-

rusteet luvan myöntämiseksi palauttamatta asiaa suoraan lupaviranomaiselle 

uudelleen käsiteltäväksi. 

 

Aluehallintovirasto on perustellut hakemuksen hylkäämistä ensisijaisesti sillä, 

että hakemuksen mukaisesta toiminnasta aiheutuisi yhdessä olemassa olevan 

Pökkösuon turvetuotantoalueen kanssa alapuolisen vesistön merkittävää pi-

laantumista tai sen vaaraa ojitetulle alueelle sijoittuvan pintavalutuskentän riit-

tämättömästä ja epävarmasta tehokkuudesta johtuen. Lisäksi aluehallintovi-

rasto on katsonut, että toiminnasta ja sen päästöistä lähialueen luonnonarvoihin 

aiheutuvien haitallisten vaikutusten arviointiin liittyy merkittävää epävar-

muutta.  

 

Hallinto-oikeus toteaa, että perustason vesienkäsittelyrakenteisiin kuuluvilla 

virtaamansäätöpadoilla ei voida merkittävästi tehostaa vesienkäsittelyä, eikä 

vesienkäsittelyn tehostaminen valituksessa esitetyllä tavalla sanottavasti vä-

hentäisi ojitetulle alueelle sijoittuvan pintavalutuskentän toimivuuden epävar-

muutta. Hakemussuunnitelmaan esitetyt täsmennykset ja tuotantoalueen rajaa-

minen eivät myöskään poista toiminnasta lähialueen luonnonarvoihin aiheutu-

vien vaikutusten arviointiin liittyvää epävarmuutta. Toiminnan aloittamisen 

siirtäminen myöhäisemmäksi ei kokonaisuutena arvioiden vähentäisi toimin-

nan yhteisvaikutuksia olemassa olevan Pökkösuon turvetuotantoalueen kanssa. 

 

Edellä mainituilla perusteilla aluehallintoviraston päätöksen perustelut huomi-

oiden hallinto-oikeus katsoo, että Pökkösuo II:n turvetuotantotoiminnalle ei 

hakemussuunnitelmaan valituksessa tehtyjen täsmennysten jälkeenkään ole 

luvan myöntämisen edellytyksiä. Näin ollen aluehallintoviraston päätöstä ei 

ole syytä kumota eikä asiaa palauttaa aluehallintovirastolle uudelleen käsiteltä-

väksi. Valitus on siten hylättävä. 
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Sovelletut oikeusohjeet 

 

Perusteluissa mainitut 

 

Julkinen kuulutus   

Päätös on annettu julkisella kuulutuksella. 

 

Päätöksen tiedoksiantaminen     

 

Martinsuon turve Oy:n, Pelastetaan Reittivedet ry:n ja Keuruun kalatalousalu-

een on viipymättä tämän päätöksen saatuaan ilmoitettava päätöksen tiedoksi-

saannista asiakumppaneilleen. Jos he tämän laiminlyövät, he ovat velvollisia 

korvaamaan ilmoittamatta jättämisestä aiheutuneen vahingon sikäli kuin se lai-

minlyönnin laatuun tai muihin olosuhteisiin nähden harkitaan kohtuulliseksi 

(laki oikeudenkäynnistä hallintoasioissa 94 §, hallintolaki 56 § 2 mom ja 68 §). 

 

Päätöksestä ilmoittaminen 

 

Multian kunnanhallituksen on viipymättä julkaistava tieto tätä päätöstä koske-

vasta kuulutuksesta kuntalain 108 §:n mukaisesti. Tiedon kuulutuksen julkaise-

misesta tulee olla nähtävillä vähintään sen ajan, jonka kuluessa päätökseen saa 

hakea muutosta. 

 

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 11.10.2021. 

 

Valitusosoitus on liitteenä HallJK (01.20). 
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 Diaarinumero 

 01599/18/5115  

 

 

 

 

Asian ovat ratkaisseet lainoppineet hallinto-oikeustuomarit Pertti Piippo ja 

Pirjo Joutsenlahti sekä luonnontieteiden alan hallinto-oikeustuomari Jaakko 

Tuhkanen, joka on myös esitellyt asian. 

 

 

 

 

 

 

Pertti Piippo    Pirjo Joutsenlahti 

 

 

 

 

 

 

Jaakko Tuhkanen 

 

 

 

Toimituskirjan antaja: 

 

 

Inkeri Eriksson 

lainkäyttösihteeri 
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 Diaarinumero 

 01599/18/5115  

 

 

 

 

Jakelu 

 

Päätös ja maksu Martinsuon turve Oy 

oikeudenkäyntimaksu 260 euroa 

(Oikaisuvaatimusohje ilmenee hallinto-oikeuden päätöksen 

oikeudenkäyntimaksua koskevasta liitteestä.)  

 

Jäljennös maksutta 

 

Pelastetaan Reittivedet ry ja Tarhapään osakaskunta 

 

Keuruun kalatalousalue, Keuruun kalastusalue ja Vehkoon osakaskunta 

 

Metsähallitus 

 

Keuruun kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen 

 

Keuruun kaupunginhallitus 

 

Multian kunnan ympäristönsuojeluviranomainen 

 

Multian kunnan terveydensuojeluviranomainen 

 

Multian kunnan kaavoitusviranomainen 

 

Multian kunnanhallitus 

 

Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus/ 

Kalatalousryhmä, sähköisesti 

 

Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus/ 

Ympäristö ja luonnonvarat, sähköisesti 

 

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, sähköisesti 

Ympäristölupavastuualue  

 

Suomen ympäristökeskus, sähköisesti 

 

 

 

 

 

 

IE 



HallJK (01.20)      1 (2) 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


