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VAASAN HALLINTO-OIKEUS PÄÄTÖS 
 
17.12.2021 

795/2021 

 Dnro 8/03.04.04.04.19/2019 
   

Asia Valitus ympäristölupa-asiassa 

Muutoksenhakija Neova Oy (aikaisemmin Vapo Oy) 

Luvan hakija Neova Oy (aikaisemmin Vapo Oy) 

Päätös, josta valitetaan 

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto 18.12.2018, Nro 168/2018/1 

Aluehallintovirasto on muuttanut Lehtosuon turvetuotantoalueen 21.10.2013 
annetun ympäristöluvan nro 168/2013/1 lupamääräystä 3 sekä täydentänyt 
lupamääräystä 4 seuraavasti (muutokset kursiivilla):  

3. Pintavalutuskentän 1 on saavutettava vuosikeskiarvona ilmaistuna 
vähintään seuraavat puhdistustehot tai enintään seuraavat lähtevän veden 
pitoisuudet:  

  Puhdistusteho  Lähtevän veden  
  %   pitoisuus  
Kiintoaine   50   4,0 mg/l  
Kokonaisfosfori  50   40 μg/l  
Kokonaistyppi 20   1 400 μg/l  
  

Puhdistusteho lasketaan ennen pintavalutuskenttää ja sen jälkeen määritettyjen 
pitoisuuksien vuosikeskiarvoista häiriötilanteet mukaan lukien.  

4. Jos pintavalutuskentän PV1 puhdistusteho ei tarkkailun perusteella täyty tai 
lähtevä vesi ei vuosikeskiarvona laskettuna täytä pitoisuusvaatimuksia, luvan 
saajan on välittömästi ryhdyttävä toimenpiteisiin puhdistustehon 
parantamiseksi ja ilmoitettava tehtävistä toimenpiteistä kirjallisesti Keski-
Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle ja Keuruun kaupungin 
ympäristönsuojeluviranomaiselle. Jos vesienkäsittelylle asetettuja vaatimuksia 
ei saavuteta vuoden 2020 loppuun mennessä, luvan haltijan on toimitettava 
vuoden 2021 helmikuun loppuun mennessä Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- 
ja ympäristökeskuksen hyväksyttäväksi vesienkäsittelyn tehostamista koskeva 
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suunnitelma ja ryhdyttävä välittömästi tarvittaviin toimenpiteisiin 
vesienkäsittelyrakenteiden toimivuuden parantamiseksi.    

Mikäli puhdistusteho- tai pitoisuusvaatimuksia ei tehostamistoimenpiteistä 
huolimatta saavuteta vuoden 2021 loppuun mennessä, on luvan haltijan 
toimitettava aluehallintovirastoon helmikuun 2022 loppuun mennessä selvitys 
toiminnan päästöistä aiheutuneista haitoista alapuolisessa vesistössä ja 
suunnitelma päästöjen vähentämistoimenpiteistä. Aluehallintovirasto voi 
tämän perusteella muuttaa tai täsmentää lupamääräyksiä tai täydentää lupaa.  

Päätöksen perusteluja 

Ympäristöluvan tarkistamisessa on vuonna 2013 tehty kokonaisarviointi 
Lehtosuon turvetuotantoalueen vaikutuksista alapuolisiin vesistöihin mukaan 
lukien koko tuotantoalue ja sen vesienkäsittelyjärjestelmät. Luvassa on 
asetettu pintavalutuskentälle 1 puhdistustehovaatimukset. Kiintoaineelle ja 
kokonaisfosforille on asetettu 50 % käsittelyvaatimus ja kokonaistypelle 
asetettu käsittelyvaatimus on 20 %. 

– – 

Maakuntakaavassa Keuruun reittiä, jonne Lehtosuon turvetuotantoalue 
sijoittuu, koskee suunnittelumääräys, jonka mukaan turvetuotanto on 
voimakkaasti vaiheistettava ja vesiensuojelumenetelmien tehokkuuteen on 
kiinnitettävä erityistä huomiota. Kokonaistuotanto on suunniteltava ja 
mitoitettava siten, että se ei vaikuta vesien tilaan heikentävästi. 

