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JULKINEN KUULUTUS 

Valitus vesilain mukaisesta päätöksestä 

 

Vesilain 15 luvun 3 §:n mukaan Vaasan hallinto-oikeuden on annettava 

lupaviranomaisen, valtion valvontaviranomaisen ja kunnan 

ympäristönsuojeluviranomaisen vesilain nojalla antaman päätöksen sekä 

ojitustoimituksessa annetun päätöksen johdosta jätetty valitus tiedoksi 

julkisella kuulutuksella noudattaen, mitä hallintolain 62 a §:ssä säädetään. 

Tieto kuulutuksesta on julkaistava hankkeen vaikutusalueen kunnissa 

noudattaen, mitä kuntalain 108 §:ssä säädetään. 

Kuulutuksen julkaisupäivä Vaasan hallinto-oikeuden verkkosivuilla  

25.10.2021 

Valituksen tiedoksisaantipäivä 

Hallintolain 62 a §:n 3 momentin mukaan tiedoksisaannin katsotaan 

tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta. 

Valituksen tiedoksisaantipäivä on 1.11.2021. 

Asia 

Vaasan hallinto-oikeuteen on jätetty valitus Etelä-Suomen aluehallintoviraston 

ympäristölupavastuualueen päätöksestä 5.2.2021 nro 44/2021. Päätös koskee 

luonnontilaisen Sammalsuon lähdealueen vaarantamiskiellosta poikkeamista 

Kouvolassa.  

Valitusasiakirjan nähtävilläpito  

Tämä kuulutus ja valitus pidetään nähtävillä 25.10. – 22.11.2021 Vaasan 

hallinto-oikeuden verkkosivuilla 

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

oikeudenkuulutukset/valituskuulutukset.html). Hallinto-oikeuden 

verkkosivuilla valitus on ilman liitteitä. Tieto kuulutuksesta on julkaistava 

Kouvolan kaupungissa. 

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


  2 (2) 

   

 

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 22.11.2021. 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 

20332/2021. 

Kiinteistön osaomistajaa pyydetään antamaan tieto kuulutuksesta myös 

kiinteistön mahdollisille muille omistajille ja haltijoille. 

 

Vaasan hallinto-oikeus 

Kuulemiskanslia, 029 56 42612 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tuomioistuimen yhteystiedot 

 

Vaasan hallinto-oikeus 

Korsholmanpuistikko 43, 4 krs (PL 204), 65101 Vaasa 

Sähköposti: vaasa.hao@oikeus.fi 

Puh.: 029 56 42780  

 

Hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelu: 

https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet 

 

Henkilötietojen käsittelyyn ja tietosuojaan liittyvät tiedot ovat saatavilla: 

https://oikeus.fi/hallintooikeudet/vaasanhallinto-oikeus/fi/ 
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VALITUS

 15.3.2021
Vaasan hallinto-oikeus
Korsholmanpuistikko 43, 4. krs
PL 204
65101 Vaasa
vaasa.hao@oikeus.fi

ASIA
Luonnontilaisen Sammalsuon lähdealueen vaarantamiskiellosta poikkeaminen, Kouvola 

PÄÄTÖS
Pvm: 5.2.2021
Nro: 44/2021
Dnro: ESAVI/13623/2020

VALITTAJA
Suomen luonnonsuojeluliiton Kymenlaakson piiri ry
Savonkatu 23, 3.krs., huone 3018
45100 Kouvola
0451049388
kymenlaakso@sll.fi
 
Suomen luonnonsuojeluliiton Kymenlaakson piiri ry:n asianosaisuus:

Suomen luonnonsuojeluliiton piirijärjestönä Suomen luonnonsuojeluliiton Kymenlaakson piiri ry
(käyttönimi: Luonnonsuojeluliitto Kymenlaakso) seuraa Kymenlaakson maakunnan 
luontoympäristön tilaa. Piirin kotipaikka on Kotka. Luonnonsuojeluliitto Kymenlaakso on 
ympäristönsuojelulain, luonnonsuojelulain, maankäyttö- ja rakennuslain, vesilain sekä 
vesienhoitolain mukaisesti asianosainen, koska Kouvola kuuluu säännöissä sen 
toimialueeseen.

Yleisesti:

Suomen luonnonsuojeluliiton Kymenlaakson piiri ry vaatii, että Etelä-Suomen 
aluehallintoviraston päätös poikkeamisluvasta tulee kumota ekologisen kompensaation 
osalta ja palauttaa asia uuteen valmisteluun. 

Vaatimus:

1. Ekologinen kompensaatio tulee toteuttaa luonnon monimuotoisuutta lisäävällä tavalla

Vaatimus kohdistuu päätöksen kohtaan ”Sammalsuo ja luonnontilaisten lähteiden 
yleisyys”, ”Ekologinen kompensaatio” ja ”Yhteenveto” (s. 13-15).

