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Luvan hakija Vapo Oy 

 

Päätös, johon on haettu muutosta 

 

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto 8.8.2018 Nro 88/2018/1  

 

Aluehallintovirasto on myöntänyt Vapo Oy:lle määräaikaisen, vuoden 2035 

loppuun voimassa olevan ympäristöluvan Vatilähteennevan turvetuotantoon 

Ikaalisten kaupungissa Kokemäenjoen vesistöalueella hakemukseen liitetyn 

suunnitelman ja sen täydennysten mukaisesti siten muutettuna kuin lupamää-

räyksistä ilmenee. Tuotantoalueen pinta-ala on noin 7,3 ha. Lisäksi auma-alu-

etta on 0,7 ha.   

 

Aluehallintovirasto on myöntänyt oikeuden johtaa kuivatusvesiä tilojen 

 alueella sijaitsevaan ojaan.   

 

Aluehallintovirasto on myöntänyt Vapo Oy:lle luvan hakemuksen mukaisen 
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kosteikon rakentamiseen muutoksenhausta huolimatta. Luvan saajan on asetet-

tava 5 000 euron vakuus Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuk-

selle ympäristön saattamiseksi ennalleen lupapäätöksen kumoamisen tai lupa- 

määräysten muuttamisen varalta.  

  

Aluehallintovirasto on hylännyt toiminnan aloittamista koskevan hakemuksen 

eristys- sarka- ja kokoojaojien kaivamista koskevilta osin.    

 

Aluehallintoviraston päätös sisältää lupamääräykset 1–18, jotka kuuluvat seu-

raavasti: 

 

Päästöt vesiin  

 

1. Turvetuotantoalueen vedet on johdettava hakemuksen liitteenä 10 olevan  

kartan mukaisesti vesienkäsittelyrakenteiden jälkeen laskuojan kautta Jy-

vämyllynojaan.   

  

2. Tuotantoalueen vedet on johdettava vastineen liitteenä 1 olevan 16.9.2016 

päivätyn tuotantoaluekartan mukaisesti sarkaojarakenteiden ja virtausta säätä-

vän padon kautta sekä käsiteltävä ympärivuotisesti kosteikolla sekä muutoin 

hakemussuunnitelmasta ilmenevällä tavalla.   

  

Tuotantoalueen kuntoonpano (uusien sarkaojien kaivaminen ja vanhojen sar-

kaojien täyttäminen) saadaan aloittaa, kun kosteikko on kasvittunut (tarvitta-

essa kylvettävä/istutettava kasvillisuutta) ja kun Pirkanmaan elinkeino-, lii-

kenne- ja ympäristökeskus on hyväksynyt kosteikon käyttöönotettavaksi.   

       

Reunaojia, kokoojaojia, tuotantolohkojen pintaa tai sarkaojia sarkaojarakentei-

neen ei saa ulottaa 20 cm lähemmäksi kivennäismaata eikä lietesyvennyksiä 

kivennäismaan pintaa syvemmälle.   

  

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

tesyvennysten lietetilavuuden tulee olla yhteensä vähintään 32 m3. Lietesyven-

nykset tulee kaivaa ennen sarkaojittamista. Kokoojaojaan on rakennettava vir-

tausta säätelevä pato. Kaikki vesienkäsittelyrakenteet on mitoitettava siten, että 

kaikki kuivatusvedet voidaan johtaa niiden kautta myös suurten virtaamien ai-

kana.   

  

Kosteikko on rakennettava siten, että töiden haitalliset vaikutukset vesistöön 

jäävät mahdollisimman vähäisiksi. Kosteikkoa rakennettaessa ei saa tarpeetto-

masti vahingoittaa alueen kasvillisuutta. Veden jakautumisesta tasaisesti koko 

kosteikolle on huolehdittava ja kosteikon ympärillä olevien penkereiden kun-

toa on tarkkailtava. Mikäli penkereiden kunnossa havaitaan puutteita, penke-

reet on vahvistettava viipymättä.  

    

Auma-alueen ja ojien välissä on oltava suojakaista, joka estää turpeen joutumi-

sen ojiin.   

  

Tuotantoalueen ulkopuoliset valumavedet on johdettava tuotantoalueen ja ve-

sienkäsittelyrakenteiden ohitse eristysojissa. Uusissa eristysojissa on oltava 

lietesyvennykset. Eristysojia kaivettaessa on käytettävä kaivukatkoja ja vedet 

on johdettava pintavaluntana vesistöön, jos se on mahdollista.  
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3. Kosteikolla on tuotantoalueen kuntoonpanon alkamisvuoden alusta lähtien 

saavutettava vuosikeskiarvona ilmaistuna vähintään seuraavat puhdistustehot:  

  

  Puhdistusteho %      

Kiintoaine     50      

Kokonaisfosfori  40      

Kokonaistyppi   20    

  

Puhdistusteho lasketaan virtaamansäätöpadon jälkeen ennen kosteikkokäsitte-

lyä ja sen jälkeen määritettyjen pitoisuuksien vuosikeskiarvoista häiriötilanteet 

mukaan lukien.   

  

4. Jos kosteikoilla ei tarkkailun perusteella saavuteta lupamääräyksessä 3 ase-

tettuja käsittelyvaatimuksia, luvan saajan on välittömästi ryhdyttävä toimenpi-

teisiin vesienkäsittelyn parantamiseksi ja ilmoitettava tehtävistä toimenpiteistä 

kirjallisesti Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle sekä 

Ikaalisten kaupungin ja Jämijärven kunnan ympäristönsuojeluviranomaisille. 

Jos lupamääräyksessä 3 asetettuja käsittelyvaatimuksia ei saavuteta seuraava-

nakaan vuonna, on luvan saajan toimitettava sitä seuraavan vuoden helmikuun 

loppuun mennessä aluehallintovirastolle vesienkäsittelyn tehostamista koskeva 

suunnitelma, jonka perusteella aluehallintovirasto voi muuttaa tai täsmentää 

lupaa ja lupamääräyksiä.   

  

5. Kaikkien uusien vesienkäsittelyrakenteiden valmistumisesta on ilmoitettava 

ennen käyttöönottoa Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle 

sekä Ikaalisten kaupungin ja Jämijärven kunnan ympäristönsuojeluviranomai-

sille.   

 

Vesienkäsittelyrakenteisiin saa Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristö-

keskuksen hyväksymällä tavalla tehdä sellaisia muutoksia, jotka eivät vähennä 

niiden tehoa.  

  

6. Vesienkäsittelyrakenteet ja ojastot on pidettävä jatkuvasti toimintakunnossa 

ja niiden toimivuus on tarkastettava säännöllisesti.   

  

 Sarkaojat ja lietesyvennykset on tarkastettava ainakin kaksi kertaa vuodessa ja 

puhdistettava tarvittaessa. Reuna- ja kokoojaojat on puhdistettava ainakin ker-

ran vuodessa tuotantokauden päätyttyä ja aina muulloinkin tarpeen vaatiessa.   

  

 Lietesyvennyksistä ja ojista poistettava liete on sijoitettava siten, ettei se pääse 

vesistöön.   

  

Pohjavesi  

  

7. Tuotantoalueen ja Lauttalamminkulman pohjavesialueen ulomman suoja-

vyöhykkeen väliin tulee jättää vähintään 30 metrin levyinen suojavyöhyke. 

Tuotantoalueen kuntoonpano ja tuotanto on toteutettava niin, ettei suovesiä 

suotaudu tai purkaudu pohjaveteen eikä pohjavesialueen pohjaveden pinta 

alene haitallisesti. Mikäli tuotannon aikana havaitaan pohjaveden purkautu-

mista, se tulee estää viipymättä.    
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Päästöt ilmaan ja melu  

  

8. Toiminta on järjestettävä siten, että siitä aiheutuva pöly- ja meluhaitta on 

mahdollisimman vähäinen. Kuljetuksiin käytettävät ajoneuvot on kuormattava 

siten, ettei kuorma pölyä häiritsevästi.  

  

9. Alueen kunnostustyöt, turvetuotanto ja varastointi on järjestettävä siten, että 

niistä aiheutuu mahdollisimman vähän melua. Melu ei saa ylittää asuinraken-

nusten pihapiirissä tasoa 55 dB (LAeq) klo 7–22 eikä tasoa 50 dB (LAeq) klo 22–

7. Loma-asuntojen pihapiirissä melu ei saa ylittää tasoa 45 dB (LAeq) klo 7–22 

eikä tasoa 40 dB (LAeq) klo 22–7.   

