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Asia Valitus ympäristölupa-asiassa  

 

Muutoksenhakija  

 

 

Luvan hakija Vapo Oy 

 

 

Päätös, johon on haettu muutosta 

 

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto  

28.11.2017 Nro 127/2017/1   

 

Aluehallintovirasto on tarkistanut Sompanevan turvetuotantoalueen toistai-

seksi voimassa olevan Länsi-Suomen ympäristölupaviraston 21.12.2004 anta-

man ympäristölupapäätöksen nro 110/2004/4 lupamääräykset. Tarkistetut lupa-

määräykset korvaavat aikaisemmat lupamääräykset kokonaisuudessaan. Ym-

päristölupa on muutettu määräaikaiseksi. 

 

Aluehallintovirasto on myöntänyt määräaikaisen luvan Sompanevan turvetuo-

tantoalueen 5 ha:n lisäalueelle.  

 

Tuotantoalueen pinta-ala auma-alueineen on yhteensä noin 265 ha. Lisäalueet 

sijoittuvat lohkoille 12 (2,8 ha) ja 17 (2,2 ha). 

 

Toiminnan aloittaminen muutoksenhausta huolimatta  

 

Aluehallintovirasto on myöntänyt Vapo Oy:lle luvan toiminnan aloittamiseen 

muutoksenhausta huolimatta lisäalueilla. Luvan haltijan on asetettava 5 000 

euron suuruinen takaus, vakuutus tai pantattu talletus Pirkanmaan elinkeino-, 

liikenne- ja ympäristökeskuksen eduksi ympäristön saattamiseksi ennalleen 

lupapäätöksen kumoamisen tai lupamääräysten muuttamisen varalta.  
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Lupapäätös sisältää lupamääräykset 1–18, joista lupamääräykset 1–6 ja 14–15 

kuuluvat seuraavasti: 

 

Päästöt vesiin  

1. Turvetuotantoalueen vedet on johdettava aluehallintovirastoon 3.11.2014 

toimitetun hakemuksen täydennyksen liitteenä 1 olevan kartan mukaisesti ve-

sienkäsittelyrakenteiden jälkeen laskuojan kautta seuraavasti:  

- Lohkon 13 kuivatusvedet on johdettava vesienkäsittelyrakenteiden jälkeen 

laskuojaan 6 ja edelleen Iso Kivijärveen  

- Lohkon 12 kuivatusvedet 34,8 ha:n osalta on johdettava vesienkäsittelyra-

kenteiden jälkeen laskuojaan 4 ja edelleen Kärppäjärveen  

- Lohkon 12 kuivatusvedet 61,6 ha:n osalta on johdettava vesienkäsittelyra-

kenteiden jälkeen laskuojaan 10 ja edelleen Iso Kivijärveen  

- Lohkojen 14, 15 ja 16 kuivatusvedet on johdettava vesienkäsittelyrakentei-

den jälkeen laskuojaan 7 ja edelleen Mustaluomaan  

- Lohkon 17 kuivatusvedet on johdettava vesienkäsittelyrakenteiden jälkeen 

laskuojaan 9 ja edelleen Kärppäluomaan  

 

2. Tuotantoalueen vedet on johdettava lohkojen 13–17 ja lohkon 12 osalta 34,8 

ha:n alalta hakemuksen liitteinä 4 olevien piirustusten mukaisesti sekä lohkon 

12 osalta 61,6 ha:n alalta aluehallintovirastoon 3.11.2014 toimitetun hakemuk-

sen täydennyksen liitteen 4 mukaisesti sarkaojarakenteiden, virtausta säätävien 

patojen ja laskeutusaltaiden kautta sekä käsiteltävä ympärivuotisesti lohkoit-

tain seuraavasti:  

- Lohkon 13 kuivatusvedet on käsiteltävä pintavalutuskentällä 1  

- Lohkon 12 kuivatusvedet 34,8 ha:n osalta on käsiteltävä pintavalutus- 

kentällä 2  

- Lohkon 12 kuivatusvedet 61,6 ha:n osalta on käsiteltävä pintavalutus- 

kentällä 4  

- Lohkojen 14, 15 ja 16 kuivatusvedet on käsiteltävä pintavalutuskentällä 3  

- Lohkon 17 kuivatusvedet on käsiteltävä kosteikolla 1  

 

Muilta osin vedet on käsiteltävä hakemussuunnitelmasta ilmenevällä tavalla.  

 

Pintavalutuskenttä 4 on rakennettava siten, että töiden haitalliset vaikutukset 

vesistöön jäävät mahdollisimman vähäisiksi. Pintavalutuskenttää rakennetta-

essa ei saa tarpeettomasti vahingoittaa alueen kasvillisuutta. Veden jakautumi-

sesta tasaisesti koko pintavalutuskentälle on huolehdittava reikäputkilla tai 

vain pintakerrokseen kaivetuilla ojilla. Reikäputkien ja ojien yksityiskohtai-

sessa sijoittamisessa on hyödynnettävä alueelta mittauksin hankittavaa tarkkaa 

korkeustietoa. 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. Laskeutusaltaat 

on rakennettava riittävän suuriksi tuotantolohkojen mukaan mitoitettuna. 

  

Ohitusuomia saa käyttää ainoastaan rakenteiden rikkoutumisen ehkäise-

miseksi poikkeustilanteissa. Ohituksista tulee aina ilmoittaa Pirkanmaan elin-

keino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle. Ohitettu vesimäärä tulee mitata ja 

ohituksen aikaiset päästöt arvioida. Luvan haltijan tulee esittää Pirkanmaan  
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elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle suunnitelma ohitusten aikaisten 

päästöjen tarkkailusta kolmen kuukauden kuluessa päätöksen lainvoimaiseksi 

tulosta.  