– – 

Keski-Suomen vesienhoidon toimenpideohjelmassa vuosille 2016–2021 
turvetuotannon vesienhoitotoimenpiteinä on kaikilla tuotantoalueilla 
ympäristölupa ja BAT käytössä ympärivuotisesti. Turvetuotannon osalta on 
todettu mm, että suuri osa vesiensuojelurakenteista on ojitettuja 
pintavalutuskenttiä ja kosteikkoja/kasvillisuuskenttiä. Koska niiden 
toiminnassa ja vesiensuojelutehossa on ollut vaihtelevuutta, on menetelmien 
toimivuutta ja tehoa seurattava. Näin voidaan varmistaa, että kyseiset 
vesiensuojelurakenteet toimivat arvioidulla tavalla ja täyttävät BAT:n 
vaatimukset. Mikäli vesiensuojelurakenteiden toimivuudessa on epäkohtia, 
tulee niihin puuttua. 

– – 

Aluehallintovirasto arvioi, että vesien käsittelyvaatimuksia ei voida lieventää 
hakijan esittämällä tavalla. Aluehallintovirasto on kuitenkin, hakijan 
vaatimuksen mukaisesti, asettanut pintavalutuskentän 
vähimmäispuhdistustehoille vaihtoehtoiset enimmäispitoisuusraja-arvot. 
Asetetut enimmäispitoisuuden raja-arvot ovat kaikkien parametrien osalta 
tiukemmat kuin hakija on esittänyt. Ojitettujen pintavalutuskenttien toimintaan 
liittyy aina epävarmuustekijöitä, mutta lähtökohtaisesti puhdistavan rakenteen 
tulee olla sellainen, jolla saavutetaan alapuolisen vesistön tila huomioiden 
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riittävä puhdistusteho. Aluehallintovirasto katsoo, että Lehtosuon käsitellyn 
veden pitoisuusraja-arvoja ei tule asettaa sillä perusteella, millaisia 
pitoisuuksia on keskimäärin saavutettu muilla pintavalutuskentillä. Koska 
tuotantoalueiden olosuhteet vaihtelevat tuotantoalueittain, tulee pitoisuuden 
raja-arvot asettaa tuotantoalueen omien tarkkailutulosten perusteella ja 
alapuolisten vesistöjen tilan asettamat puhdistustehotarpeet huomioiden. 
Lehtosuon pintavalutuskentälle 1 tulevan ja sieltä lähtevän veden 
pitoisuuksista on riittävä tieto pitoisuusraja-arvojen asettamiseksi. Myös 
alapuolisen vesistön tilasta on tutkimustietoa. 

Aluehallintovirasto toteaa, että pintavalutuskentälle 1 asetettu 
puhdistustehovaatimus on olennainen osa Lehtosuon turvetuotantoalueen 
haittojen vähentämistä ja alapuolisten vesistöjen virkistyskäytön turvaamista. 
Kun otetaan huomioon lisäksi vesienhoidon tavoitteet ja alapuolisten 
vesistöjen kala- ja raputaloudellinen arvo, ei puhdistustehovaatimuksia voida 
alentaa hakijan esittämällä tavalla. Lupaehto kuitenkin täyttyy, kun kentältä 
lähtevän veden laatu täyttää asetetut vaihtoehtoiset pitoisuusraja-arvot, etenkin 
tilanteessa, jossa kentälle tulevan veden laatu on keskimääräistä parempaa. 

Lupamääräystä 4 on muutettu niin, että lupamääräyksen 3 muutokset tulevat 
huomioiduksi. Aluehallintovirasto katsoo, että mikäli puhdistusvaatimukset 
eivät täyty, voivat päästöt aiheuttaa pilaantumisvaikutuksia alapuolisissa 
vesistöissä. Aluehallintovirasto katsoo, että Lehtosuon tapauksessa annetut 
raja-arvot ovat parhaan käyttökelpoisen tekniikan mukaisia. 

– – 

Vaatimukset hallinto-oikeudessa 

Vapo Oy on vaatinut, että aluehallintoviraston päätöksen lupamääräykset 3 ja 4 
muutetaan kuulumaan seuraavasti: 

3. Pintavalutuskenttä 1:llä on saavutettava vähintään seuraavat puhdistustehot 
tai enintään seuraavat lähtevän veden pitoisuudet: 

  Puhdistusteho  Lähtevän veden  
    pitoisuus 

_________________________________________________________ 
Kiintoaine   50 %     5 mg/l 
Kokonaisfosfori  25 %   50  µg/l 
Kokonaistyppi  10 %                   1 600  µg/l 

Puhdistusteho lasketaan vuosikeskiarvona ennen pintavalutuskenttää ja sen 
jälkeen mitatuista pitoisuuksista mahdolliset ohijuoksutukset mukaan lukien. 