  

 Varastointi ja jätteet  

  

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

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

saajan on järjestettävä jätehuolto ja jätteen kuljetus asianmukaisesti.   

  

Luvan saajan on noudatettava hakemukseen sisältyvää kaivannaisjätteen jäte-

huoltosuunnitelmaa.    

  

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

tainen reunallinen suojarakenne. Polttoainesäiliöiden on oltava tiiviillä alus-

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

rään tai ojiin. Paikallaan pysyvien polttoainesäiliöiden on oltava kaksivaippai-

sia tai valuma-altaalla varustettuja. Polttoainesäiliöissä on oltava ylitäytönestin 

ja laponestin. Luvan haltijan tulee puhdistaa mahdollisessa vahinkotilanteessa 

pilaantunut maaperä.   

   

Häiriö- ja poikkeustilanteet  

  

12. Luvan saajalla tulee olla valmiudet tuotantoalueella tapahtuvien konevauri-

oiden tai onnettomuuksien aiheuttamien ympäristövahinkojen torjuntaan.  

  

13. Toiminnan häiriötilanteista ja niiden aikaisista poikkeuksellisista vesien 

johtamisjärjestelyistä on viipymättä ilmoitettava Pirkanmaan elinkeino-, lii-

kenne- ja ympäristökeskukselle sekä Ikaalisten kaupungin ja Jämijärven kun-

nan ympäristönsuojeluviranomaisille sekä järjestettävä niiden edellyttämä 

tarkkailu. Häiriö- ja poikkeustilanteiden syyt on välittömästi selvitettävä. Ha-

vaitut viat on korjattava ja häiriötekijät poistettava viipymättä.  

  

 Tarkkailut   

  

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

van suunnitelman mukaisesti.  Päästötarkkailua tulee tehdä vuosittain tuotanto-

alueen kuntoonpanovaiheen aikana, kolmena peräkkäisenä vuotena tuotannon 

alkamisen jälkeen ja sen jälkeen joka kolmas vuosi.  

  

Tarkkailusuunnitelmaa voidaan muuttaa Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja 

ympäristökeskuksen hyväksymällä tavalla edellyttäen, että muutokset eivät 

heikennä tulosten luotettavuutta tai tarkkailun kattavuutta tai aiheuta kohtuut-

tomia lisäkustannuksia.   
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15. Luvanhaltijan on tarkkailtava toiminnan vesistövaikutuksia Varsinais-Suo-

men elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen hyväksymällä tavalla ja vai-

kutuksia pohjavedenpinnan korkeuteen ja laatuun Pirkanmaan elinkeino-, lii-

kenne- ja ympäristökeskuksen hyväksymällä tavalla. Tarkkailut voidaan toteut-

taa yhteistarkkailuna. Esitys tarkkailujen järjestämisestä on toimitettava elin-

keino-, liikenne- ja ympäristökeskuksille hyväksyttäviksi kolmen kuukauden 

kuluessa tämän päätöksen lainvoimaiseksi tulemisesta.  

  

Esitys kalataloustarkkailun järjestämisestä on toimitettava Varsinais-Suomen 

elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kalatalousviranomaisen hyväksyt-

täväksi kolmen kuukauden kuluessa päätöksen lainvoimaiseksi tulosta.   

  

Tarkkailusuunnitelmia voidaan muuttaa elinkeino-, liikenne- ja ympäristökes-

kuksien hyväksymällä tavalla.   

  

Vesistö- ja kalataloustarkkailujen vuosiraportit on toimitettava Pirkanmaan ja 

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksille sähköisesti lu-

van valvojan käyttämän tietojärjestelmän kautta. Kalataloustarkkailujen vuosi-

raportit on toimitettava Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristö-

keskuksen kalatalousviranomaiselle. Lisäksi tarkkailuraportit on toimitettava 

sekä Ikaalisten kaupungin ja Jämijärven kunnan ympäristönsuojeluviranomai-

sille. Tarkkailujen tulokset on vaadittaessa annettava niiden nähtäväksi, joiden 

oikeuteen tai etuun tiedot saattavat vaikuttaa. Tarkkailutulosten yhteenvedoissa 

on esitettävä tarkkailussa esiintyneet epävarmuustekijät sekä analyyseissä ja 

tulosten laskennassa käytetyt menetelmät.  

   

Kunnossapitovelvoitteet   

  

16. Luvan saajan on osallistuttava laskuojien kunnossapitoon siltä osin kuin 

kunnossapitotarve on aiheutunut turvetuotannon päästöistä.  

  

Kalatalousmaksu  

  

17. Luvan saajan on maksettava vuosittain maaliskuun loppuun mennessä 100 

euroa kalatalousmaksua Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristö-

keskukselle käytettäväksi vesistöön johdettavien päästöjen vaikutusalueen ka-

lastolle ja kalastukselle aiheutuvan haitan ehkäisemiseen.  

  

Ensimmäinen maksu on suoritettava kuukauden kuluessa kuntoonpanon aloit-

tamisesta siltä vuodelta, jona kuntoonpano aloitetaan.  

  

Kuntoonpanon aloittamisesta on ilmoitettava etukäteen elinkeino-, liikenne- ja 

ympäristökeskuksen kalatalousviranomaiselle.  

  

 Toiminnan lopettaminen ja jälkihoito  

  

18. Tuotannosta poistettavat alueet on vuosittain ilmoitettava Pirkanmaan elin-

keino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle. Tuotannosta poistettujen alueiden 

vedet on johdettava vesienkäsittelyrakenteiden kautta siihen asti, kunnes alueet 

ovat kasvipeitteisiä, kuitenkin vähintään kahden vuoden ajan, tai ne on siirretty 

pysyvästi muuhun käyttöön. Luvan saajan on esitettävä Pirkanmaan elinkei-

no-, liikenne- ja ympäristökeskukselle selvitys tuotannosta poistettujen aluei-

den tilasta ennen vesien käsittelyn lopettamista. Tämän jälkeen tuotannosta  
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poistettujen alueiden vedet voidaan ohjata vesien käsittelyn ohi Pirkanmaan 

elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen hyväksymällä tavalla.   

  

Tuotannon lopettamisesta on ilmoitettava etukäteen Pirkanmaan elinkeino-, 

liikenne- ja ympäristökeskukselle ja Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja 

ympäristökeskuksen kalatalousviranomaiselle. Tuotannon lopettamisen jälkeen 

hankealue on siistittävä ja tarpeettomat rakenteet poistettava. Vesien käsittelyä 

ja päästö- ja vaikutustarkkailua on jatkettava kahden vuoden ajan tai kunnes 

tuotantoalue on siirretty muuhun käyttöön. Luvan saajan on esitettävä Pirkan-

maan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle selvitys alueen tilasta ja 

jälkihoitovaiheen tarkkailun tuloksista ennen vesien käsittelyn lopettamista.   

  

Turvetuotantoalueen ympäristölupa ja luvan saajalle määrätyt velvoitteet lak-

kaavat olemasta voimassa, kun Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristö-

keskus on todennut jälkihoitotoimet tehdyiksi.   

  

Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus voi tarvittaessa antaa toi-

minnan lopettamiseen ja jälkihoitoon liittyviä tarkentavia määräyksiä ja erityi-

sestä syystä kehottaa toimittamaan aluehallintoviraston hyväksyttäväksi toi-

minnan lopettamista koskeva suunnitelma.   

 

Korvaukset 

 

Hankkeesta ei ennalta arvioiden aiheudu vesistön pilaantumisesta johtuvaa  

korvattavaa vahinkoa. Kalataloudelle aiheutuvia haittoja ehkäistään maksetta-

valla kalatalousmaksulla. 

 

Ratkaisun perusteluja 

 

Vatilähteennevan turvetuotantoalue (lohko 5) on jo ollut kokonaisuudessaan 

tuotannossa, mutta turvetta ei ole ehditty tuottaa loppuun edellisen lupakauden 

aikana. Alueen luonnontila on ojitusten vuoksi merkittävästi muuttunut eikä 

lupaharkinnassa ole ollut tarpeen soveltaa turvetuotannon sijoittamista koske-

via ympäristönsuojelulain 13 §:n 1–3 momenttien säännöksiä. Tuotantoalu-

eella tai toiminnan vaikutusalueella ei ole suojelumerkitystä omaavia luonto-

tyyppejä.  Toiminnasta ei aiheudu ympäristönsuojelulain 49 §:n 4 momentissa 

tarkoitettua erityisten luonnonolosuhteiden huonontumista taikka vedenhan-

kinnan tai yleiseltä kannalta tärkeän muun käyttömahdollisuuden vaarantu-

mista toiminnan vaikutusalueella.   