 

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. Pintavalutuskentillä 1–4 ja kosteikolla 1 on saavutettava vuosikeskiarvona 

ilmaistuna vähintään seuraavat puhdistustehot tai enintään seuraavat lähtevän 

veden pitoisuudet:  

 

Pintavalutuskenttä 1 (laskuoja 6):  

         Puhdistusteho  Lähtevän veden pitoisuus  

Kiintoaine   50 %  9 mg/l  

Kokonaisfosfori  30 %  50 μg/l  

Kokonaistyppi  20 %  1 500 μg/l  

 

Pintavalutuskenttä 2 (laskuoia 4):  

        Puhdistusteho  Lähtevän veden pitoisuus  

Kiintoaine   50 %  5 mg/l  

Kokonaisfosfori  50 %  40 μg/l  

Kokonaistyppi  20 %  1 200 μg/l  

 

Pintavalutuskenttä 3 (laskuoia 7):  

        Puhdistusteho  Lähtevän veden pitoisuus  

Kiintoaine   50 %  4 mg/l  

Kokonaisfosfori  50 %  35 μg/l  

Kokonaistyppi  20 % 1 000 μg/l  

 

Pintavalutuskenttä 4 (laskuoia 10):  

       Puhdistusteho  Lähtevän veden pitoisuus  

Kiintoaine   50 %  4 mg/l  

Kokonaisfosfori  40 %  40 μg/l  

Kokonaistyppi   20 %  1 100 μg/l  

 

Kosteikko 1 (laskuoia 9):  

       Puhdistusteho  Lähtevän veden pitoisuus  

Kiintoaine   50 %  9 mg/l  

Kokonaisfosfori  30 %  50 μg/l  

Kokonaistyppi 20 %  1 200 μg/l  

 

Puhdistusteho lasketaan laskeutusaltaan jälkeen ennen pintavalutuskenttiä 1–4 

sekä kosteikkoa 1 ja niiden jälkeen määritettyjen pitoisuuksien vuosikeskiar-

voista häiriötilanteet mukaan lukien.  

 

Pintavalutuskentän 4 osalta lupamääräyksessä asetetut käsittelyvaatimukset on 

saavutettava kolmantena käyttöönottovuotena.  

 

4. Jos pintavalutuskentillä 1–4 ja kosteikolla 1 ei tarkkailun perusteella saavu-

teta lupamääräyksessä 3 asetettuja käsittelyvaatimuksia, luvan haltijan on vä-
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littömästi ryhdyttävä toimenpiteisiin vesienkäsittelyn parantamiseksi ja ilmoi-

tettava tehtävistä toimenpiteistä kirjallisesti Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- 

ja ympäristökeskukselle ja Parkanon kaupungin ympäristönsuojeluviranomai-

selle. Jos lupamääräyksessä 3 asetettuja käsittelyvaatimuksia ei saavuteta seu-

raavanakaan vuonna, luvan haltijan on toimitettava sitä seuraavan vuoden hel-

mikuun loppuun mennessä aluehallintovirastolle vesienkäsittelyn tehostamista 

koskeva suunnitelma, jonka perusteella aluehallintovirasto voi muuttaa tai täs-

mentää lupaa ja lupamääräyksiä.  

 

5. Uudet vesienkäsittelyrakenteet on tehtävä 31.12.2018 mennessä. Niiden val-

mistumisesta on ilmoitettava ennen käyttöönottoa Pirkanmaan elinkeino-, lii-

kenne- ja ympäristökeskukselle ja Parkanon kaupungin ympäristönsuojeluvi-

ranomaiselle.  

 

Vesienkäsittelyrakenteisiin saa Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäris-

tökeskuksen hyväksymällä tavalla tehdä sellaisia muutoksia, jotka eivät vä-

hennä niiden tehoa.  

 

6. 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.  

_ _ 

 

Tarkkailut  

 

14. Käyttö- ja päästötarkkailu on toteutettava tämän päätöksen liitteenä 3 ole-

van suunnitelman mukaisesti.  

 

Tarkkailusuunnitelmaa voidaan muuttaa elinkeino-, liikenne- ja ympäristökes-

kuksen hyväksymällä tavalla edellyttäen, että muutokset eivät heikennä tulos-

ten luotettavuutta, tarkkailun kattavuutta tai aiheuta kohtuuttomia lisäkustan-

nuksia.  

 

15. Vesistövaikutustarkkailu on toteutettava hakemuksessa esitetyn mukaisesti 

Vapo Oy:n Läntisen Suomen turvetuotantoalueiden kulloinkin voimassa ole-

van käyttö-, päästö- ja vaikutustarkkailuohjelman mukaisesti. Iso Pelijärveen 

tulee lisätä havaintopaikka. Iso Pelijärven veden laadun seuranta tulee aloittaa 

ennakkotarkkailuna tarkkailuohjelman periaatteiden mukaisesti kolmen kuu-

kauden kuluessa päätöksen lainvoimaiseksi tulosta. Kalataloustarkkailu on to-

teutettava Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kalata-

lousviranomaisen alueella Kuivas- ja Kankarinjärven kalataloudellisten yhteis-

tarkkailuohjelmien mukaisesti ja Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja 

ympäristökeskuksen kalatalousviranomaisen alueella Kyrönjoen kalataloudel-

listen yhteistarkkailuohjelmien mukaisesti.  