4. Mikäli päästötarkkailun perusteella pintavalutuskenttä ei täytä 3. 
lupamääräyksessä asetettuja puhdistusvaatimuksia, luvan saajan on 
välittömästi ryhdyttävä toimenpiteisiin puhdistustehon parantamiseksi ja 
ilmoitettava tehtävistä toimenpiteistä kirjallisesti Keski-Suomen elinkeino-, 
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liikenne- ja ympäristökeskukselle ja Keuruun kaupungin 
ympäristönsuojeluviranomaiselle. Mikäli puhdistustulos on seuraavanakin 
vuonna edellä mainittuja lukuarvoja pienempi, luvan saajan on toimitettava 
seuraavan vuoden helmikuun loppuun mennessä aluehallintovirastolle 
vesienkäsittelyn tehostamista koskeva suunnitelma, jonka perusteella 
aluehallintovirasto voi muuttaa tai täsmentää lupamääräyksiä tai täydentää 
lupaa. 

Muutoksenhakija on perustellut vaatimuksiaan muun ohella seuraavasti: 

Keskimääräinen pintavalutuskenttäpuhdistukseen tulleen veden laatu on ollut 
vuosina 2015–2018 (1-11/2018 vajaan vuoden mukaan) seuraava: 

Vuosi  Kiintoaine  Kok. P  Kok. N 
 mg/l  μg/l  μg/l 

2015  7,4  36  1360 
2016  9,5  43  1990 
2017  6,8  34  1804 
2018  9,1  38  1559 
 
Kokonaisuutena tarkastellen pintavalutuskentälle tulleen veden laadussa ei ole 
ollut merkittävää vaihtelua ja todennäköistä on, että kokoluokkaisesti se pysyy 
samansuuruisena sekä tasaisena myös vastaisuudessa. Kunnostustyöt tulevat 
ajoittain kohottamaan lähinnä kiintoainetta, ja sen myötä mahdollisesti myös 
fosforia. Kiintoaineelle ja kokonaisfosforille asetetun 50 prosentin ja 
kokonaistypelle asetetun 20 prosentin reduktiovaatimuksen mukaan lähtevän 
veden pitoisuus vuosien 2015–2018 tulevan veden laadusta laskettuna olisi 
vuosittain ollut noin seuraava (lihavoidulla toteutunut): 
 

Vuosi  Kiintoaine            Kok. P  Kok. N 
 mg/l          %           μg/l         %  μg/l                   % 
 
2015  3,7   4,8   35           18    40   -11  1088    1332     2 
2016  4,8   4,8   50        21,5    39      9  1592    1867     6 
2017  3,4   2,8   59           17    31      9              1443    1360    25 
2018  4,6   3,5   62           19    35      8  1247    1219    22 
___________________________________________________________ 
Ka.  4,1   4,0   52           19    36      9              1342    1444    14 
Reduktiov.                  50       50                          20 
Raja-arvov.  4,0   4,0            40    40  1400    1400 
Hakemus  5,0   5,0   50           50    50     25  1600    1600    10 
 
Kiintoaineen osalta luvan mukainen tehovaatimus tulee todennäköisesti 
täyttymään vastaisuudessa ja siihen ei ole haettu muutosta. Kiintoaineen raja-
arvon ylittymisestä vastaisuudessa on olemassa varteenotettava riski. 
Hakemuksessa vaadittu raja-arvo 5 mg/l on alle edustavien kohteiden 
keskimääräisen 5,4 mg/l ja Keski-Suomen ELY-keskus on sen lausunnossaan 
hyväksynyt. Kokonaisfosforin 50 prosentin tehovaatimuksen täyttyminen 
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edellyttäisi, että lähtevän veden kokonaisfosforipitoisuus saadaan 
pintavalutuskentän käytöllä alennetuksi alle luonnonveden 20 µg/l 
pitoisuuden, mikä on ylimitoitettu ja saavuttamattomissa oleva 
puhdistusvaatimus. Kokonaisfosforille asetettua päästömääräystä ei ole 
miltään osin mahdollista saada täyttymään. Kokonaistypelle asetettua 
päästömääräystä ei ole mahdollista saada täyttymään tai riski siitä on 
huomattavan suuri. 

Kaikkien kolmen vedenlaatutekijän osalta joko puhdistustehon tai raja-arvon 
on täytyttävä samoina kalenterivuosina. Mikäli määräykset eivät jonakin 
kalenterivuotena täyty, tapahtunut laukaisee velvoitteen tehostaa erityisesti 
pintavalutuskentän puhdistuskykyä ja raportoida yleistä ja paikallista 
ympäristönsuojeluviranomaista. Mikäli sama toistuu kahtena peräkkäisenä 
vuotena, laukaisee se velvoitteen laittaa aluehallintovirastossa vireille 
kuivatusvesien puhdistuksen tehostamista koskeva hakemus. On mahdollista, 
että edellisen vuoden tehostamistoimet eivät ole vielä ennättäneet vaikuttaa 
riittävän parantavasti tai että tämä uusi tilanne on ainakin osaksi niiden 
aiheuttama. Edellä mainitut tilanteet voivat myös olla yhden tai kahden 
peräkkäisen poikkeuksellisen vuoden aiheuttamia sekä itsestään palautuvia.  

