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JULKINEN KUULUTUS 

Luvan hakijan valitus ympäristölupapäätöksestä  

Ympäristönsuojelulain 196 §:n mukaan Vaasan hallinto-oikeuden on annettava 

ympäristölupapäätöstä koskeva luvan hakijan valitus tiedoksi julkisella 

kuulutuksella noudattaen, mitä hallintolain 62 a §:ssä säädetään, jollei se ole 

ilmeisen tarpeetonta. Kuulutus ja valitusasiakirjat on pidettävä verkkosivuilla 

vähintään 14 päivän ajan. Tieto kuulutuksesta on lisäksi julkaistava toiminnan 

vaikutusalueen kunnissa noudattaen, mitä kuntalain 108 §:ssä säädetään. 

Kuulutuksen julkaisupäivä Vaasan hallinto-oikeuden verkkosivuilla  

17.9.2021 

Valituksen tiedoksisaantipäivä 

Hallintolain 62 a §:n 3 momentin mukaan tiedoksisaannin katsotaan 

tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta. 

Valituksen tiedoksisaantipäivä on 24.9.2021. 

Asia 

Luvan hakija Teho-Turve Oy on jättänyt Vaasan hallinto-oikeudelle valituksen 

Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätöksestä 24.3.2021, nro:t 1) 83/2021 ja 

2) 84/2021. Päätös koskee 1) Kalapolunrahkan turvetuotantoalueen 

ympäristölupaa ja 2) Kalatienrahkan turvetuotantoalueen ympäristöluvan 

muuttamista Mynämäellä. Etelä-Suomen aluehallintovirasto on päätöksellään 

hylännyt molemmat hakemukset.  

Valitusasiakirjojen nähtävilläpito 

Tämä kuulutus ja luvan hakijan valitusasiakirjat pidetään nähtävillä 17.9. – 

15.10.2021 Vaasan hallinto-oikeuden verkkosivuilla 

(https://oikeus.fi/hallintooikeudet/vaasanhallinto-oikeus/fi/index/hallinto-

oikeudenkuulutukset/valituskuulutukset.html). Hallinto-oikeuden 

https://oikeus.fi/hallintooikeudet/vaasanhallinto-oikeus/fi/index/hallinto-oikeudenkuulutukset/valituskuulutukset.html
https://oikeus.fi/hallintooikeudet/vaasanhallinto-oikeus/fi/index/hallinto-oikeudenkuulutukset/valituskuulutukset.html
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verkkosivuilla valitus on ilman liitteitä. Tieto kuulutuksesta on julkaistava 

Mynämäen kunnassa. 

Hallintolain 62 b §:n mukaan julkisen kuulutuksen ja kuulutettavan asiakirjan 

tiedot julkaistaan, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu. 

Henkilötiedoista julkaistaan kuitenkin ainoastaan tiedonsaannin kannalta 

välttämättömät henkilötiedot. 

Mahdollisuus vastineen antamiseen 

Vaasan hallinto-oikeus varaa asianosaisille, joita asia erityisesti koskee, 

tilaisuuden vastineen antamiseen. Mahdollinen vastine tulee toimittaa hallinto-

oikeuteen viimeistään 15.10.2021. Luvan hakijalle ja viranomaisille varataan 

erikseen tilaisuus vastineen antamiseen. 

Vastineeseen on merkittävä sen tekijän nimi, postiosoite, puhelinnumero ja 

mahdollinen sähköpostiosoite. Vastineessa on ilmoitettava asian diaarinumero 

20532/2021. 

Kiinteistön osaomistajaa pyydetään antamaan tieto kuulutuksesta myös 

kiinteistön mahdollisille muille omistajille ja haltijoille. 

Tiedoksianto järjestäytymättömien osakaskuntien osakkaille 

Hankkeella saattaa olla vaikutuksia myös seuraavalla yhteisellä vesialueella: 

Yhteinen vesialue 503-492-876-1, järjestäytymätön. 