  

Alueelle on esitetty rakennettavaksi kosteikko, joka parantaa vesienkäsittelyn 

tasoa edellisen ympäristöluvan aikaisesta vesienkäsittelystä (perustaso tehos-

tettuna virtaamansäädöllä). Kosteikot poistavat kiintoainesta ja ravinteita 

yleensä heikoimmin kuin pintavalutuskentät. Vatilähteennevan lohkoa 5 ympä-

röivät tuotannosta poistuneet alueet, minkä vuoksi lähiympäristöstä on vaikea 

löytää pintavalutuskentälle sopivaa paikkaa. Tuotannosta poistuneelle turve-

tuotantoalueelle perustettavan kosteikon/kasvillisuuskentän tulee olla mahdol-

lisimman hyvin kasvittunut ennen käyttöönottoa. Tuotantoalueen alapuolisen 

Jämijärven vesistön tila ja virkistyskäyttöarvo huomioon ottaen uusien sar-

kaojien kaivamista ei voida aloittaa ennen kuin kosteikko on rakenteiltaan val-

mis ja kasvittunut ja Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on 

hyväksynyt sen käyttöönotettavaksi.   
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Luvan saajan tulee seurata kosteikon toimintaa tarkkailuin ja puhdistuskäsitte-

lylle on asetettu vähimmäisvaatimus. Jos päätöksessä asetettuja käsittelyvaati-

muksia ei saavuteta, luvan saajan on ryhdyttävä toimenpiteisiin käsittelyn te-

hostamiseksi. Ilman luotettavaa ja tehokasta vesienkäsittelyä Vatilähteennevan 

päästöistä voisi aiheutua alapuolisen vesistön pilaantumisen vaaraa.   

 

Kun otetaan huomioon jo tuotannossa olleen alueen suhteellisen pieni pinta-ala 

ja että sen uudelleen tuotantoon ottaminen ei edellytä merkittäviä kuntoonpa-

notoimia, voidaan katsoa, että kuivatusvesien puhdistaminen kosteikolla täyt-

tää parhaan käyttökelpoisen tekniikan vaatimukset Vatilähteennevan olosuh-

teissa. Harkinnassa on otettu huomioon, että tuotanto jatkuu alueella enää noin 

15 vuoden ajan.    

  

Jämijärven itäosan ekologinen tila on noussut toisella vesienhoidon suunnitte-

lukaudella tyydyttävästä tilasta hyvään tilaan. Kun toiminta on tämän päätök-

sen mukaista, ei toiminnan päästöjen vesistöön katsota vaarantavan Jämijärven 

hyvän tilan säilymistä.   

  

Vesienhoidon 2. suunnittelukaudella Lauttalamminkulman pohjavesialueen 

määrällinen tila on luokiteltu huonoksi. Pirkanmaan vesienhoidon toimenpide-

ohjelmassa v. 2016-2021 on arvioitu, että Lauttalamminkulman pohjavesialu-

een pitkäaikaisen pohjavedenpintojen aleneminen johtuu ympärillä olevien tur-

vetuotantoalueiden kuivatusvaikutuksesta ja pohjaveden purkautumisesta. 

Pohjavesialueen suojavyöhykkeellä sijainneet tuotantoalueet ovat poistuneet 

tuotannosta ja alueet on luovutettu maanomistajille.     

  

Vesienhoidon toimenpideohjelmassa 2016-2021 on esitetty toimenpiteeksi hu-

musvesien imeytymisen estämistä turvetuotantoalueilta Lauttalamminkulman 

pohjavesialueelle. Kyseessä on toimenpideohjelman mukaan turvetuotantoalu-

een osittainen ennallistaminen pohjaveden pinnan alenemisen korjaamiseksi. 

Asiaa hoidetaan lupa-asian valvonnan yhteydessä.   

  

Hakija on vastineessaan rajannut tuotantoaluetta niin, että se sijaitsee kokonai-

suudessaan alueella, jolla tuotannosta ei aiheudu Geologisen tutkimuslaitoksen  

29.5.2013 päivätyn selvityksen ”Saarikeitaan tuotantoalueen maaperä- ja poh-

javesiolosuhteiden jatkotutkimukset 2013” mukaan muutoksia alueen hydrolo-

giseen tilanteeseen. Tuotantoalueesta on Lauttalamminkulman pohjavesialueen 

suojavyöhykkeeseen etäisyyttä vähintään 30 m ja pohjaveden muodostumis-

alueeseen vähintään 120 m. Haitallisten pohjavesivaikutusten ehkäisemiseksi 

aluehallintovirasto on katsonut tarpeelliseksi antaa lisäksi lupamääräykset tuo-

tantoalueella mineraalimaan pinnalle jätettävästä 20 cm:n paksuisesta turve-

kerroksesta sekä pohjaveden pinnankorkeuden ja vedenlaadun tarkkailusta. 

Mikäli alueella havaitaan pohjaveden purkaumia, korjaamistoimiin on ryhdyt-

tävä viipymättä. Lupamääräysten mukaisesti toimittuna Vatilähteennevan tur-

vetuotanto ei estä vesienhoitosuunnitelman tavoitteiden saavuttamista pohjave-

sienkään osalta.  

 

Kalataloudelle aiheutuvia haittoja ehkäistään kalatalousmaksulla tehtävillä toi-

menpiteillä.   

  

Määräaikainen lupa on tarpeen vesistöpäästöjen keston rajoittamiseksi. Turve- 
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tuotannon päästöt ovat suurimmillaan tuotannon loppuvaiheessa. Turvetuotan-

non ympäristöön aiheuttamia haittoja voidaan vähentää toteuttamalla tuotanto 

mahdollisimman nopeasti loppuun.   

  

Perusteluja toiminnan aloittamiselle muutoksenhausta huolimatta   

  

Vesienkäsittelyrakenteiden toiminnan vakiinnuttamiseksi kosteikon rakentami-

nen on tarpeen hyvissä ajoin ennen tuotantoalueen kuntoonpanoa ja tuotannon 

aloittamista. Uusi kosteikko sijoittuu tuotannosta poistuneelle alueelle. Kos-

teikon rakentamisella ei katsota olevan haitallisia vaikutuksia vesistöön, pohja-

veteen tai naapuritiloille. Näin ollen lupa toiminnanaloittamiseen voidaan 

myöntää.    

 

– –  

 

Lupamääräysten perusteluja 

  

– – 

 

Ympäristöministeriön v. 2015 julkaiseman turvetuotannon ympäristönsuoje-

luohjeen mukaan pohjavesialueeseen rajoittuvalla turvetuotantoalueella ei saa 

kaivaa ojia tai muita rakenteita kivennäismaahan asti. Ojituksen ulottaminen 

kivennäismaahan voi muuttaa pohjaveden virtaussuuntia ja vaikuttaa siten 

pohjaveden laatuun. Lauttalamminkulman pohjavesialueen länsipuolisilla 

soilla on aiemmin havaittu pohjaveden purkaumia. Kivennäismaan pintaan jä-

tettävä 20 cm:n suojakerros turvetta pienentää pohjaveden määrälle ja laadulle 

aiheutuvia riskejä. Pohjaveden määrän ja laadun turvaamiseksi on annettu 

myös lupamääräys 7.   

 

– – 

 

Lauttalamminkulman pohjavesialueella on seurattava pohjaveden pinnankor-

keutta ja laatua, jotta varmistutaan, ettei turvetuotanto heikennä pohjavesialu-

een tilaa.  

  

– – 

 

Lupamääräys 17 on tarpeen kalataloudelle aiheutuvien haittojen ehkäise-

miseksi. Kalatalousmaksun suuruutta määrättäessä on otettu huomioon turve-

tuotannosta aiheutuvien päästöjen suuruus ja vesistössä ilmenevien vaikutusten 

laajuus sekä vesistön kalataloudellinen arvo.   

 

Vaatimukset hallinto-oikeudessa 

 

 asiakumppaneineen on vaatinut, että aluehallintoviraston 

päätös kumotaan ja hakemus hylätään. Lisäksi muutoksenhakijoiden on katsot-

tava vaatineen asiassa määrättyjen korvausten korottamista. Lisäksi muutok-

senhakijat ovat vaatineet katselmuksen suorittamista ja oikeudenkäyntikulu-

jensa korvaamista laillisine korkoineen.   