Lehtosuon tapauksessa mahdollisuudet tehostaa kuivatusvesien puhdistusta 
ovat rajalliset, koska pintavalutuskenttä on asianmukaisesti rakennettu sekä 
ylläpidetty ja koska sen korvaavaan kokonaan uuden kentän rakentamiseen ei 
ole mahdollisuuksia eikä edes tarvetta. Asetetut määräykset ovat tiukat. Uusi 
Lehtosuon päästömääräysten muuttamismenettely olisi väistämätön, mikäli 
päätös jää voimaan.  

Päästömääräyksiin on tarpeen sisällyttää varmuusmarginaali, jotta niitä 
voidaan noudattaa myös vaihtelevissa olosuhteissa. Valituksen hyväksyminen 
ei johtaisi ravinnekuormituksen suurentumiseen, vaan kuormitus ja 
vaikutukset purkuvesistöjen vedenlaatuun pysyisivät kokoluokkaisesti 
samansuuruisina kuin viime vuosina. Lohkojen 3 ja 4, joiden esikäsitellyt 
kuivatusvedet johdetaan pintavalutuskentälle 1, tuotantoala noin 45 ha 
muodostaa noin 1 % Sammalisen 4 269 ha suuruisesta valuma-alueesta. 
Vaikutukset eivät voi olla merkittävät. Vesiensuojelullisia perusteita 
hakemuksen osaksikaan hylkäämiselle ei ole. Määräysten tulee olla 
kohtuullisia ja mahdollisia noudattaa myös vaihtelevissa olosuhteissa. 

Asian käsittely hallinto-oikeudessa 

 on vastineessaan esittänyt muun ohella, että valitus tulee 
hylätä, koska Vapo Oy ei ole esittänyt mitään valitusta tukevaa näkökantaa, 
joka ei aiheuttaisi ympäristöongelmia. Lähivesien pilaantumisen takia 
vesistöjen varsien kiinteistöjen omistajat eivät kannata turvetuotannon 
lupaehtojen höllentämistä, mikä käy ilmi ympäristöluvan muuttamista 
koskevasta hakemuksesta tehdyistä muistutuksista. 

Turpeen poltto on vahingollista ilmaston lämpenemisen kannalta ja siitä 
aiheutuu ilmaan epäpuhtauksia. Soiden tuhoamista ja ilman ja vesien 
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saastuttamista ei tulisi jatkaa, koska turvetuotantoa ollaan kuitenkin ajamassa 
alas.   

ovat vastineessaan esittäneet muun ohella, 
että Kolonjärven mökkiläisinä he ovat huolissaan turvetuotannon haitallisista 
vesistövaikutuksista eivätkä he hyväksy luvan ehtojen muuttamista 
lievemmiksi. Vapo Oy:n vaatimusten mukainen kokonaisfosforipäästö on liian 
suuri, ja sillä voisi olla vakavia haittavaikutuksia vesistöjen tilaan ja 
kalakantojen säilymiseen.  

Vastineen antajat ovat tuoneet esiin EU:n komission 26.2.2019 Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle antaman kertomuksen vesipolitiikan 
puitedirektiivin ja tulvadirektiivin täytäntöönpanosta sisältämät suositukset.  

Alueen maatalouden harjoittajien on noudatettava lannoitusrajoituksia ja 
ravinnepäästöjen hillitsemiseksi tehdään laajoja toimenpiteitä. Vapo Oy:n 
turvetuotannon päästöjen lisääminen olisi vääränsuuntainen toimenpide Keski-
Suomen vesiensuojelutavoitteiden kannalta, eikä se asettaisi 
elinkeinonharjoittajia tasapuoliseen asemaan. Vapo Oy:n tulee selvittää, millä 
lisämenetelmillä nykyisen luvan ehdot voidaan täyttää ja investoida 
puhdistuksen tehostamiseen. 

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on lausunnossaan todennut, että 
lähtökohtaisesti puhdistavan rakenteen tulee olla sellainen, että se poistaa 
tuotannosta aiheutuvia päästöjä ja on alueen olosuhteet huomioiden parasta 
käyttökelpoista tekniikkaa ympäristönsuojelulain 8 ja 53 §:n mukaisesti. 
Ympäristönsuojelulaki ei tunne käsitettä ”varmuusmarginaali”. 