 

Vaasan hallinto-oikeus 

Kuulemiskanslia, 029 56 42612  
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Asia 1) Kalapolunrahkan turvetuotantoalueen ympäristölupa  
 2) Kalatienrahkan turvetuotantoalueen ympäristöluvan muuttaminen 
 
 
Kalapolunrahkan turvetuotantoa koskevaan ympäristölupapäätökseen ja Kalatienrahkan 
turvetuotantoalueen ympäristöluvan muuttamispäätökseen liittyvä valitus. 
 
Teho-Turve Oy haki ympäristölupaa Kalapolunrahkan noin 14,3 ha:n suuruiselle alueelle ja 
Kalatienrahkan noin 23,7 ha:n suuruisen alueen ympäristöluvan muuttamiselle. Teho-Turve Oy on 
tyytymätön Etelä-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupavastuualueen antamaan päätökseen 
24.3.2021, Nro 83/2021 ja 84/2021 osalta.  
 
Kalatienrahkan turvetuotantoalueen kuivatusvedet johdetaan sarkaojien, lietetaskujen, 
päisteputkien, virtaamansäätöpadon, laskeutusaltaan 2, pintavalutuskentän ja mittapadon kautta 
kohti Laajokea. Kalapolunrahkan osalta kuivatusvedet johdettaisiin sarkaojien, lietetaskujen, 
päisteputkien, virtaamansäätöpadon, laskeutusaltaan 1 kautta kasvillisuuskentälle(allas) josta 
Kalatienrahkan kanssa yhteisen laskeutusaltaan 2 kautta yhteiselle pintavalutuskentälle ja 
edelleen kohti Laajokea. Kasvillisuuskentälle (allas) kylvetään lisäksi ruokohelpeä tms. 
kasvillisuutta sekä siirretään lehti/pajupuskia saarekkeiksi linnuston levähdys- ja pesimäpaikoiksi. 
Kalapolunrahka on uusi tuotantoalue, jonka vesiensuojelurakenteet ovat parasta käyttökelpoista 
tekniikka, perustason lisäksi on oma kasvillisuusallas ja lisäksi yhteinen laskeutusallas ja 
pintavalutuskenttä, Kalatienrahkan kanssa.  
 
Kalatienrahkan osalta on tuotannossa enää noin 22,1 hehtaaria ja Kalapolunrahkan aluetta on 
pienennetty 11,3 hehtaarin, jolloin alueen yhteispinta-ala on noin 33,4 hehtaaria (ei 
lupapäätöksessä esitetty 60 hehtaaria). Kalatienrahkan osalta, vanhemmassa aikaisemmin 
tuotannossa poistuneessa alueessa kasvaa kovasti koivua, pajua ja heinää, joten alue ei ole enää 
avointa aluetta. Viimeisimmälle tuotannosta poistuneelle alueelle kylvetään viljaa kevään 2021 
aikana.  
 
Kalapolunrahkan osalta on huomioitu Etelä-Suomen aluehallintoviraston antama päätös ja 
esitetään seuraavaa muutosta: Kalapolunrahkan esitettyä turvetuotantoaluetta on pienennetty ja 
tuotantopinta-ala on noin 11,3 hehtaaria, tuotantoalueen pienentämisessä on pyritty huomioimaan 
lähialueen kiinteistöt. Auma-alue on yli 500 metrin etäisyydellä kiinteistöistä. Kiinteistöiltä 503-459-
15-0 ja 503-492-3-45-on matkaa Kalapolunrahkan turvetuotantoalueeseen eli lohkolle 5 noin 500 
metriä. 
 
 
 



 
 
Lisäksi tilan 503-492-3-46 rengaskaivon osalta veden pinnankorkeutta seurataan mittaamalla. 
Rengaskaivon vedenlaatua tarkkaillaan ottamalla vesinäyte kerran vuodessa kesäkaudella ja 
tutkitaan vedestä talousvesikäyttöön liittyvät määritelmät. Vesinäyte otetaan Kalatienrahkan ja 
Kalapolunrahkan kuormitus- ja vesistötarkkailunäytteiden keruun yhteydessä ja määritelmät tekisi 
akkredoitu laboratorio. 
 