 

Pöly- ja melutarkkailuohjelma on esitettävä Pirkanmaan elinkeino-, liikenne-  
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ja ympäristökeskuksen hyväksyttäväksi kolmen kuukauden kuluessa päätöksen 

lainvoimaiseksi tulemisesta.  

 

Kihlakunnankankaan pohjaveden laatua on seurattava vuosittain Etelä-Pohjan-

maan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen hyväksymällä tavalla.  

 

Tarkkailusuunnitelmia voidaan muuttaa elinkeino-, liikenne- ja ympäristökes-

kuksen hyväksymällä tavalla.  

 

Vesistötarkkailun vuosiraportit on toimitettava Pirkanmaan ja Etelä-Pohjan-

maan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ympäristö ja luonnonvarat -

vastuualueille sähköisesti luvan valvojan käyttämän tietojärjestelmän kautta ja 

annettava tiedoksi Pohjois-Savon ja Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja 

ympäristökeskuksen kalatalousviranomaisille sekä Parkanon kaupungin, Kuri-

kan kaupungin ja Karvian kunnan ympäristönsuojeluviranomaisille. Pöly- ja 

melutarkkailun vuosiraportit on toimitettava Pirkanmaan ja Varsinais-Suomen 

elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vas-

tuualueille sekä Parkanon kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle. Kala-

taloustarkkailun tulokset on toimitettava Pohjois-Savon ja Varsinais-Suomen 

elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kalatalousviranomaisille, Pirkan-

maan ja Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ympä-

ristö ja luonnonvarat -vastuualueille sekä Parkanon kaupungin, Kurikan kau-

pungin ja Karvian kunnan ympäristönsuojeluviranomaisille sekä Parkanon ja 

Kyrönjoen kalastusalueille. Tarkkailujen tulokset on vaadittaessa annettava nii-

den nähtäväksi, joiden oikeuteen tai etuun tiedot saattavat vaikuttaa. Tarkkailu-

tulosten yhteenvedoissa on esitettävä tarkkailussa esiintyneet epävarmuusteki-

jät sekä analyyseissä ja tulosten laskennassa käytetyt menetelmät.  

 

Ratkaisun perusteluja 

 

Lupamääräysten tarkistamisen perustelut  

 

Luvan myöntämisen edellytykset toiminnalle on ratkaistu ympäristölupaviras-

ton 21.12.2004 antamassa päätöksessä. Tuotantoala on pienentynyt ja vesien-

käsittelyä on tehostettu vuoden 2004 jälkeen, joten toiminnasta aiheutuneet 

päästöt ovat jo pienentyneet luvan mukaisesta toiminnasta aiheutuneisiin pääs-

töihin verrattuna. Toimittaessa hakemuksessa esitetyn ja tarkistettujen mää-

räysten mukaisesti toiminta on parhaan käyttökelpoisen tekniikan mukaista 

sijaintipaikan olosuhteissa.  

 

Lupamääräyksiä tarkistettaessa määräyksiä on muutettu siten, että ne vastaavat 

nykyisiä vaatimuksia. 

 

Kokemäenjoen-Saaristomeren-Selkämeren vesienhoitosuunnitelmassa vuosille 

2016–2021 turvetuotannon toimenpiteinä on parhaan käyttökelpoisen teknii-

kan ja parhaan käytännön periaatteet ja kaikilla alueilla vesiensuojelun perus-

tasoa tehokkaammat vesiensuojelumenetelmät. Pirkanmaan vesienhoidon toi-

menpideohjelmassa vesimuodostuman Vatajanjoki-Isonahonjoki-Mustajoki-

Venesjoki fosforikuormituksen vähennystarve on noin 10 %. Vesimuodostu-

man tila on tyydyttävä. Kyrönjoen vesistöalueen vesienhoidon toimenpideoh-

jelman mukaan Koskutjoen hyvän tilan säilyttäminen edellyttää, että ravinne-

pitoisuudet vedessä eivät kasva. Koskutjoen ekologinen tila on hyvä. Musta- 
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luoma on vesienhoidonsuunnittelussa osa Koskutjoki-vesimuodostumaa. Mus-

taluoman fosforikuormituksen vähennystarve on toimenpideohjelman mukaan 

30–50 %. Sompanevan turvetuotannon jatkaminen ja lisäalueiden ottaminen 

uudelleen tuotantoon ei lupamääräysten mukaisesti toteutettuna vaikeuta Ko-

kemäenjoen-Saaristomeren-Selkämeren vesienhoitosuunnitelmaan liitettyjen 

toimenpideohjelmien tavoitteiden saavuttamista.  

_ _ 

 

Aluehallintovirasto arvioi, että Sompanevan turvetuotantoalueen olosuhteissa 

on tarpeen suorittaa tuotanto loppuun mahdollisimman nopeasti, minkä takia 

aluehallintovirasto on muuttanut ympäristöluvan määräaikaiseksi. Määräaikai-

suudessa on otettu huomioon luvan saajan ilmoittamat tuotannon kestoajat.    

 

Perustelut toiminnan aloittamiselle muutoksenhausta huolimatta  

 

Lisäalueiden toiminnan aloittaminen ei lisää merkittävästi kokonaispäästöjä 

etenkin, kun otetaan huomioon, että lisäalueet ovat ojitettuja ja alueet ovat ol-

leet jo aiemmin turvetuotannossa. Näin ollen lupa toiminnan aloittamiseen voi-

daan tässä tapauksessa myöntää.  

 

Asetettava vakuus on määrätty riittäväksi ympäristön saattamiseksi päästöjen 

osalta ennalleen, mikäli lupa evätään tai sen lupamääräyksiä muutetaan. Näin 

ollen päätöksen täytäntöönpano ei tee muutoksenhakua hyödyttömäksi. 