Muilta osin aluehallintovirasto on viitannut ratkaisun ja lupamääräysten 
perusteluihin ja todennut, ettei valituksessa ole esitetty sellaisia uusia seikkoja, 
joiden vuoksi aluehallintoviraston päätöstä tulisi muuttaa. 

Keuruun kaupungin ympäristönsuojelujaosto on vastineessaan lausunut muun 
ohella, että mikäli puhdistusteho- tai lähtevän veden pitoisuusvaatimuksia 
muutetaan, tulee niiden kuitenkin olla sellaisia, että ne tosiasiallisesti 
rajoittavat kuormitusta ja edellyttävät vesien käsittelyn toimimista 
asianmukaisella tavalla kaikissa olosuhteissa. 

Asunnan reitin virtavesikunnostus toteutettiin syksyllä 2018. 

Keuruun kalatalousalue, Keuruun kalastusalue ja Pohjoislahden osakaskunta 
ovat yhteisessä vastineessaan ja siihen jättämässään täydennyksessä vaatineet, 
että valituksenalainen päätös tulee säilyttää ennallaan ja annettuja 
lupamääräyksiä ei tule lieventää. Lisäksi vastineen antajat ovat vaatineet, että 

 laatimat 17.12.2017 ja 01.05.2019 päivätyt lausunnot 
tulee ottaa huomioon asiaa käsiteltäessä. 

Vastineen antajat ovat esittäneet muun ohella, että Vapo Oy:n valituksessa ei 
ole tuotu esiin mitään sellaista, joka voisi muuttaa valituksenalaista päätöstä, 
Vapo Oy aliarvioi turpeennoston vaikutuksia alapuoliseen vesistöön ja Vapo 
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Oy:n vaatimat päästömäärät estäisivät vesien hyvän tilan saavuttamisen. 
Ravut, taimenet ja muu kalasto kärsivät turpeennostosta. Asunnan reitillä on 
toteutettu virtavesien kunnostushanke, ja siellä elää erittäin uhanalainen omaa 
geeniperimää oleva taimenkanta. 

Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ympäristö- ja 
luonnonvarat -yksikkö on vastineessaan lausunut lupamääräyksen 3 osalta, että 
kiintoaineen osalta voidaan käyttää aluehallintoviraston päätöksen mukaista 
puhdistustehoprosenttia ja vaihtoehtoisesti pitoisuusrajavaatimusta. Vuoden 
2018 tarkkailusta saatujen tietojen perusteella kiintoaineen pitoisuusraja 4 
mg/l on saavutettavissa. 

Vapo Oy:n fosforille esittämä reduktiovaatimus 25 % on perusteltu. Sen sijaan 
Vapo Oy:n fosforille esittämä 50 µg/l pitoisuusvaatimus on liian suuri.  

Vapo Oy:n esittämät typen reduktioprosentti ja pitoisuusvaatimus ovat liian 
lieviä. Valituksen perusteella ei ole aihetta muuttaa lupamääräystä.  

Lupamääräyksessä 4 vähintään kahden vuoden seuranta-aika on otettu 
huomioon. Pintavalutuskentän tehostamistoimenpiteet eivät näy heti 
seuraavana vuonna, vaan pintavalutuskentän toimivuutta tulisi seurata ainakin 
kaksi vuotta tehostamistoimenpiteiden jälkeen. Lupamääräystä ei ole aihetta 
muuttaa muuten kuin vuosilukujen osalta suhteessa valitusratkaisun 
antopäivään tai sanamuotoa selkeyttämällä. 

Keuruun kaupungille, Keuruun kaupungin terveydensuojeluviranomaiselle ja 
Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen 
kalatalousviranomaiselle on varattu tilaisuus antaa vastine valitusten johdosta. 
Vastineita ei ole annettu. 

Vapo Oy on vastaselityksessään esittänyt muun ohella seuraavaa: 

Kuivatusvesien hyvä laatu täyttyy Lehtosuolla jo nykyisellään. 

Lehtosuolla pintavalutuskentälle puhdistukseen tulevan veden pitoisuudet 
kiintoaineen ja ravinteiden, erityisesti fosforin osalta ovat poikkeuksellisen 
alhaisella tasolla, ja puhdistusteho jää sen takia alhaiseksi. 
Pintavalutuskenttien ominaisuuksissa on eroja ja lisäksi luonnonolosuhteet ja 
kunnostustyöt aiheuttavat vaihtelua lähtevän veden laatuun. 