Perustelut vaatimukselle:

1. Ekologinen kompensaatio tulee toteuttaa luonnon monimuotoisuutta lisäävällä tavalla
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Päätöksen kohdassa ”Yhteenveto” (s. 15) todetaan:

Kompensaatiolla ei ole vesilaissa lainsäädännöllistä pohjaa. Harkittaessa 
mahdollisuutta myöntää poikkeus eräiden vesiluontotyyppien suojelusta ei 
kompensaatiota näin ollen voida suoraan ottaa huomioon. Aluehallintovirasto 
katsoo kuitenkin, että hakijan toteuttama Lautakorven lähteikköaluetta koskeva 
vapaaehtoinen suojelu varmistaa osaltaan lähteiden suojelutavoitteen 
varmistumisen Kouvolan kaupungin alueella.

Tästä voi päätellä, että esitetty ekologinen kompensaatio ei itsessään ollut peruste 
aluehallintoviraston myöntämälle vesilainmukaiselle poikkeamiselle.

Poikkemisluvan myöntäminen ei ole valittajan muutoksenhaun kohteena, vaan 
päätöksessä esitetty tulkinta ja ratkaisu koskien tapaa toteuttaa ekologinen kompensaatio 
päätöksenalaisessa asiassa.

Valittaja on eri mieltä aluehallintoviraston kanssa Lautakorven lähteikköalueen suojelun 
merkityksestä keinona kompensoida Sammalsuon lähteikön ja harsosammalesiintymän 
mahdollista heikentymistä tai häviämistä Kullasvaaran logistiikka-alueen kaavan mukaista 
maankäyttöä toteutettaessa. 

Päätöksen yhteenvedossa aluehallintovirasto toteaa näin:

Kun otetaan huomioon edellä esitetty lähteitä koskeva tilanne Kouvolan kaupungin 
alueella, ei hanke kokonaisuutena arvioiden vaaranna luonnontilaisten lähteiden 
suojelutavoitetta ja hankkeelle voidaan myöntää poikkeuslupa lähteen luonnontilan 
vaarantamiskiellosta. 

Aluehallintovirasto ei perustele, miksi erittäin uhanalaisen lähteikköluontotyypin 
mahdollinen hävittäminen ei vaaranna luonnontilaisten lähteiden suojelutavoitetta. 

Lähteikköalueiden suojelun määrällinen lisääminen (so. hallinnollisten suojelupäätösten 
lukumäärä) on eri asia kuin olemassaoleva luonnon monimuotoisuuden määrä. Edellinen 
kasvaa Kouvolan kaupungin suojeluhakemuksen myötä, jälkimmäinen pienenee 
aluehallintoviraston poikkamislupapäätöksen myötä. Päätöksen yhtenä perusteena 
käytettiin virheellisesti  hallinnollisten suojelupäätösten lukumäärää, ymmärtämättä 
luonnon monimuotoisuuden kokonaismäärän vähentyvän poikkeamisluvan seurauksena.

Lautakorven lähteikön suojelu ei siten paranna Kouvolan alueen luonnon 
monimuotoisuutta kokonaisuutena, koska poikkeamislupapäätöksen seurauksena 
monimuotoisuus toisaalla vähenee.

Ekologisen kompensaation määritelmästä:

Ekologinen kompensaation määritelmä ei ole yksiselitteinen. Koska määritelmä ei ole 
yksiselitteinen, sen sisältöä voidaan tulkita eri tavoin.



3

Ekologisen kompensaation tilannetta ja toimia selvittänessä julkaisussa (Pekkonen et al. 
2020) todetaan, että 

Ekologisen kompensaation jatkokehittämisen kannalta selkeät ohjeet 
toimintatavoista ovat välttämättömiä. Niihin liittyen esimerkiksi vaihdannan säännöt 
sekä hyvityksen ja heikennyksen arvioimisen periaatteet tulee linjata ekologiset, 
luonnonsuojelubiologiset ja muut kompensaatioiden toteutettavuuden kannalta 
keskeiset näkökulmat huomioon ottaen.

Samassa julkaisussa todetaan myös, että

Ekologisen kompensaation tavoite on hyvittää ihmisen toiminnasta luonnon 
monimuotoisuudelle aiheuttamaa heikennystä lisäämällä monimuotoisuutta 
toisaalla.

On siten perusteltua ymmärtää, että ekologisella kompensaatiolla tarkoitetaan 
nimenomaisesti monimuotoisuuden lisäämistä yhtäällä, jos sitä menetetään toisaalla 
maan- ja luonnonvarankäytön seurauksena.