  

Lupamääräysten perustelut  

 

Päästöt vesiin  

 

Vesistöön joutuvien päästöjen rajoittamiseksi määrätään käytettäväksi parasta 

käyttökelpoista tekniikkaa ja käytäntöä, mikä tässä tapauksessa on pintava-

lutuskentät 1–4 ja kosteikko 1. Pintavalutuskentille 1–4 ja kosteikolle 1 määrä-

tään kiintoaineen, fosforin ja typen puhdistustehovaatimukset, tai vaihtoehtoi-

sesti lähtevän veden enimmäispitoisuusrajat. Käsittelyvaatimuksilla varmiste-

taan, että vesienkäsittely toimii odotetulla tavalla. Pintavalutuskentille 1–3 ja 

kosteikolle lupamääräyksessä 3 asetetut käsittelyvaatimukset on mahdollista 

saavuttaa Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen lausunnossa 

esitettyjen päästötarkkailun tulosten perusteella. Lähtevän veden laatua koske-

vissa raja-arvoissa on otettu huomioon myös alapuolisen vesistön veden laatu 

ja päästöjen arvioitu vaikutus vesistön tilaan ja käyttöön. Vesienkäsittelyraken-

teiden valuma-alue pienenee tuotantoalan pienentyessä ja eristysojitusta uusit-

taessa, mikä todennäköisesti tehostaa vesienkäsittelyä nykyisestä.  

 

Pintavalutuskenttä 4 perustetaan ojittamattomalle suolle, ja sen pinta-ala on  

5,5 % valuma-alueestaan. Kentällä on edellytykset toimia hyvin ja sen voidaan 

katsoa olevan parasta käyttökelpoista tekniikkaa Sompanevan olosuhteissa. 

Pintavalutuskentälle 4 on määrätty käsittelyn raja-arvot, joilla varmistetaan, 

että vesienkäsittely on riittävää tuotantoalueen olosuhteissa. Käsittelytehon 

raja-arvot on asetettu tasolle, mitkä on saavutettavissa hyvin toimivilla pinta-

valutuskentillä.  

 

Altaat ja muut vesienkäsittelyrakenteet on mitoitettava siten, että kaikki kuiva-

tusvedet voidaan johtaa niiden kautta myös suurten virtaamien aikana. Ohi-
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tuspadon käyttö voi kuitenkin olla perusteltua poikkeuksellisen suurien valu-

matilanteiden aikana, jos muuten seurauksena olisi rakenteiden rikkoutuminen. 

Ohituksista on kuitenkin aina ilmoitettava elinkeino-, liikenne- ja ympäristö-

keskukselle ja niiden aikaiset päästöt on sisällytettävä vuosipäästöihin.  

 

Hakemuksessa esitetyt tiedot Mustaluoman ja laskuojan 7 pohjan laadusta ei-

vät ole riittävät, jotta voitaisiin luotettavasti arvioida, aiheutuuko turvetuotan-

non päästöistä pohjaveden pilaantumista tai pilaantumisen vaaraa. Harkinnassa 

on otettu huomioon vedenottamon läheisyys. 

_ _ 

 

Tarkkailut   

 

Luvan saajan on oltava selvillä toimintansa päästöistä ja niiden vaikutuksesta 

ympäristöön. Tarkkailun muuttaminen on tarpeen lupamääräyksen 14 mukai-

sesti, koska nykyisellä tarkkailulla ei ole riittävästi pystytty selvittämään tuo-

tantoalueen päästöjä. Pintavalutuskenttien ja kosteikon puhdistustehoa on tark-

kailtava niin, että tarkkailun perusteella voidaan valvoa, toteutuuko kentälle 

asetettu puhdistustehovaatimus. Tarkkailun perusteella valvontaviranomainen 

voi edellyttää toimenpiteitä vesien käsittelyn puhdistustehon parantamiseksi. 

Vuosittain tehtäviin yhteenvetoraportteihin on sisällytettävä selostukset vesien 

käsittelyssä havaituista puutteista, jo tehdyistä toimenpiteistä niiden poista-

miseksi ja suunnitelma tulevista parannustoimenpiteistä. Iso Pelijärven veden 

laadun tarkkailu on tarpeen turvetuotannon päästöistä aiheutuvien vaikutusten 

selvittämiseksi, sillä järveen aletaan johtaa turvetuotannon vesiä noin 65 ha:n 

tuotantoalalta.  

 

Pohjaveden laadun tarkkailu on tarpeen, koska vesistövaikutustarkkailun tulos-

ten perusteella ei voida arvioida, vaikuttavatko päästöt pohjaveden laatuun. 

Tuotanto Mustaluomaan laskevilla lohkoilla päättyy hakijan ilmoituksen mu-

kaan kokonaan vasta vuonna 2038. 

 

Vaatimukset hallinto-oikeudessa 

 

on vaatinut, että aluehallintoviraston päätös lupamääräys-

ten tarkistamisesta, lisäalueelle myönnetystä ympäristöluvasta ja toiminnan 

aloittamisesta muutoksenhausta huolimatta kumotaan ja hakemus hylätään.  