Varmuusmarginaalin sisällyttämisen tarve on perusteltu keskimääräisten 
puhdistustehojen ja lähtevän veden ainespitoisuuksien vuosittaisilla 
vaihteluilla, jotka taas johtuvat valuntaolosuhteiden vaihteluista ja myös 
ajoittaisista kunnostustöistä. 

Koska asetetut teho- ja pitoisuusarvot ovat osittain kohtuuttomat ja koska 
edellä tarkoitettu vuosittaisen vaihtelu on jätetty riittävästi huomioimatta ja 
koska lähtevän veden laatu on jo muutoinkin hyvällä, osittain erinomaisella 
tasolla, valitus on perustettu suhteellisuusperiaatteen riittämättömään 
huomioimiseen. Hakemuksessa ja valituksessa on esitetty riittävät perusteet 
päästömääräyksiin vaadituille muutoksille. 
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Hakemus- ja valitusasiakirjat sisältävät Lehtosuon toiminnasta, kuivatusvesien 
puhdistuksesta ja kuormituksesta sekä viimeksi mainitun vaikutuksista 
lupakäytännön edellyttämät riittävän luotettavat tiedot. 

Ei ole perusteltua, että yhden valunta- ja muilta olosuhteiltaan 
poikkeuksellisen vuoden tulosten perusteella tehtäisiin johtopäätöksiä raja-
arvojen asettamisesta pidemmälle ajalle. Vuosien 2015–2018 tarkkailutulokset 
on otettava kokonaisselvityksenä huomioon valitusasiaa ratkaistaessa. 

ovat hallinto-oikeuteen toimittamassaan 
lisäselvityksessä esittäneet muun muassa, että Vapo Oy ei ole onnistunut 
Lehtosuolla pidättämään typpeä syksyisen valuntapiikin aikana ja että kevät ja 
kesä 2018 olivat Ilmatieteen laitoksen seurantatiedon perusteella 
poikkeuksellisen kuivia. 

Vapo Oy vastaselityksenään vastineen lisäselvitykseen toimittanut tiedon, että 
Lehtosuon lohkoilla 3 ja 4 (Pyöreäsuolla) on tehty 29.10.–23.11.2018 
kunnostustöitä, jotka ovat lisänneet kuormitusta tilapäisesti. Lisäksi 
vastaselityksessä on esitetty tiedot pintavalutuskentälle 1 tulevan ja sieltä 
lähtevän veden kiintoaineen, kokonaisfosforin ja kokonaistypen pitoisuuksista 
18.2.2019 ja 23.5.2019 väliseltä ajalta. 

Hallinto-oikeuden ratkaisu 

Hallinto-oikeus hylkää valituksen. 

Perustelut 

Sovellettavat oikeusohjeet 

Ympäristönsuojelulain 52 §:n 1 momentin 1 ja 6 kohtien mukaan 
ympäristöluvassa on annettava tarpeelliset määräykset muun muassa 
päästöistä, päästöraja-arvoista, päästöjen ehkäisemisestä ja rajoittamisesta sekä 
päästöpaikan sijainnista ja muista toimista, joilla ehkäistään tai vähennetään 
ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa.  

Saman pykälän 3 momentin mukaan lupamääräyksiä annettaessa on otettava 
huomioon toiminnan luonne, sen alueen ominaisuudet, jolla toiminnan 
vaikutus ilmenee, toiminnan vaikutus ympäristöön kokonaisuutena, 
ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi tarkoitettujen toimien merkitys 
ympäristön kokonaisuuden kannalta sekä tekniset ja taloudelliset 
mahdollisuudet toteuttaa nämä toimet. Päästöraja-arvoa sekä päästöjen 
ehkäisemistä ja rajoittamista koskevien lupamääräysten tulee perustua 
parhaaseen käyttökelpoiseen tekniikkaan. Lupamääräyksissä ei kuitenkaan saa 
velvoittaa käyttämään vain tiettyä tekniikkaa. 
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Asiassa saatu selvitys 

Lehtosuon turvetuotantoalue sijaitsee Ampialan kylässä, noin 13 km Keuruun 
keskustasta itään Kokemäenjoen vesistöalueen Keuruun reitin Asunnanjärven 
valuma-alueen Sammalisen valuma-alueella (35.686). Lehtosuon-Isosuon 47 
hehtaarin tuotannossa olevalle alueelle sekä 41,1 hehtaarin lisäalueelle 
Pyöreäsuolle on myönnetty toistaiseksi voimassa oleva ympäristölupa vuonna 
2005. Lupamääräyksiä on tarkistettu vuonna 2013, ja silloin on lisäksi 
myönnetty lupa 4,2 hehtaarin laajennusalueelle. Vuonna 2017 tuotannossa on 
ollut 83,1 hehtaaria auma-alueineen ja tuotannosta poistunutta aluetta on ollut 
28,6 hehtaaria. 