Suomen ympäristökeskuksen internet-sivuillaan esittämän näkemyksen mukaan:

Ekologisen kompensaation tavoite on hyvittää ihmisen aiheuttamat luonnon 
monimuotoisuuden heikennykset, joita syntyy muun muassa rakentamishankkeissa
ja luonnonvarojen hyödyntämisessä. Kompensaatiohyvitys on luonnon 
monimuotoisuuden lisäämistä jossain muualla kuin heikennettävällä alueella. 
Hyvitys voidaan toteuttaa joko kunnostamalla tai hoitamalla luonnontilaltaan 
heikkolaatuisia elinympäristöjä tai suojelemalla hyvälaatuisia luontokohteita. 
(Tiedote. Suomen ympäristökeskus 19.11.2018)

Keskustelussa ekologisesta kompensaatiosta korostetaan usein menetettyjen 
luontoarvojen palauttamista tai lisäämistä ja toisaalta olemassaolevien luontoarvojen 
säilyttämistä suojelemalla niitä. Jälkimmäinen tapa korvata monimuotoisuuden 
vähenemistä on ongelmallinen keino, koska olemassaolevan luontoarvon menettämistä ei 
voi loogisessa mielessä korvata toisella olemassaolevalla luontoarvolla, sillä 
lopputuloksena on luontoarvojen kokonaismäärän väheneminen. Kohteen suojelu ei muuta
tilannetta, sillä suojelun perusteena olevia luontoarvoja ei saa yleensä heikentää 
riippumatta siitä, onko kohde suojeltu vai ei. 

Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätöksen seurauksena luonnon monimuotoisuus 
kokonaisuutena vähenee, kun olemassaoleva monimuotoisuuskohde voidaan hävittää 
poikkeamisluvalla. Eräänä perusteena päätöksessä oli, että häviäminen korvataan 
säilyttämällä olemassaoleva monimuotoisuuskohde toisaalla. Tässä yhtälössä kahdesta 
nykyisestä monimuotoisuuskohteesta jää jäljelle vain yksi. Toisen kohteen säilyttäminen 
suojelemalla ei siten riitä korvaamaan toisen kohteen häviämistä.

Sammalsuon lähteikön mahdollisen häviämisen kompensointi Lautakorven lähteikön 
suojelulla:

Sammalsuon lähteikön ja sen harsosammalesiintymän mahdollinen heikentyminen tai 
häviäminen esitetään korvattavaksi suojelemalla Lautakorven lähteikköalueelta noin 2,4 
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hehtaarin kokoinen ala. 

Sammalsuon ja Lautakorven lähteikköjä sekä niiden sisältämiä luontoarvoja ei saa 
hävittää tai heikentää. Tähän ohjaavat luonnonsuojelulaki, vesilaki ja metsälaki. 
Lautakorven lähteikön luontoarvot eivät siten ole uhattuna, muutoin kuin mahdollisen 
poikkemislupamenettelyn kautta. Alueen suojelu ei ole keino, jolla alueen luontoarvot 
turvataan, koska lainsäädäntö jokatapauksessa ohjaa maankäytössä säilyttämään 
Lautakorven lähteikön luontoarvot.

Voidaan päätellä, että Etelä-Suomen aluehallintoviraston poikkeamislupapäätös 
mahdollistaakin luontoarvojen kompensaation sijaan luontoarvojen vähentämisen.

Lähteikköluontotyyppien uhanalaisuus:

Suomen luontotyyppien uhanalaisuus 2018 -arvion mukaan lähteiköt ovat Etelä-Suomessa
erittäin uhanalainen (EN) luontotyyppi. Koko maassa lähteiköt on arvioitu 
uhanalaisuudeltaan vaaraantuneiksi (VU).

Tässä voi päätellä, että yhtäkään lähteikköelinympäristöä ei tule hävittää tai heikentää.

Harsosammalen uhanalaisuus:

Harsosammal on viimeimmässä Suomen lajien uhanalaisuus –tarkastelussa luokiteltu 
uhanalaisuudeltaan vaarantuneeksi (VU). Harsosammal on myös 
luonnonsuojeluasetuksella rauhoitettu.
 
Oleellista on ymmärtää monimuotoisuuden kokonaismäärän kehitys ekologisessa 
kompensaatiossa.

Valittajan ehdotus Sammalsuon lähteikön ja harsosammalesinntymän ekologiseksi 
kompensaatioksi: 

Sammalsuon lähteikön ja harsosammalesiintymän mahdollinen hävittäminen tulee 
kompensoida palauttamalla samantyyppistä luonnon monimuotoisuutta toisaalla.