 

Muutoksenhakija on perusteluinaan esittänyt muun muassa, että hän vastustaa 

luvan myöntämistä toiminnalle alueella, jossa veden laatu paljolti Vapo Oy:n 

toiminnasta johtuen on jo ennestään huonontunut. Muutoksenhakija omistaa 

vaikutusalueella Parkanon kaupungissa, Kuivasjärvellä, Ylisen veden itäran-

nalla  -nimisen tilan. Järvi on pieni. Sen rannoilla on vakituista 

asutusta ja lisäksi runsaasti kesäasutusta. Muutoksenhakija on asunut lapsesta 

saakka ja viettänyt kaikki kesänsä Ylisen veden äärellä. Vapo Oy:n toiminnan 

myötä veden laatu on heikentynyt ajoittain uimakelvottomaksi. Vesi on li-

maista ja värjää ihon ruskeaksi. Pohjassa on isot kerrostumat lietettä, jota tuu-

let kuljettavat runsaasti juuri itärannalle. 

 

Asian käsittely hallinto-oikeudessa 

 

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on lausunnossaan viitannut lupa-

määräyksiin sekä ratkaisun ja lupamääräysten perusteluihin ja todennut, ettei  
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valituksessa ole esitetty sellaisia uusia seikkoja, joiden vuoksi päätöstä tulisi 

muuttaa. 

 

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kalatalousviran-

omainen on ilmoittanut, että se ei ole katsonut tarpeelliseksi antaa vastinetta. 

 

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

omainen on vastineessaan todennut, että se on lausunnossaan 19.5.2015 katso-

nut, että Sompanevan turvetuotantoalueen kuivatusvedet heikentävät osaltaan 

vaikutusalueellaan kalojen elinympäristöä ja mahdollisuuksia alueen kalata-

louden kehittämiseen. Lisäksi kalatalousviranomainen on todennut, että kala-

kannan säilyminen Sompanevan tuotantoalueen alapuolisissa vesissä on turvat-

tava kuivatusvesien mahdollisimman tehokkaalla käsittelyllä. Kalatalousviran-

omainen on vaatinut hankkeelle kalataloustarkkailua sekä vuotuista kalatalous-

maksua. Valituksenalaisessa lupapäätöksessä on huomioitu asianmukaisesti 

kalatalousviranomaisen vaatimukset. Kalatalousviranomaisella ei ole muuta 

lisättävää aiemmin esitettyyn. 

 

Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen Ympäristö ja luon-

nonvarat -vastuualue on vastineessaan todennut, että valituksessa ei ole esi-

tetty sellaisia asian kannalta merkittäviä uusia näkökohtia, joita ei olisi huomi-

oitu ELY-keskuksen 9.6.2015 aluehallintovirastolle ympäristölupahakemuk-

sesta antamassa lausunnossa. Kyseisessä lausunnossa ELY-keskus on todennut, 

että lupa aloittaa toiminta laajennusalueella mahdollisesta muutoksenhausta 

huolimatta voidaan myöntää, sillä laajennusalueet ovat pienialaisia jo aikai-

semmin tuotannossa olleita alueita.   

 

Sastamalan kaupungin terveydensuojeluviranomainen on vastineessaan toden-

nut, että se on ympäristölupahakemuksesta 7.5.2015 antamassaan lausunnossa 

pyytänyt huomioimaan ympäristöluvan myöntämisessä seuraavaa: 

-    Lähialueella on vakituista ja vapaa-ajan asutusta. Asumisterveyteen vaikutta-

van yöaikaisen melun välttämiseksi toiminta tulee ajoittaa kello 07–22 vä-

lille.  

-   Turvetuotantoalueella työskenneltäessä ja varastoaumoja muokatessa tulee 

ottaa huomioon tuulen nopeus ja suunta lähellä olevalle vakituiselle ja vapaa-

ajan asutukselle aiheutuvien pölyhaittojen vähentämiseksi. 

-   Muilta osin hankkeelle ei ole terveydensuojelulain näkökohdasta estettä, mi-

käli alueen asukkaiden terveelliselle elinympäristölle ja alueen virkistyskäy-

tölle ei aiheudu toiminnasta terveydellistä haittaa. 

 

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen Ympäristö ja 

luonnonvarat -vastuualue on vastineessaan esittänyt antaneensa 27.5.2015 lau-

sunnon Vapo Oy:n Sompanevan ympäristölupahakemuksesta, koskien Sompa-

neva turvetuotantoaluetta ja sen laajennusaluetta. ELY-keskus on pitäytynyt 

antamassaan lausunnossa esitetyissä seikoissa. 

 

Sompaneva on vanha jo pitkään toiminut turvetuotantoalue, jonka laajentami-

selle on haettu ympäristölupaa vain 7,2 hehtaarin suuruiselle alueelle.  

 

Laajennusalueen lisäys olemassa olevaan jo pidempään toimineeseen tuotanto-

pinta-alaan nähden on vain noin 2,4 %.  
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Sompanevan turvetuotantoalueen välittömässä läheisyydessä sijaitsee Musta-

järvi, johon ei kuitenkaan laske lainkaan viereisten turvetuotantoalueiden ve-

siä, vaan järvi on niin sanottu lähdejärvi. 

 

Vapo Oy on tehnyt selvitystyötä Mustajärvellä niin vesinäytteiden kuin sedi-

menttitutkimuksenkin avulla sen selvittämiseksi, mikä osa Mustajärveen kerty-

neestä kiintoaineksesta on peräisin turvetuotannosta mahdollisen ilmakul-

keuman ja -laskeuman kautta ja mikä osa on muun kuormituksen, kuten metsä-

ojituksen, järven oman biomassatuotannon tai muun sellaisen aiheuttamaa.  

 

Tehtyjen selvitysten perusteella on käynyt ilmi, että ilmakulkeumien kautta 

Mustajärveen laskeutunut turvetuotannon aiheuttama osuus on luokkaa noin 

20 %, ottaen huomioon, että Mustajärvi sijaitsee aivan Sompanevan vieressä. 