Lehtosuon kuivatusvedet käsitellään kahdella kosteikolla sekä metsäojitetulle 
alueelle rakennetulla pintavalutuskentällä 1. Pintavalutuskentän 1 alueella 
käsitellään Pyöreäsuon lohkojen 3 ja 4 kuivatusvedet ja sen pinta-ala on ollut 
vuonna 2017 1,8 ha eli 3,6 % valuma-alueestaan 49,7 ha. 

Pintavalutuskentältä 1 vedet johdetaan laskuojan kautta Syväojaan ja edelleen 
Heinäsuonpuron kautta Hanhonlammin ja Särkijärven kautta Sammaliseen. 
Sammalisesta vedet laskevat edelleen Kolonjärveen ja Asunnanjärveen ja 
sieltä Pohjoisjärven kautta Keurusselkään. Sammalisen (35.686) valuma-alue 
on 42,7 km2, josta Lehtosuon nykyisen tuotantoalan osuus on noin 1 %. 
Sammalisen valuma-alueella ei ole muita turvetuotantoalueita. Sammalinen on 
pieni 96 ha kokoinen metsäjärvi, jonka suurin syvyys on noin 10 metriä. 
Kosteikkojen vedet johdetaan samalla valuma-alueella sijaitsevaan 
Vilusenojaan ja edelleen Sammaliseen. 

Pintavalutuskentällä on ollut ongelmia, erityisesti vanhojen metsäojien 
aiheuttamat oikovirtaukset ja veden epätasainen jakautuminen kentälle. 
Valvontaviranomaisen aluehallintovirastolle antaman lausunnon mukaan 
pintavalutuskenttää on korjattu tukkimalla oikovirtauksia ja parantamalla 
veden jakoa kentällä, ja kentän pengerrystä on parannettu kauttaaltaan. 
Hakijan mukaan lisäksi on edistetty kasvillisuuden kehittymistä kentällä. 
Hakijan mukaan puhdistamisen tehostamismahdollisuuksia ei enää ole.  

Pintavalutuskentältä 1 lähtevän veden keskimääräinen kiintoaineen, typen ja 
fosforin pitoisuus ja puhdistusteho (%, suluissa) ovat hakemuksen 
täydennyksessä (vuodet 2015–2016) ja valituksessa esitetyn (vuodet 2017–
2018) mukaan olleet seuraavat: 

Vuosi Kiintoaine  Kok. P  Kok. N 
 mg/l µg/l  µg/l 
2015 4,8 (35) 40 (-11)  1 332 (2) 
2016 4,8 (50) 39 (9)  1 867 (6) 
2017 2,8 (59) 31 (9)  1 360 (25) 
2018 3,5 (62) 35 (8)  1 219 (22) 

Pintavalutuskentän 1 kokonaiskuormitus on ollut vuosina 2016 ja 2017 
keskimäärin 790 kg kiintoainetta, 7,5 kg fosforia, 348 kg typpeä ja 6 392 kg 
happea kuluttavia kemiallisia yhdisteitä (CODMn) vuodessa. 
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Kokonaiskuormituksen on arvioitu olevan voimassa olevan ympäristöluvan ja 
valituksenalaisen päätöksen mukaisten vähimmäispuhdistustehojen toteutuessa 
786 kg kiintoainetta, 3,5 kg fosforia ja 296 kg typpeä vuodessa. 
Ympäristöluvan muuttamista koskevan hakemuksen mukaisilla 
vähimmäispuhdistustehoilla pintavalutuskentän 1 kokonaiskuormitus olisi 786 
kg kiintoainetta, 5,3 kg fosforia ja 352 kg typpeä vuodessa. Ympäristöluvan 
muuttamista koskevan hakemuksen mukaisilla pitoisuusrajoilla 
kokonaiskuormitus olisi 922 kg kiintoainetta, 9,2 kg fosforia ja 350 kg typpeä 
vuodessa.  

Pintavalutuskentän 1 kuivatusvesien laskennallinen pitoisuuslisäys 
Sammalisen vedenlaatuun on ollut vuosien 2015 ja 2016 kuormituksen 
perusteella kiintoaineen osalta 0,05 mg/l, kokonaisfosforin osalta 0,028 µg/l ja 
kokonaistypen osalta 1,9 µg/l. 