 

Perusteluinaan muutoksenhakijat ovat esittäneet muun ohella seuraavaa: 

 

Turvetta on nostettu siten, että sen seurauksena nostopinta on paikoin noin 6–7 
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metriä pohjaveden pinnan tasoa alempana. Aikaisempi luvan haltija lopetti tur-

peen noston jo ennen määräaikaisen luvan 31.12.2013 umpeutumista, koska 

pohjavesipurkautumia oli niin runsaasti, että pohjaveden totaalisen kuivumisen 

ja pilaantumisen vuoksi luvan haltija ei ottanut asiassa enempää riskiä. 

 

Alueelle on kaivettu valtavia ojia kivennäismaahan saakka vastoin aikaisempia 

lupaehtoja. Pohjaveden pinta on aikaisemman turpeennoston seurauksena las-

kenut yli metrin, mikä on todettavissa vasta vedenkäyttäjien vaatimusten jäl-

keen asennetuista tarkkailuputkista. 

 

Pohjavesialueen suojavyöhykkeen reuna sijaitsee muutaman kymmenen met-

rin päässä turpeennostoalueesta, joten tästäkään syystä lupaa ei voida myöntää 

ja kun on jo todettavissa muistutuskirjelmässä mainitut aikaisemman turpeen-

noston vaikutukset. 

 

Piirrosten mukaan hakijalla on tarkoitus muuttaa ojaston suuntaa 180 astetta 

eli ilmeisestikin tarkoituksena on pyrkiä ohjaamaan ainakin osa lähistöllä ole-

vista Vapo Oy:n turvealueiden vesistä Jyvämyllynojan kautta Seeksanlahteen. 

Asiassa tulee ennen päätöksen tekemistä suorittaa oikeuden toimesta katsel-

mus, jolloin edellä mainitut toimenpiteet voidaan todeta. 

 

Turvetuotanto jo aikanaan aiheutti Jämijärven rapukannan häviämisen, mikä 

kuitenkin myöhemmin elpyi, mutta tällä hetkellä rapukanta on täysin tuhoutu-

nut turpeennoston johdosta. Samoin runsas madekanta on turpeennoston seu-

rauksena tuhoutunut. 

 

Kaikuluotaimen näytöltä on todettavissa, että neljän metrin syvyydessä on 

tumma kerros, mikä on turvepölyä ja matalimmissa kohdin turve on pohjassa. 

Jämijärvi ja Jyllinjoki eivät kestä enää minkäänlaista ylimääräistä turvepölyra-

sitetta. 

 

Huomattava on, että Jämijärven vedenpinnan nostoa koskevan ja pohjapadon 

rakentamista koskevan lupahakemuksen yhteydessä vesioikeus alensi haettua 

pohjapadon korkeutta veden virtaaman lisäämiseksi Jyllinjoen harvinaisen ka-

lakannan johdosta. 

 

Jyllinjoessa on alkuperäinen lisääntymiskykyinen Kyrösjärven taimenkanta, 

mikä on varmistettu geneettisin tutkimuksin. 

 

Seeksanlahdesta on Jyllinjoelle suulle matkaa ainoastaan noin kilometri, joten 

turvetuotannon aloittaminen tulisi johtamaan Jyllinjoen suojellun kalakannan 

tuhoutumisen, kuten jo rapu- ja madekannan osalta on tapahtunut. Turpeennos-

tosta johtuvan vedenlaadun huonontumisen vuoksi myös arvokkaamman kala-

kannan osuus on vähentynyt ja kuhien kutupaikat ovat siten liettyneet, että nii-

den luontainen lisääntyminen on hyvin vähäistä ja kuhakanta onkin käytän-

nössä istutusten varassa. Jyvämyllynoja ja Seeksanlahti ovat tällä hetkellä jo 

noin metrin turvekerroksen vallassa, joten turvepöly ohjautuisi entistä pidem-

mälle Seeksanlahteen. 

 

Viimeisimmät tutkimukset osoittavat, että turvealueiden käyttöönoton vaatimat 

toimenpiteet, muun muassa ojitukset ja valuma-altaat aiheuttavat muun muassa 

ilokaasupäästöjen yli satakertaistumisen. Tutkimusten mukaan näillä päästöillä  
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on ratkaiseva merkitys otsonikerroksen tuhoutumisen osalta ja tästä syystä tur-

vealueiden kaivuutyöt ovat poikkeuksellisen merkittäviä otsonikerroksen säi-

lymisen kannalta. Lupapäätöksessä ei ole lainkaan huomioitu edellä mainittuja 

kaasupäästöjä. 

 

Jämijärvi ja Jyllinoja eivät kestä enää minkäänlaista lisärasitetta, ja uhkana on 

Jämin ja Jämin alueen sekä Jämijärven ja Jyllinjoen matkailukäytön vaikeutu-

minen. 

 

Hakemuksessa esitetyt turpeennostosta aiheutuneet päästöt perustuvat pääasi-

allisesti arvioon, eikä niistä ole mitään luotettavia mittauksia ja nekin on pää-

asiallisesti tehty talviaikaan. Aluetta ei ole ennallistettu lupaehtojen mukaisesti 

kivennäiskerrokseen ulottuvien ojien osalta, joten tälläkään perusteella edelly-

tyksiä luvan myöntämiselle ei ole olemassa. Alueen turvevarat ovat hyvin vä-

häiset ja niiden hyödyntäminen tulisi aiheuttamaan kohtuutonta vahinkoa. 

 

Ainakin Seeksanlahden lähialueelle tulee turvepölyä niin runsaasti, että uimi-

sen jälkeen sitä jää ihoon ja näin käytännössä estää järven virkistyskäytön. 

Alueella tapahtuneen aikaisemman turpeenoston yhteydessä on todettu, että 

keväällä turvelietettä Jyvämyllynojaan kertyi yli metrin vahvuudelta. 

 

Erityisesti alueen länsipuolella on kaivettu leveät ja syvät valtaojat, joiden seu-

rauksena sade- ja sulamisvedet virtaavat voimakkaasti Jyvämyllynojaan. Kai-

vetut ojat ovat aiheuttaneet myös sen, että useita riistaeläimiä muun muassa 

hirviä, on jäänyt ojiin, kun oja on ollut perinteisellä kulkureitillä ja eläimet 

ovat menehtyneet. 

 

Asiassa on konkreettisia tapahtumia pohjaveden osalta, mitkä eivät perustu mi-

hinkään arvioon, joten tästäkään syystä aivan pohjavesialueen viereen tällaista 

turvetuotantoa ei voida enää sallia. 

 

Asiassa on hankittava lausunto aiotun turpeennoston vaikutuksesta Jyllinjoen 

harvinaiseen kalakantaan. 

 

Asian käsittely hallinto-oikeudessa 

 

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on lausunnossaan esittänyt, ettei va-

lituksessa ole esitetty sellaisia seikkoja, joiden perusteella aluehallintoviraston 

päätöstä tulisi muuttaa.  

 

Luvan saaja on vastineessaan rajannut tuotantoaluetta niin, että se sijaitsee ko-

konaisuudessaan alueella, jolla tuotannosta ei aiheudu Geologisen tutkimuslai-

toksen 29.5.2013 päivätyn selvityksen ”Saarikeitaan tuotantoalueen maaperä- 

ja pohjavesiolosuhteiden jatkotutkimukset 2013” mukaan muutoksia alueen 

hydrologiseen tilanteeseen. Tuotantoalueesta on Lauttalamminkulman pohja-

vesialueen suojavyöhykkeeseen etäisyyttä vähintään 30 m ja pohjaveden muo-

dostumisalueeseen vähintään 120 m. Aluehallintovirasto katsoo, ettei Vatiläh-

teennevan turvetuotannosta aiheudu lupamääräysten mukaisesti toimittuna 

pohjaveden pilaantumista tai pohjaveden pinnan olennaista alentumista. 

 

Vatilähteennevan kuivatusvedet johdetaan laskuojasta Jyvämyllynojan kautta 

noin 6 km:n etäisyydellä sijaitsevaan Jämijärven Seeksanlahteen. Jämijärvestä 

Kyrösjärveen laskevaan Jyllinjokeen on Seeksanlahdesta etäisyyttä noin 4 km. 
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Kun otetaan huomioon jo tuotannossa olleen alueen pieni pinta-ala ja etäisyy-

det Jämijärveen ja Seeksanlahteen, turvetuotannolla ei katsota olevan haitalli-

sia vaikutuksia vesistöihin eikä niiden kalakannalle tai virkistyskäytölle. 