Valituksessa esitetty Kuivasjärvi sijaitsee jo huomattavan kaukana eli noin 12 

kilometrin päässä Sompanevan turvetuotantoalueesta. Vesiä Kuivasjärveen las-

kee muun muassa Vatajanjärven ja sen yläpuolisen Ylinen-järven kautta. 

 

Kuivasjärvi on noin 7,1 kilometriä pitkä ja noin 1,8 kilometriä leveä järvi, 

jonka valuma-alueen pinta-alasta noin 30 % on suota, noin 10 % peltoa ja yli 

50 % metsämaata, joten myös muita alueen vesistöjä kuormittavia tekijöitä tur-

vetuotannon lisäksi on. 

 

Sen selvittäminen, mikä osuus on turvetuotannon aiheuttamaa kuormitusta ja 

mikä muiden valuma-alueiden kuormitustekijöiden aiheuttamaa, vaatinee jat-

kossa laajempaa selvitystyötä ja tarkkailua. 

 

Parkanon kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen on vastineessaan pitäy-

tynyt lupahakemuksesta jättämäänsä lausuntoon, jossa korostettiin toimivien 

vesienkäsittelyjärjestelmien merkitystä vesistökuormituksen vähentämisessä. 

 

Vapo Oy on vastineessaan valituksesta esittänyt valituksen hylkäämistä.  

 

Yhtiö on todennut muun muassa, että pääosalta Sompanevaa kysymys on tois-

taiseksi voimassa olevan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistamisesta, ei-

vätkä luvan myöntämisen oikeudelliset edellytykset ole siltä osin nyt tarkastel-

tavana. Laajennustuotantoalan osalta kysymys on ympäristö- ja toiminnan-

aloittamisluvan myöntämisestä verrattain vähäalaiselle ja useamman jo toimin-

nassa olevan lohkon yhteyteen sijoittuvalle toiminnalle. Alueet ovat aikaisem-

min tuotannossa jo olleita, mutta siitä myöhemmin poistettuja. Toiminta-aika 

on tavanomaista lyhempi. 

 

Ottaen huomioon edellä mainitut seikat, laajennusalueiden vesien johtaminen 

ei aiheuta merkittävää ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa, eikä muuta-

kaan luvan myöntämisen esteenä pidettävää haittavaikutusta. 

 

Toiminnanaloittamisluvan myöntämisen edellytykset täyttyvät. 

 

Parkanon kaupungille, Kurikan kaupungille, Kurikan kaupungin ympäristön-

suojeluviranomaiselle ja terveydensuojeluviranomaiselle, Karvian kunnalle, 

Karvian kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle ja terveydensuojeluviran-

omaiselle sekä Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen 

Ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueelle on varattu tilaisuus vastineen anta-

miseen. Vastineita ei ole annettu. 
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 on varattu tilaisuus antaa vastaselitys lausunnon ja 

vastineiden johdosta. Vastaselitystä ei ole annettu.  

 

Hallinto-oikeuden ratkaisu 

 

Hallinto-oikeus hylkää valituksen. 

 

Perustelut 

 

Sovellettavat oikeusohjeet 

 

Ympäristönsuojelulain 41 §:n (86/2000) 1 momentin mukaan ympäristölupa 

myönnetään, jos toiminta täyttää ympäristönsuojelulain ja jätelain sekä niiden 

nojalla annettujen asetusten vaatimukset. 

 

Ympäristönsuojelulain 42 §:n 1 momentin (2011/647) mukaan luvan myöntä-

minen edellyttää, ettei toiminnasta, asetettavat lupamääräykset ja toiminnan 

sijoituspaikka huomioon ottaen, aiheudu yksinään tai yhdessä muiden toimin-

tojen kanssa 1) terveyshaittaa; 2) merkittävää muuta ympäristön pilaantumista 

tai sen vaaraa; 3) ympäristönsuojelulain 7–9 §:ssä kiellettyä seurausta; 4) eri-

tyisten luonnonolosuhteiden huonontumista taikka vedenhankinnan tai ylei-

seltä kannalta tärkeän muun käyttömahdollisuuden vaarantumista toiminnan 

vaikutusalueella; 5) eräistä naapuruussuhteista annetun lain 17 §:n 1 momen-

tissa tarkoitettua kohtuutonta rasitusta. 

 

Ympäristönsuojelulain 43 §:n (86/2000) 1 momentin mukaan luvassa on an-

nettava tarpeelliset määräykset: 1) päästöistä, päästöraja-arvoista, päästöjen 

ehkäisemisestä ja rajoittamisesta sekä päästöpaikan sijainnista; 2) jätteistä sekä 

niiden määrän ja haitallisuuden vähentämisestä; 3) toimista häiriö- ja muissa 

poikkeuksellisissa tilanteissa; 4) toiminnan lopettamisen jälkeisistä toimista, 

kuten alueen kunnostamisesta ja päästöjen ehkäisemisestä; 5) muista toimista, 

joilla ehkäistään, vähennetään tai selvitetään pilaantumista, sen vaaraa tai pi-

laantumisesta aiheutuvia haittoja. 

 

Ympäristönsuojelulain 50 §:n (86/2000) 2 momentin mukaan luvassa on  

42 §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitettua pilaantumisen merkittävyyttä arvi-

oitaessa otettava huomioon, mitä vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä 

annetun lain mukaisessa vesienhoitosuunnitelmassa tai merenhoitosuunnitel-

massa on esitetty toiminnan vaikutusalueen vesien ja meriympäristön tilaan ja 

käyttöön liittyvistä seikoista. 