Tämä voi tapahtua esimerkiksi ennallistamalla kohde tai kohteita, joissa lähteikön 
luonnontilaa on muutettu ja luontoarvot ovat heikentyneet tai hävinneet, mutta niiden 
palauttamiselle on edellytykset.

Päätöksen sivulla viitataan  Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen maastokartoitukseen, jossa
luetellaan 27 kappaletta Kouvolan seudulla tavattua pohjavedestä suoraan riippuvaista 
pinta- tai maaekosysteemiä (1E). Kouvolan kaupungin teettämässä 
paikkatietoanalyysissä20 km säteellä Sammalsuon lähteestä 13 kappaletta metsälain 10 §
mukaisiksi erityisen tärkeiksi elinympäristöiksi luokiteltua lähdettä.

Voi päätellä, että mainituilla kohteilla lähdeluontotyypin luontoarvot ovat pääosin säilyneet. 
Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen selvityksessä käytiin läpi suurempi määrä kohteita, 
mutta listalle kelpuutettiin vain ne, joissa luontoarvor olivat säilyneet riittävissä määrin. 
Kouvolan kaupungin teettämän selvityksen tarkempi luonne ei selviä, mutta se 
todennäköisesti nojaa Metsäkeskuksen ylläpitämään metsälakikohderekisteriin. 
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Metsäkeskus on muutaman viime vuoden kuluessa suorittanut ns. metsälakikohteiden 
tietohuoltoa, jossa se on päivittänyt kohteiden tilanteen ja poistanut rekisteristä ne, joiden 
luontoarvot katsotaan menetyiksi. Peruskartalla vastaavaa päivitystyötä ei tehdä yhtä 
taajaan, vaan siinä esiintyvät lähteet voivat olla eri syistä hävinneitä tai luontoarvoiltaan 
heikentyneitä, vaikka karttamerkintä lähteestä esiintyykin.

Luontoarvonsa riittävissä määrin säilyttäneet lähteiköt ylläpitävät monimuotoisuutta 
kyseisen luontotyypin osalta Kouvolan alueella. Yhdenkin niistä hävittäminen vähentää 
monimuotoisuutta. Poikkeamislupa mahdollistaa tämän Sammalsuon lähteen osalta. 

Sammalsuon lähteen ja harsosammal esiintymän mahdollista häviämistä tai heikentymistä
ei pyritty kompensoimaan kohteella, jossa luontoarvot palautettaisiin ennallistamisen tai 
hoidon kautta.

Tällaisen kohteen ei tarvitsi olla valmiiksi Kouvolan kaupungin omistuksessa.  Kaupunki 
hankki Lautakorven lähteikön omistukseensa vasta keväällä 2020. Toisaalta kaupunki ei 
esittänyt suorittavansa ennallistamistoimia Lautakorven suojelualueella, eikä ELY-keskus 
suojelupäätöksessään niitä edellyttänyt, vaikka kohdetta ei voida yksiselitteisesti pitää 
edustavana, koska alue on voimakkaasti ojitettu. 

Yhteenveto:

Aluehallintoviraston päätös on ongelmallinen, koska sen seurauksena luonnon 
monimuotoisuuden määrä ei säily nykyisellä tasolal ko. Luonttyyppien osalta Kouvolan 
alueela, vaan hv'henee. Samalla päätöksellä muodostetaan käytäntöä siinä, miten 
ekologinen kompensaatio ymmärretään maankäytössä, kuten kaavoituksessa. Päätöksellä
on myös mahdollisesti vaikutus valmisteila olevaan lainsäädäntöön, jossa ekologisesta 
kompensaatiosta säädetään.

Liitteet:

Päätös. Kaakkois-Suomen ELY-keskus 2.3.2021. KASELY/1611/2020.

Lähteet:
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Internetasiakirja, viitattu 15.3.2021.
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/162363

Raunio, Anne et al. 2018. Luontotyyppien soveltuminen ekologiseen kompensaatioon 
Suomessa. Suomen ympäristö 4/2018. Ympäristöministeriö.
Internetasiakirja, viitattu 15.3.2021.
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/161156/SY_4_18_Luontotyyppien
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Luontotyyppien kuvaukset.
Internetasiakirja, viitattu 15.3.2021.
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/161234
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Tiedote. Suomen ympäristökeskus 19.11.2018. Kompensaatio on uusi keino hidastaa 
luonnon monimuotoisuuden häviämistä – Luontotyyppien ekologisesta kompensaatiosta 
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Internetasiakirja, viitattu 15.3.2021.
https://www.syke.fi/fi-
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Suomen ELY-keskus 2019.
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https://www.ymparisto.fi/fi-
FI/Vesi/Vesiensuojelu/Pohjaveden_suojelu/Pohjavesialueet/Pohjavesialueet__KaakkoisSu
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