Ikaalisten kaupungin ympäristölautakunta on valituksen johdosta antamassaan 

lausunnossa esittänyt, että turvetuotantotoiminta ei saa heikentää pohjavesien 

laatua eikä haitallisesti alentaa pohjaveden korkeustasoa. Tuotanto tulee suun-

nitella Geologisen tutkimuslaitoksen tutkimusraportissa esitetyn mukaisesti 

siten, että ei aiheudu muutoksia alueella nykyisin vallitsevaan hydrologiseen 

tilanteeseen. 

 

Turvetuotanto ei saa huonontaa vaikutusalueen vesistöjen tilaa. Hakemuksessa 

esitetyt vesistönsuojelutoimenpiteet kuivatusvesien käsittelyssä tulee toteuttaa 

ennen tuotannon aloittamista. Kaivutyöt tulee tehdä mahdollisimman kuivana 

ja vähäsateisena aikana tarpeettoman kuormituksen vähentämiseksi. Rankka-

sateiden ajaksi työt tulisi keskeyttää. Erityisesti tulee huomioida uuden kos-

teikon toimivuus. Tuotantoalueen ojat ja vesiensuojelurakenteet on pidettävä 

siten kunnossa, että vesistökuormitus jää mahdollisimman vähäiseksi. 

 

Tuotannossa tulee käyttää mahdollisimman vähän pölyä ja melua aiheuttavia 

koneita, laitteita ja työmenetelmiä. Tuotannossa on otettava huomioon tuulen 

suunta ja voimakkuus. 

 

Koneiden huollosta ja tankkauksesta sekä polttonesteiden ja ongelmajätteiden 

varastoinnista ei saa aiheutua ympäristön pilaantumisen vaaraa. Jätteet tulee 

toimittaa asianmukaiseen jätehuoltoon siten, ettei aiheudu roskaantumista. 

 

Varsinais-Suomen ELY-keskuksen kalatalousviranomainen on ilmoittanut, ettei 

se katso tarpeelliseksi antaa vastinetta valituksen johdosta. 

 

Jämijärven kunnanhallitus on valituksen johdosta antamassaan vastineessa 

esittänyt valituksen hyväksymistä ja esittänyt muun ohella seuraavaa: 

 

On ensiarvoisen tärkeää olla kuormittamatta Jämijärveä siten, ettei vesistön 

kunto heikkenisi yhtään nykytilanteesta. Järven tila on viime vuosina parantu-

nut ja rapukanta on elpynyt. Järvi ja sen hyvä kunto on tärkeä monelle paikalli-

selle elinkeinonharjoittajalle. 

 

Valituksenalaisessa päätöksessä mainitaan, että 30.12.2005 myönnetyn luvan 

mukaan turvetuotantoa on saanut harjoittaa lohkolla 5 31.12.2013 saakka. Tur-

vetuotantoa ei valitusasiakirjoista liitteineen ilmenevin seikoin ilmeisimmin 

ole jatkettu tuohon saakka, vaan se on lopetettu kyseiseltä lohkolta jo aikai-

semmin. Kunnanhallituksen jäsenten mukaan tuotannon lopettamisen syynä oli 

alueelle lähteistä niin runsaasti noussut vesi, että siellä kulku estyi. 

 

Geologian tutkimuskeskuksen tutkimusraportin 11.11.2004 "Saarikeitaan tur-

vetuotantoalueiden maaperä- ja pohjavesiselvitys" liitteessä 4 on mainittu alue-

hallintoviraston 8.8.2018 päätöksen 88/2018/1 mukaan, ettei turvetuotantoa 

saa harjoittaa pohjavesialueiksi rajatuilla lohkoilla, jollaiseksi oli merkitty 

myös lohko 5. 

 

Jämijärvestä Ikaalisten Kyrösjärveen laskevaa Jyllinjokea koskien Jyllissä si- 
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jaitsevan padon osalta on suunniteltu käynnistettävän selvitystyö patoraken-

teen muuttamisesta sen jatkuvan käyttö- ja kunnossapitotyön vähentämiseksi. 

Samassa yhteydessä on suunniteltu lisäksi selvitettävän, voidaanko saman 

muutostyön toisena vaikutuksena mahdollistaa taimenen nousu Jyllinjokea pit-

kin aina Jämijärveen saakka. Jyllinjoen ja Jämijärven veden laadun heikenty-

minen tekisi tyhjäksi taimenkannan nousun elvyttämispyrkimykset ja kannan 

vahvistamisen. Edellä mainittu selvitystyön käynnistäminen on tapahtunut ja 

tullut kunnanhallituksen tietoon sen vuonna 2016 antaman lausuman jälkeen 

eli on uusi seikka. Jyllinjoen taimenkannan vahvistuminen ja nousu Jämijär-

veen on tärkeää paitsi luontoarvojen, myös elinkeinojen kannalta. 

 

Luvassa mainittu hakijan "arvio" ei ole riittävä vakuutus hallitsemaan riskiä 

alueen pohjaveden hydrologisen tilan mahdollisesta muuttumisesta. Asian tu-

lisi olla varma ja kiistaton, myös vanhan luvan loppuun käyttämättömyyden 

osalta, mitä se ei nyt selvästikään ole hallinto-oikeuden toimittamien doku-

menttien mukaan. 

 

Vanhassa luvassa ovat olleet vahvat ja tärkeät perustelut rajata lupa-aika ly-

hemmäksi. Osapuolten dokumenttien perusteella riskit pohjavedelle aiheutu-

vista ongelmista tämän luvan myöntämisen myötä olisivat selkeästi olemassa 

ja myös mahdollisia toteutua vakavin paikallisin vaikutuksin. 

 

Jämijärven tilan parantamiseksi on käytetty paljon resursseja, jotka tässä esite-

tyn turpeennoston kautta saattaisivat muuttua hyödyttömiksi. Samoin, Jyllin-

joen taimenkannan nousun mahdollistaminen Jämijärveen voi estyä, mikäli 

joen ja järven vedenlaadun tilanne huononisi. 

 

Sastamalan kaupungin terveydensuojeluviranomainen on valituksen johdosta 

antamassaan vastineessa esittänyt pitäytyvänsä 27.6.2016 antamassaan lausun-

nossa, jonka mukaan turvetuotantotoiminta ei saa heikentää pohjavesien laatua 

eikä haitallisesti alentaa pohjaveden korkeustasoa. Tuotanto tulee suunnitella 

Geologian tutkimuslaitoksen tutkimusraportissa esitetyn mukaisesti siten, että 

ei aiheudu muutoksia alueella nykyisin vallitsevaan hydrologiseen tilantee-

seen. Tuotannossa tulee käyttää mahdollisimman vähän pölyä ja melua aiheut-

tavia koneita, laitteita ja työmenetelmiä. Tuotannossa on otettava huomioon 

tuulen suunta ja voimakkuus. 

 

Pirkanmaan ELY-keskuksen ympäristö- ja luonnonvarat vastuualue on valituk-

sen johdosta antamassaan vastineessa esittänyt, että valituksessa ei ole esitetty 

sellaisia asian käsittelyn kannalta merkittäviä uusia näkökohtia, joita ei olisi 

huomioitu ELY-keskuksen asiasta aikaisemmin antamassa lausunnossa ja että 

päätös on ELY-keskuksen lausunnon mukainen. 

 

Vapo Oy on valituksen johdosta antamassaan vastineessa esittänyt, että valitus 

hylätään. 

 

Varsinais-Suomen ELY-keskuksen ympäristö- ja luonnonvarat vastuualueelle, 

Ikaalisten kaupungille, Jämijärven kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle ja 

Jämijärven kunnan terveydensuojeluviranomaiselle on varattu tilaisuus vasti-

neen antamiseen. Vastineita ei ole annettu.  

 

 on vastineiden ja lausunnon johdosta 

antamassaan vastaselityksessä esittänyt muun ohella seuraavaa: 
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Asiassa tulee selvittää ja hankkia seuraavat puolueettomat asiantuntijalausun-

not ennen asian ratkaisemista: 

- yksityiskohtainen selvitys alueen nykytilasta eli sinne kaivetuista ojista ja nii-

den syvyyksistä sekä siitä, miltä osin ne ulottuvat mineraalikerrokseen asti 

sekä pohjaveden tämänhetkisestä korkeusasemasta, 

- selvitys siitä, mihin ja miten on sijoitettu Tsernobylin ydinvoimalaonnetto-

muuden jälkeen alueelta kuorittu säteilypitoinen turvekerros,  

-Kalatalouden asiantuntijan lausunto turpeennoston vaikutuksista Jämijärven 

kala- ja rapukantaan sekä sen vaikutuksista Jyllinjoen alkuperäiseen taimen-

kantaan sekä sen menestymisestä Jämijärvessä kalaportaan rakentamisen jäl-

keen. 