 

Asiassa saatu selvitys 

 

Sompanevan tuotantoalue sijaitsee noin 24 kilometriä Parkanon kaupunkitaaja-

masta luoteeseen. Alueen lähiympäristö on pääasiassa metsäojitettua suota ja 

metsää. Turvetuotanto Sompanevalla on alkanut vuonna 1976. Turvetuotan-

nossa on hakemuksen täydennyksen (30.10.2017) mukaan 264,9 hehtaaria, 

josta auma-alueita 14,8 hehtaaria. Tuotannosta on poistunut 115,4 hehtaaria. 

 

Sompaneva sijaitsee vedenjakajaseudulla. Kuivatusvedet (laskuojista 4, 6, 9 ja 

10) johdetaan Kokemäenjoen vesistöalueella Vatajanjoen valuma-alueelle 

(35.562). Kuivatusvedet (laskuojasta 7) johdetaan Kyrönjoen vesistöalueella 

Mustaluoman valuma-alueelle (42.056).  
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Lisäalueet sijoittuvat lohkoille 12 (2,8 hehtaaria) ja 17 (2,2 hehtaaria). Lisäalu-

eet ovat turvetuotannosta poistettuja ojitettuja alueita, joilla on jäljellä hyödyn-

tämättömiä turvevaroja. Lohkon 12 vedet käsitellään pintavalutuskentillä 2 ja 

4 ja lohkon 17 vedet kosteikolla. Pintavalutuskentältä 2 vedet johdetaan las-

kuojan 4 kautta Kärppäjärveen ja edelleen reittiä Kärppäluoma-Mustajoki-Yli-

nenjärvi. Vesienkäsittelyä tehostetaan rakentamalla pintavalutuskenttä 4, mistä 

vedet johdetaan laskuojan 10 kautta Iso Kivijärveen ja edelleen reittiä Iso Peli-

järvi-Peliluoma- Vähä Pelijärvi-Venesjoki-Iso Venesjärvi-Venesjoki-Musta-

joki-Ylinenjärvi. Kosteikolta vedet johdetaan laskuojan 9 kautta reittiä Kärp-

päluoma-Mustajoki-Ylinenjärvi.  

 

Sompanevan vesienkäsittely on tehostunut vuoden 2006 jälkeen, kun pintava-

lutuskentät 1, 2 ja 3 sekä kosteikko 1 on otettu käyttöön. Vuosina 2007–2012 

Sompanevan keskimääräinen bruttovuosikuormitus on ollut 9 400 kg kiintoai-

netta, 2 800 kg typpeä ja 90 kg fosforia ja nettokuormitus 5 683 kg kiintoai-

netta, 1 871 kg typpeä ja fosforia 57 kg. 

 

Sompanevan vesistötarkkailupisteet ovat Kokemäenjoen vesistöalueella Vana-

janveden valuma-alueella turvetuotantoalueen alapuolisessa Kärppäluomassa, 

Venesjoessa ja Ylinenjärvessä. 

 

Vesistötarkkailu 2012 -raportin mukaan Kärppäluoman vesi on ollut ravin-

teikasta, tummaa ja humusainepitoista. Vuonna 2012 veden laatu Kärppäluo-

massa on ollut vuosien 1999–2011 keskimääräistä tasoa. Kiintoainepitoisuus 

on ollut 3,3 mg/l, kokonaistyppi 807 μg/l, kokonaisfosfori 35 μg/l ja happea 

kuluttavan orgaanisen aineksen määrä (CODMn) 39 mg/l O2.  

 

Venesjoen kautta tulee pitkää vesireittiä pitkin Kärppäluoman alapuolelle Mus-

tajokeen Sompanevan kuivatusvesiä 34,7 hehtaarin alalta. Venesjoen veden 

laatu on hieman parempi kuin Kärppäluomassa, sillä fosforia ja typpeä sekä 

humusaineita on vähemmän.  Kokonaistyppipitoisuus on 2012 ollut 733 μg/l, 

kokonaisfosfori 31 μg/l, ja CODMn 32 mg/l O2, mutta kiintoainepitoisuus on 

ollut 6,2 mg/l. Turvetuotannon vaikutukset Venesjoen vedenlaatuun ovat vä-

häiset, koska vesireitillä on useita järviä ainepitoisuuksia tasaamassa. Venes-

joen veden laatu vuonna 2012 on ollut samaa tasoa kuin jaksolla 1999–2012 

keskimäärin.  

 

Ylinenjärven vesi on ollut vuonna 2012 ruskeaa ja ravinteikasta humusvettä, 

kiintoainepitoisuus 2,75 mg/l, kokonaistyppi 860 μg/l, kokonaisfosfori 32 μg/l 

ja CODMn 43,5 mg/l O2 (N=2). Kesällä 2012 fosforia vedessä on ollut run-

saasti, mutta levätuotanto on ollut silti varsin alhainen (a-klorofylli 4,6 µg/l). 

Vuonna 2012 pH-arvo on ollut 4,95, kun pitkän ajan (1999–2011) pH-arvon 

keskiarvo on ollut 6,0.  