Kalapolunrahkan luoteisreunassa oleva noin 15-20 metriä leveä suojapuuvyöhyke säilytetään 
edelleen joka ”suuntautuu” kohti kiinteistöä 503-492-4-11. Kiinteistöjen 503-492-4-11 ja 503-492-1-
18 osalta alueet ovat vuokrattu maanomistajilta, 10 vuoden vuokra-ajaksi. Alueet ovat vuokrattu 
rakennuksineen turvetuotantoalueen suojavyöhykkeiksi. Vuokratuilla alueilla on metsää ja 
tonttialue rakennuksineen, joten vuokrauksella voidaan turvata että tiloilla olevaa puustoa ja 
kasvustoa ei poisteta.  
Lisäksi vuokratulla kiinteistöllä 503-492-4-11 on sähköliittymä jota hyödynnettäisiin 
Kalapolunrahkan ja Kalatienrahkan vesiensuojelurakenteiden osalta mm. pintavalutuskentän 
pumpun käytössä.  
 
Pintavalutuskentän koko on tällä hetkellä noin 1,8 hehtaaria jota suurennettaisiin noin 2,5 
hehtaarin suuruiseksi. Kalapolunrahkan tuotannosta poistuneiden alueiden kuivatusvesiä ei 
johdeta ko. pintavalutuskentän kautta. Kalapolunrahkan ja Kalatienrahkan turvetuotantoalueiden 
yhteenlaskettu valuma-alue on noin 33,4 hehtaaria. Pintavalutuskentän koko on noin 2,5 hehtaaria 
josta tehollinen osuus on 2,2 hehtaaria ja penkereiden osuus noin 0,3 hehtaaria. 
Pintavalutuskentän koko valuma-alueesta 33,4 hehtaarista on noin 6,6 % ja on mitoitukseltaan 
reilu ja huomioi alapuolisen vesistön.  
 
Kalapolunrahkan turvetuotantoalutta pienentämällä voidaan vaikuttaa mahdollisen pölyn tai 
tuotantokoneista aiheutuvan melun pienenemiseen, lähimpien kiinteistöjen osalta. Tuuli otetaan 
huomioon eri työvaiheissa, tuotanto pysäytetään yli 10 m/s tuulilla ja tuotanto ja varastointi tehdään 
niin, että mahdollisimman vähän pölyä leviää ympäristöön, kiinteistöjen 503-459-15-0 ja 503-492-
3-45 osalta. Melutaso ei ylitä asuinrakennusten pihapiirissä 55 dB (LAeq) klo 7–22. Loma-
asuntojen pihapiirissä melutaso ei ylitä 45 dB (LAeq) klo 7–22. Kuntoonpanotöitä ja tuotantoa ei 
tehdä ilta klo 22.00-aamu klo 07.00 välillä. 
 
Maakunnallinen ulkoilureitti lausunnossa olevan kartan mukaan menee Kalapolunrahkan ja 
Kalatienrahkan pohjoispuolella, Heinijoen maantietä pitkin (503-895-1-2541 Heinijoki yhdystie). 
Heinijoentiellä on normaalia päivittäistä auto-, traktori ym. ajoneuvoliikennettä. Kalapolunrahkan 
pohjoispäädystä on matkaa Heinijoentielle lähimmillään noin 0,03 km ja hankealueen ja maantien 
välissä on puustoinen suojavyöhyke, josta puustoa ei tulla poistamaan. Ympäristömelulle 
annettujen yleisten ohjearvojen mukaan luonnonsuojelualueiden keskiäänitason yläraja on 45 dB 
(Valtioneuvoston periaatepäätös 993/92). Etelä-Pohjanmaan alueella vuosina 2008- 2020 
tehdyissä turvetuotantoalueiden melutarkkailuissa 45 dB:n keskiäänitason ei todettu ylittyneen yli 
100 m etäisyydellä äänilähteistä sijainneissa mittauskohteissa, joten ohjearvon ylittävää 
keskiäänitason nousua maakunnallisen ulkoilureitin osalta ei ole odotettavissa 
 
 
 
 

Mynämäellä 28.4.2021 

Teho-Turve Oy 



 
 

Kuva 1: Kalapolunrahkan päivitetty suunnitelmapiirros 



 
 

Kuva 2: Kalatienrahkan tuotantoaluepiirros 



 
 
  Kuva 3: Suunnitelmapiirroksen symbolit 