 

Aiottu turvetuotantotoiminta heikentäisi merkittävästi pohjavesien laatua ja 

alentaisi pohjaveden korkeustasoa sekä mahdollisesti tuhoaisi Jyllinjoessa ole-

van alkuperäisen taimenkannan ja myös estäisi tammenkannan leviämisen Jä-

mijärveen kalaportaan rakentamisen jälkeen. Jämin matkailuelinkeinolle luvan 

myöntämisellä olisi epäilemättä varsin haitalliset seuraamukset. 

 

Pohjois-Savon ELY-keskuksen kalatalousviranomainen on valituksen johdosta 

antamassaan vastineessa esittänyt, että tarkkailuvelvoite tuottaa tietoa kalas-

tuksen ja kalaston tilasta sekä turvetuotannon mahdollisista vaikutuksista nii-

hin. Kalataloudellinen tarkkailuraportti on lähetettävä tiedoksi Kyrösjärven 

kalatalousalueelle, jonka alueeseen Jämijärvi valuma-alueineen kuuluu. Mää-

rätty maksu on vaatimaton ja sen suurentaminen olisi perusteltua. 

 

Vatilähteenneva yhdessä muiden turvetuotantoalueiden ja kuormittajien kanssa 

aiheuttaa kalataloudellisia haittoja Jämijärvessä kuten lupapäätöksessä tode-

taan. Erityisesti haitat kohdistuvat muikku- ja rapukantaan. Vatilähteennevan 

turvetuotantoalueen vesienkäsittelyrakenteet on toteutettava viivyttelemättä. 

 

 on antanut vastaselityksen.  

 

Hallinto-oikeuden ratkaisu 

 

1. Hallinto-oikeus hylkää vaatimukset katselmuksen toimittamisesta sekä poh-

javedenkorkeutta ja alueen nykytilaa koskevan asiantuntijalausunnon hankki-

misesta. 

 

2. Hallinto-oikeus hylkää valituksen. 

 

3. Hallinto-oikeus hylkää  ja hänen asiakumppaneidensa 

vaatimuksen oikeudenkäyntikulujen korvaamisesta. 

 

Perustelut 

 

1. Katselmuksen toimittaminen ja lisäselvityksen hankkiminen 

 

Hallintolainkäyttölain 41 §:n mukaan asian selvittämiseksi voidaan toimittaa 

kiinteän omaisuuden tai paikan taikka muun kohteen katselmus. Kun otetaan 

huomioon asiakirjoista saatava selvitys, katselmuksen toimittaminen ei ole 

asian selvittämiseksi tarpeen. 
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Hallinto-oikeus on pyytänyt kalatalousviranomaisen lausunnon. Muutoin asi-

assa ei ole tarvetta hankkia lisäselvitystä asian selvittämiseksi hallintolainkäyt-

tölain 33 §:n tarkoittamalla tavalla.  

 

2. Pääasia 

 

Sovelletut oikeusohjeet 

 

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 1–5 kohtien mukaan ympäristölu-

van myöntäminen edellyttää, ettei toiminnasta, asetettavat lupamääräykset ja 

toiminnan sijoituspaikka huomioon ottaen, aiheudu yksinään tai yhdessä mui-

den toimintojen kanssa  

1) terveyshaittaa; 

2) merkittävää muuta 5 §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitettua seurausta tai 

sen vaaraa; 

3) 16–18 §:ssä kiellettyä seurausta; 

4) erityisten luonnonolosuhteiden huonontumista taikka vedenhankinnan tai 

yleiseltä kannalta tärkeän muun käyttömahdollisuuden vaarantumista toimin-

nan vaikutusalueella; 

5) eräistä naapuruussuhteista annetun lain 17 §:n 1 momentissa tarkoitettua 

kohtuutonta rasitusta. 

 

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 

lain mukaisessa vesienhoitosuunnitelmassa tai merenhoitosuunnitelmassa on 

esitetty toiminnan vaikutusalueen vesien ja meriympäristön tilaan ja käyttöön 

liittyvistä seikoista. 

 

Ympäristönsuojelulain 52 §:n 1 momentin 1–5 kohtien mukaan ympäristölu-

vassa on annettava tarpeelliset määräykset  

1) päästöistä, päästöraja-arvoista, päästöjen ehkäisemisestä ja rajoittamisesta 

sekä päästöpaikan sijainnista; 

2) maaperän ja pohjavesien pilaantumisen ehkäisemisestä; 

3) jätteistä sekä niiden määrän ja haitallisuuden vähentämisestä; 

4) toimista häiriö- ja muissa poikkeuksellisissa tilanteissa; 

5) toiminnan lopettamisen jälkeisestä alueen kunnostamisesta ja päästöjen eh-

käisemisestä sekä muista toiminnan lopettamisen jälkeisistä toimista. 

 

Saman pykälän 3 momentin mukaan lupamääräyksiä annettaessa on otettava 

huomioon toiminnan luonne, sen alueen ominaisuudet, jolla toiminnan vaiku-

tus ilmenee, toiminnan vaikutus ympäristöön kokonaisuutena, ympäristön pi-

laantumisen ehkäisemiseksi tarkoitettujen toimien merkitys ympäristön koko-

naisuuden kannalta sekä tekniset ja taloudelliset mahdollisuudet toteuttaa 

nämä toimet. Päästöraja-arvoa sekä päästöjen ehkäisemistä ja rajoittamista 

koskevien lupamääräysten tulee perustua parhaaseen käyttökelpoiseen tekniik-

kaan. Lupamääräyksissä ei kuitenkaan saa velvoittaa käyttämään vain tiettyä 

tekniikkaa. Lisäksi on tarpeen mukaan otettava huomioon energian ja materi-

aalien käytön tehokkuus sekä varautuminen onnettomuuksien ehkäisemiseen ja 

niiden seurausten rajoittamiseen. 
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Ympäristönsuojelulain 57 §:n mukaan jos jäteveden tai muun aineen päästämi-

sestä saattaa aiheutua kalakannoille tai kalastukselle vahinkoa, ympäristölu-

vassa on annettava tarpeelliset määräykset vesilain 3 luvun 14 §:ssä tarkoite-

tuista kalatalousvelvoitteista tai kalatalousmaksusta. Määräyksiin sovelletaan 

vesilain 3 luvun 14, 15 ja 22 §:ää. 

 

Vesilain 14 §:n 2 momentin mukaan kalatalousvelvoitetta, kalatalousmaksua 

tai näiden yhdistelmää määrättäessä on otettava huomioon hankkeen ja sen 

vaikutusten laatu, muut haitta-alueella toteutettavat hoitotoimenpiteet ja kalas-

tuksen järjestely. 

 

Ympäristönsuojelulain 62§:n mukaan ympäristöluvassa on annettava tarpeelli-

set määräykset päästöjen ja toiminnan tarkkailusta sekä toiminnan vaikutusten 

ja toiminnan lopettamisen jälkeisen ympäristön tilan tarkkailusta. 

 

Ympäristönsuojelulain 66 §:n 1 momentin mukaan luvanvaraisen toiminnan 

harjoittajan on huolehdittava maaperään ja pohjaveteen kohdistuvien päästöjen 

ehkäisemiseksi toteutettujen toimien, kuten rakenteiden säännöllisestä ylläpi-

dosta, huollosta ja tarkastuksista. Luvassa on annettava tätä koskevat tarpeelli-

set määräykset. 

 

Asiassa saatu selvitys 

 

Toiminta ja sen lähialue 

 

Vatilähteenneva sijaitsee Ikaalisten kaupungissa Kokemäenjoen vesistöalueella 

Jämijärven valuma-alueen Jämijärven alueella (35.542) noin 18,5 km Ikaalis-

ten taajamasta luoteeseen.  Vatilähteennevan tuotantoalue on 7,3 hehtaarin suu-

ruinen vanha tuotantoalue, jonka ympäristöluvan voimassaolo on päättynyt 

31.12.2013. Alue on kuulunut osaksi Vuorenpäännevan-Vatilähteennevan tur-

vetuotantoalueen 36 hehtaarin suuruista tuotantolohkoa 5. Vuorenpäänneva-

Vatilähteenneva on vanha, 152,5 hehtaarin suuruinen tuotantoalue, jolla on 

Länsi-Suomen ympäristölupaviraston 30.12.2005 myöntämä toistaiseksi voi-

massa oleva lupa tuotantolohkoa 5 lukuun ottamatta. Valituksenalaisessa pää-

töksessä on Vatilähteennevan turvetuotannolle myönnetty määräaikainen ym-

päristölupa. 