 

Kokemäenjoen-Saaristomeren-Selkämeren vesienhoitosuunnitelmassa vesien-

hoidon ensimmäisellä kaudella Sompanevan lähimpiä alapuolisia vesistöjä ei 

oltu luokiteltu. Vesienhoidon toisella kaudella Iso Venesjärvi, Ylinenjärvi ja 

Vatajanjärvi on luokiteltu hyvään ekologiseen tilaan, mutta näiden välissä kul-

keva Vatajanjoki (Venetjoki, Isonahonjoki, Mustajoki) on luokiteltu tyydyttä-

vään tilaan. Mustajärvi on luokiteltu erinomaiseen ekologiseen tilaan ja siitä 

lähtevä Mustaluoma on Koskutjoki-nimisenä luokiteltu hyvään ekologiseen ja 

kemialliseen tilaan. 
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Oikeudellinen arviointi ja johtopäätökset 

 

Luvan myöntämisen edellytykset toiminnalle on ratkaistu ympäristölupaviras-

ton 21.12.2004 antamassa päätöksessä nro 110/2004/4. Lupa on myönnetty 

317 hehtaarille. Tuotantoala on pienentynyt vuoden 2017 loppupuolella 265 

hehtaariin. Vesienkäsittelyä on tehostettu vuoden 2006 jälkeen. 

 

Valituksenalaisella päätöksellä on tarkistettu edellä mainitun päätöksen lupa-

määräykset sekä myönnetty lupa yhteensä 5 hehtaarin lisäalueelle. Lisäalueet 

ovat ojitettuja ja olleet jo aiemmin turvetuotannossa. Luvan muuttamisella 

määräaikaiseksi pilaantumisen vaaraa on vähennetty. 

 

Ylisenjärven vedenlaatua on tarkkailtu ja tarkkaillaan myös jatkossa. Ylisen-

järvi on huolimatta aikaisemmasta turvetuotannosta säilynyt hyvässä ekologi-

sessa tilassa. Tuotantoalueen pienemisen seurauksena sekä vesienkäsittelyn 

tehostumisesta johtuen päästöt vähenevät verrattuna aikaisempaan pienistä li-

säalueista huolimatta. Lisäalueiden kuivatusvesien vaikutukset Ylisenjärvessä 

ovat niiden pienestä koosta johtuen vähäiset. 

 

Hallinto-oikeus arvioi, että lisäalueiden toiminnan aloittaminen lupapäätök-

sestä ilmenevästi ei lisää merkittävästi turvetuotannon kokonaispäästöjä ottaen 

huomioon, että lisäalueet ovat ojitettuja ja alueet ovat olleet jo aiemmin turve-

tuotannossa. 

 

Edellä esitetyn perusteella toiminnasta ei annetut lupamääräykset huomioon 

ottaen voida arvioida aiheutuvan sellaista ympäristönsuojelulain 42 §:n 1 mo-

mentissa tarkoitettua ympäristön pilaantumista, jonka perusteella aluehallinto-

viraston päätös tulisi kumota tai lupamääräyksiä muuttaa. Aluehallintovirasto 

on päätöksestä ilmenevin perustein voinut myöntää luvan toiminnan aloittami-

seen muutoksenhausta huolimatta. Sompanevan turvetuotannon jatkaminen ja 

lisäalueiden ottaminen tuotantoon ei lupamääräysten mukaisesti toteutettuna 

ennalta arvioiden vaikeuta Kokemäenjoen-Saaristomeren-Selkämeren vesien-

hoitosuunnitelmaan liitettyjen toimenpideohjelmien tavoitteiden saavuttamista. 

 

Sovelletut oikeusohjeet 

 

Perusteluissa mainitut 

 

Julkinen kuulutus   

Päätös on annettu julkisella kuulutuksella. 

 

Päätöksestä ilmoittaminen 

 

Parkanon ja Kurikan kaupunginhallitusten ja Karvian kunnanhallituksen on 

viipymättä julkaistava tieto tätä päätöstä koskevasta kuulutuksesta kuntalain 

108 §:n mukaisesti. Tiedon kuulutuksen julkaisemisesta tulee olla nähtävillä 

vähintään sen ajan, jonka kuluessa päätökseen saa hakea muutosta. 
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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 20.10.2021. 

 

Valitusosoitus on liitteenä HallJK (01.20). 
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 Diaarinumero 

 00001/18/5115  

 

 

 

 

Asian ovat ratkaisseet lainoppineet hallinto-oikeustuomarit Pirjo Joutsenlahti 

ja Pertti Piippo sekä luonnontieteiden alan hallinto-oikeustuomari Jaakko  

Tuhkanen. 

 

 

 

 

 

 

Pirjo Joutsenlahti  Pertti Piippo 

 

 

 

 

 

 

Jaakko Tuhkanen   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hallinto-oikeuden esittelijä Pirjo Pentinmäki 

 

 

Toimituskirjan antaja: 

 

 

Inkeri Eriksson 

lainkäyttösihteeri 
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 Diaarinumero 

 00001/18/5115  

 

 

 

 

Jakelu 

 

Päätös ja maksu  

oikeudenkäyntimaksu 250 euroa 

(Oikaisuvaatimusohje ilmenee hallinto-oikeuden päätöksen 

oikeudenkäyntimaksua koskevasta liitteestä.)  

 

Jäljennös maksutta 

 

Vapo Oy 

 

Parkanon kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen 

 

Kurikan kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen 

 

Karvian kunnan ympäristönsuojeluviranomainen 

 

Sastamalan kaupungin terveydensuojeluviranomainen 

 

Kurikan kaupungin terveydensuojeluviranomainen  

 

Karvian kunnan terveydensuojeluviranomainen 

 

Parkanon kaupunginhallitus 

 

Kurikan kaupunginhallitus 

 

Karvian kunnanhallitus 

 

Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus/ 

Kalatalousryhmä, sähköisesti 

 

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus/ 

Kalatalousryhmä, sähköisesti 

 

Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus/ 

Ympäristö ja luonnonvarat, sähköisesti 

 

Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus/ 

Ympäristö ja luonnonvarat, sähköisesti 

 

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus/ 

Ympäristö ja luonnonvarat, sähköisesti 
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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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