 

Vatilähteennevan tuotantoalueen kuivatusvedet on aikaisemman ympäristölu-

van mukaan käsitelty perustason vesienkäsittelyrakenteilla, joihin ovat kuulu-

neet sarkaojarakenteet, virtaamansäätö ja laskeutusallas. Tuotantoalueen kui-

vatusvedet on suunniteltu jatkossa käsiteltäväksi sarkaojien vesienkäsittelyra-

kenteiden lisäksi noin 6,5 % valuma-alueestaan olevalla 1,1 hehtaarin suurui-

sella kosteikolla 3.  

 

Tuotantoalueen kuivatusvedet johdetaan laskuojaa ja Jyvämyllynojaa pitkin 

noin 6 kilometrin etäisyydellä sijaitsevaan Jämijärven Seeksanlahteen ja Jämi-

järvestä edelleen alapuoliseen Jyllinjokeen. Tuotantoalueen osuus Jämijärven 

alueen pinta-alasta on noin 0,03 %. Jämijärven valuma-alueella sijaitsevien 

turvetuotantoalueiden osuus on kokonaisuudessaan noin 2 % valuma-alueen 

alueen pinta-alasta.  

 

Jämijärven Karilannokan tarkkailuasemalta vuosina 2005–2015 tehdyn vesis- 
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tötarkkailun mukaan Jämijärven vesi on keskimäärin väriltään tummaa ja lie-

västi sameaa. Kesän keskimääräiset ravinne- ja klorofyllipitoisuudet ovat ol-

leet reheville vesille tyypillisellä tasolla. Pintaveden happipitoisuus on ollut 

keskimäärin tyydyttävällä tasolla, ja pohjan läheisyydessä on ollut hapetto-

muutta etenkin talvisin. Pidemmällä aikavälillä pinnan läheisissä fosforipitoi-

suuksissa ja a-klorofyllipitoisuuksissa on havaittavissa lievää kasvua, mutta 

muissa pitoisuuksissa ei ole havaittavissa selvää kehityssuuntaa.  

 

Jyvämyllynoja on pienivirtaamainen ja kaivettu oja, jolla ei ole merkittävää 

kalataloudellista arvoa tai käyttöä. Vuonna 2012 tehdyn kalastustiedustelun 

mukaan Jämijärvellä kalastetaan ympäri vuoden. Vuonna 2012 Jämijärven itä-

altaalla kalasti vajaa 60 taloutta ja kokonaissaaliksi arvioitiin noin 3 600 kg. 

Saaliista haukea oli vajaa puolet, kuhaa vajaa viidennes ja ahventa noin kym-

menes. Jämijärven itäaltaalla tehdyn verkkokoekalastuksen mukaan ahven, 

särki ja sulkava muodostivat 80 % kalaston biomassasta. Järven rapukanta ar-

vioitiin kalastustiedustelun perusteella heikoksi. 

 

Jämijärvi on luokiteltu vesienhoidossa runsashumuksiseksi järveksi. Jämijär-

ven itäosa on arvioitu vesienhoidossa hyvään ekologiseen tilaan. Tilaluokka on 

parantunut yhden luokan ensimmäisestä vesienhoidon suunnittelukaudesta joh-

tuen menetelmällisistä muutoksista, uudesta seuranta-aineistosta tai vesimuo-

dostuman tyypin muutoksesta. Vesienhoitosuunnitelmassa on arvioitu, että tila-

luokka ei ole vaarassa heikentyä toisella vesienhoitokaudella. Jämijärven ala-

puolinen Jyllinjoki on luokiteltu tyydyttävään ekologiseen tilaan ja Jämijärven 

itäosaan laskevan Jyvämyllynojan ekologista tilaluokkaa ei ole arvioitu. 

 

Vatilähteennevan vuosipäästöiksi on arvioitu Länsi-Suomen kosteikollisten 

tuotantoalueiden keskimääräisten ominaiskuormitusten perusteella 451 kg 

kiintoainetta, 2,7 kg fosforia, 64 kg typpeä ja 1 776 kg CODMn. Päästöjen on 

arvioitu kohottavan Jyvämyllynojan suun typpipitoisuutta keskimäärin 12 µg/l, 

fosforipitoisuutta 0,53 µg/l ja kiintoainepitoisuutta 0,12 mg/l. Laimenemisesta 

johtuen Jämijärven vedenlaatuvaikutukset on arvioitu huomattavasti vähäisem-

miksi. Koska kyseessä on vanha tuotantoalue, päästöjen on arvioitu pienene-

vän aikaisemmasta. 

 

Hankealueen itäpuolella sijaitsee vedenhankintaan soveltuva (luokka II) Laut-

talamminkulman pohjavesialue (0214353B). Tuotantoalueen ja pohjavesialu-

een suojavyöhykerajauksen väliin on jätetty 35–50 metrin levyinen alue, jolla 

ei tehdä tuotantotoimia. Hakemuksen mukaisella tuotantolohkolla 5 ei ole saa-

dun selvityksen mukaan havaittu pohjaveden purkautumista.  

 

Hakemuksen liitteenä olevan geologian tutkimuskeskuksen 25.9.2013 laatiman 

maaperä- ja pohjavesiselvityksen mukaan Lauttalamminkulman pohjavesialu-

een vedenpinta laski pohjavesialueelle asennettujen kahden pohjavesiputken 

tarkkailun perusteella 1980-luvun puolivälistä 2000–luvun alkuun keskimäärin 

yhden metrin. Pohjavedenpinnantasossa ei kuitenkaan ole havaittavissa sel-

keitä muutoksia 2000–luvun alun ja kevään 2013 välisellä aikajaksolla. 

  

Geologisen tutkimuslaitoksen laatiman selvityksen mukaan, mikäli suunnitel-

lun Vatilähteennevan turvetuotantoalueen turvetuotanto suunniteltaisiin niin, 

että olemassa olevien ojien pohjia ei syvennettäisi ja mahdollisten uusien ojien 

osalta ei kaivettaisi mineraalimaahan saakka, muutosta alueella nykyisin vallit-

sevaan hydrologiseen tilanteeseen ei aiheutuisi. Selvityksen mukaan alueen 
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jäljellä olevan turvekerroksen hyödyntämisestä ei juurikaan aiheutuisi vallitse-

vaa tilannetta suurempaa vaikutusta Lauttalamminkulman pohjavesialueeseen, 

vaikka ojien pohjat ulotettaisiin mineraalimaahan tai moreenialueella ne kai-

vettaisiin syvemmälle pohjamaahan.  

 

Oikeudellinen arvio 

 

Pohjavesi 

 

Hallinto-oikeus arvioi asiassa saadun selvityksen perusteella, että luvassa tuo-

tantoalueelle ja ojien pohjalle jätettäväksi määrätty vähintään 20 cm paksuinen 

turvekerros ovat riittävät varmistamaan, että toiminnasta ei aiheudu pohjave-

den purkautumista tuotantoalueelle eikä Lauttalamminkulman pohjavesialueen 

pohjavedenpinnan alenemista. Tämä on lisäksi varmistettu lupamääräyksellä 7 

sekä pohjaveden määrän ja laadun tarkkailuvelvoitteella.  

 

Hallinto-oikeus arvioi, että tuotantoalueen ja Lauttalamminkulman pohjavesi-

alueen ulomman suojavyöhykkeen väliin jätettäväksi määrätty vähintään 30 

metrin levyinen suojavyöhyke on edellä esitetyn lisäksi riittävä estämään poh-

javeden pilaantuminen. 

 

Vesistövaikutukset 

 

Kyseessä on turvetuotannossa aikaisemmin ollut alue, jonka vesienkäsittelyä 

tehostetaan aikaisempaan verrattuna ja jolla turvetuotantoa jatketaan huomatta-

vasti aikaisempaa pienikokoisemmalla alueella. Tuotantoalueen supistumisesta 

ja vesienkäsittelyn tehostamisesta johtuen toiminnasta aiheutuvat päästöt pie-

nenevät alueen aikaisempaan turvetuotantotoimintaan verrattuna.  

 

Alapuolisen vesistön tilasta on tarkkailutietoja pitkältä ajalta. Tarkkailutulosten 

perusteella Jämijärven itäosan tilassa ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia 

viimeisinä vuosikymmeninä ja vesimuodostuman ekologinen tila on noussut 

tyydyttävästä hyvään tilaluokkaan toisella vesienhoidon suunnittelukaudella, 

eikä se ole vaarassa heikentyä.   

 

Toiminnan päästöjen vaikutukset Jämijärvessä ja sen alapuolisessa Jyllinjoessa 

ovat tuotantoalueen pienestä valuma-alueosuudesta ja päästöjen tehokkaasta 

laimenemisesta johtuen vähäiset. Hallinto-oikeus katsoo, että luvassa ravin-

teille ja kiintoaineelle asetetulla puhdistustehovaatimuksella voidaan varmis-

taa, että toiminnan päästöistä ei aiheudu alapuolisen vesistön pilaantumista tai 

sen vaara. Vesienkäsittelyä on lisäksi määrätty tehostettavaksi, mikäli puhdis-

tustehoa ei saavuteta.  

 

Vähäisistä vedenlaatuvaikutuksista johtuen päästöjen vaikutukset Jämijärven 

virkistyskäyttöön ja kalastoon jäävät ennalta arvioiden vähäisiksi, eikä niistä 

aiheudu sanottavaa vaikutusta Jyllinjoessa esiintyvän taimenkannan elinolo-

suhteisiin. 
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Ilmastovaikutukset 

 

Se, että turvetuotanto yleisesti lisää Suomen kasvihuonepäästöjä ja että ilmas-

tonmuutoksen torjuminen saattaa edellyttää turvetuotannon rajoittamista ei ole 

ympäristönsuojelulain mukainen peruste olla myöntämättä ympäristölupaa yk-

sittäiselle hankkeelle. 

 

Muut asiat 

 

Hallinto-oikeuden arvioitavana on valituksenalaisen päätöksen oikeudellisuus. 

Aikaisempiin päätöksiin liittyviin tai valituksenalaiseen päätökseen kuulumat-

tomiin asioihin ei siten oteta kantaa tämän asian yhteydessä.  

 

Johtopäätökset 

 

Edellä esitetyn perusteella toiminnasta ei annetut lupamääräykset huomioon 

ottaen voida arvioida aiheutuvan sellaista ympäristönsuojelulain 49 § 1 mo-

mentissa tarkoitettua ympäristön pilaantumista, jonka perusteella aluehallinto-

viraston päätös tulisi kumota tai lupamääräyksiä muuttaa. Edellä olevan perus-

teella sekä aluehallintoviraston päätöksen perustelut lupamääräyksen 17 osalta 

huomioon ottaen, hallinto-oikeus katsoo, että lupamääräyksessä 17 määrätty 

kalatalousmaksu on ennalta arvioiden riittävä kalastolle ja kalastukselle aiheu-

tuvien haittojen kompensoimiseksi. 

 

3. Oikeudenkäyntikulujen korvaaminen 

 

Hallintolainkäyttölain (586/1996) 74 §:n 1 momentin mukaan asianosainen on 

velvollinen korvaamaan toisen asianosaisen oikeudenkäyntikulut kokonaan tai 

osaksi, jos erityisesti asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen on kohtuutonta, 

että tämä joutuu pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. 

 

Hallinto-oikeuden ratkaisu huomioon ottaen ei ole kohtuutonta, että 

 asiakumppaneineen joutuu pitämään oikeudenkäyntikulunsa va-

hinkonaan. 

 

Sovelletut oikeusohjeet 

 

Perusteluissa mainitut 

 

Julkinen kuulutus   

 

Päätös on annettu julkisella kuulutuksella. 

 

Päätöksestä ilmoittaminen 

 

Ikaalisten kaupunginhallituksen ja Jämijärven kunnanhallituksen on viipy-

mättä 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 27.10.2021. 

 

Valitusosoitus on liitteenä HallJK (01.20). 
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Diaarinumero 

01128/18/5115  

 

 

 

 

 

Asian ovat ratkaisseet lainoppineet hallinto-oikeustuomarit Pirjo Joutsenlahti 

ja Patrick Sahlström sekä luonnontieteiden alan hallinto-oikeustuomari Jaakko 

Tuhkanen, joka on myös esitellyt asian. 

 

 

 

 

 

 

Pirjo Joutsenlahti  Patrick Sahlström 

 

 

 

 

 

 

 Jaakko Tuhkanen 

 

 

 

Toimituskirjan antaja: 

 

 

Inkeri Eriksson 

lainkäyttösihteeri 
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 Diaarinumero 

 01128/18/5115  

 

 

 

Jakelu 

 

Päätös ja maksu  

 Prosessiosoite: Asianajaja Timo Kokemäki 

 Asianajotoimisto Timo Kokemäki Oy 

oikeudenkäyntimaksu 250 euroa 

(Oikaisuvaatimusohje ilmenee hallinto-oikeuden päätöksen 

oikeudenkäyntimaksua koskevasta liitteestä.)  

 

Jäljennös maksutta 

 

Vapo Oy 

 

Ikaalisten kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen 

 

Ikaalisten kaupungin terveydensuojeluviranomainen 

 

Ikaalisten kaupunginhallitus 

 

Jämijärven kunnan ympäristönsuojeluviranomainen 

 

Jämijärven kunnan terveydensuojeluviranomainen 

 

Jämijärven 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 

 

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus/ 

Ympäristö ja luonnonvarat, sähköisesti 

 

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, sähköisesti 

Ympäristölupavastuualue  

 

Suomen ympäristökeskus, sähköisesti 

 

 

 

 

 

IE 
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Liite hallinto-oikeuden päätökseen 

 

 

VALITUSOSOITUS 
 

Hallinto-oikeuden päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto- 

oikeuteen kirjallisella valituksella, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan.  

 

Valitusluvan myöntämisen perusteet 

 

Oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 111 §:n 1 momentin mukaan valituslupa on 

myönnettävä, jos:  

1) lain soveltamisen kannalta muissa samanlaisissa tapauksissa tai oikeuskäytännön yhte-

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

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

assa tapahtuneen ilmeisen virheen vuoksi; tai  

3) valitusluvan myöntämiseen on muu painava syy. 

 

Valituslupa voidaan myöntää myös siten, että se koskee vain osaa muutoksenhaun kohteena 

olevasta hallinto-oikeuden päätöksestä. 

 

Valitusaika 

 

Hallinto-oikeuden päätös on annettu julkisella kuulutuksella. Päätös on julkaistu hallinto-

oikeuden verkkosivuilla päivänä, joka ilmenee päätöksen ensimmäiseltä sivulta. Päätöksen 

katsotaan tulleen asianomaisen tietoon seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajan-

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

nista, sitä päivää lukuun ottamatta. 

 

Valituksen sisältö  

 

Valituksessa, johon on sisällytettävä valituslupahakemus, on ilmoitettava 

- valittajan nimi ja yhteystiedot mukaan lukien se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, 

johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite); jos valitta-

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

nittava myös tämän yhteystiedot 

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

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

seen on mainittu peruste 

- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi 

(vaatimukset) 

- vaatimusten perustelut 

- mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valitta-

jaan. 

 

Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä korkeim-

malle hallinto-oikeudelle. Jos usea tekee valituksen yhdessä, voidaan joku heistä ilmoittaa 

yhdyshenkilöksi. 
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Valituksen liitteet  

 

Valitukseen on liitettävä 

- hallinto-oikeuden päätös valitusosoituksineen 

- selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan 

alkamisen ajankohdasta 

- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin 

toimitettu viranomaiselle. 

 

Asiamiehen, joka ei ole toiminut asiamiehenä asian aikaisemmassa käsittelyvaiheessa, ja 

joka ei ole asianajaja, julkinen oikeusavustaja tai luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja, on 

liitettävä valitukseen valtakirja. 

 

Valituksen toimittaminen  

 

Valitus on toimitettava valitusajassa korkeimmalle hallinto-oikeudelle. Valituksen tulee olla 

perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Tämä koskee 

myös tilanteita, joissa valitus toimitetaan sähköisen asiointipalvelun kautta tai sähköpostitse. 

Valitus liitteineen voidaan toimittaa sähköisen asiointipalvelun kautta. Asiointipalvelun 

kautta toimitettua valitusta tai sähköpostitse toimitettua valitusta ei tarvitse toimittaa paperi-

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

tuulla. 

 

 

Korkeimman hallinto-oikeuden yhteystiedot: 

 

Postiosoite:   Korkein hallinto-oikeus 

  PL 180, 00131 Helsinki 

 

Sähköposti:   korkein.hallinto-oikeus@oikeus.fi 

 

Käyntiosoite: Paasivuorenkatu 3, 00530 Helsinki 

 

Puhelin:   029 56 40200 

Faksi:   029 56 40382 

 

Aukioloaika: arkipäivisin klo 8.00–16.15  

 

Hallinto- ja erityistuomioistuinten sähköinen asiointipalvelu: 

 https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