Saadun selvityksen perusteella Sammalisen vesi on ollut hieman hapanta, 
väriltään ruskeaa ja humuspitoista. Järvi on keskimääräisten 
ravinnepitoisuuksien perusteella lievästi rehevä. Kesäiset 
a-klorofyllipitoisuudet kuvastavat selvää rehevyyttä. Vuosina 2014–2017 
pintaveden kiintoainepitoisuus on ollut keskimäärin 2,4 mg/l, kokonaisfosfori 
18 µg/l, kokonaistyppi 713 µg/l, CODMn 25 mg/l O2 ja veden väri 189 mg Pt/l. 
Happipitoisuus on pohjan läheisessä vedessä ollut alhainen. Sammalisen 
klorofyllipitoisuus on vuosina 2014–2016 vaihdellut välillä 3,6–41 µg/l. 

Aluehallintoviraston päätöksen mukaan Asunnanjärven 
kokonaisfosforipitoisuus on ollut vuonna 2016 (N=3) keskimäärin 15,8 µg/l, 
kokonaistyppipitoisuus 480 µg/l ja kemiallista happea kuluttavien yhdisteiden 
pitoisuus 21 mg/l. Väriluku on ollut 130 mg/l Pt ja rautapitoisuus 575 µg/l, 
hapen kylläisyysaste talvella pohjanläheisessä vedessä oli 8 mg O2/l. 

Sekä Kolonjärven että Asunnanjärven ekologinen tila on luokiteltu 
vesienhoidossa hyväksi ja kemiallinen tila hyvää huonommaksi.  Sammalisen 
tilaa ei ole ensimmäisellä ja toisella vesienhoidon suunnittelukausilla 
luokiteltu. 

Asunnan reitillä välillä Kolonjärvi-Pohjoisjärvi on toteutettu vuonna 2018 
vesienhoidon toimenpideohjelman mukainen kalataloudellinen kunnostus 
erityisesti alueella esiintyvän järvitaimenen sekä jokirapujen elin- ja 
lisääntymisympäristöjen parantamiseksi. 

Helsingin yliopiston maataloustieteiden laitos ja Luonnonvarakeskuksen 
genotyypityslaboratorio ovat analysoineet Asunnanreitin Myllykoskelta 
otettujen taimennäytteiden geneettistä diversiteettiä osana Keuruun ja Multian 
taimenkantojen geneettistä analyysiä. Myllykosken taimenkannan sukulaisuus 
oli korkea, geenidiversiteetti pieni ja geneettiset etäisyydet muihin kantoihin 
suuria. 
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Oikeudellinen arviointi 

Hallinto-oikeus katsoo, että tuotantoalueen koko ja alapuolisen vesistön tila 
huomioiden vesienkäsittelyvaatimuksen lieventämiselle ei ole Lehtosuon 
purkuvesistön olosuhteissa perusteita. Vedenlaadun vuosittainen vaihtelu on 
otettu huomioon siten, että puhdistustehovaatimuksen lisäksi on määrätty 
vaihtoehtoiset enimmäispitoisuudet. Kun otetaan lisäksi huomioon 
selvityksessä esitetyt pintavalutuskentän 1 tarkkailutiedot, joiden mukaan 
valituksenalaisen päätöksen lupamääräyksen 3 mukaiset pintavalutuskentälle 1 
asetetut vaatimukset on saavutettu vuosina 2017 ja 2018, lupamääräyksen 
muuttamiseen ei ole valituksessa esitetyillä perusteilla syytä.  

Koska asiassa saadun selvityksen perusteella pintavalutuskenttä 1 on täyttänyt 
lupamääräyksen 3 mukaiset vaatimukset, ei lupamääräyksen 4 muuttaminen 
ole tarpeen. 

Julkipano 

Päätös on annettu julkisella kuulutuksella. 

Päätöksestä ilmoittaminen 

Keuruun kaupunginhallituksen on viipymättä julkaistava tieto tätä päätöstä 
koskevasta kuulutuksesta ympäristönsuojelulain 197 §:n 2 momentin ja 
kuntalain 108 §:n mukaisesti. Tiedon kuulutuksen julkaisemisesta tulee olla 
nähtävillä vähintään sen ajan, jonka kuluessa päätökseen saa hakea muutosta. 

Muutoksenhaku 

Oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 107 §:n 1 momentin mukaan
tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-
oikeuteen, jos korkein hallinto-oikeus myöntää oikeudenkäynnistä
hallintoasioissa annetun lain 111 §:n perusteella valitusluvan. Valituskirjelmä
on toimitettava korkeimpaan hallinto-oikeuteen 30 päivän kuluessa hallinto-
oikeuden päätöksen tiedoksisaannista eli viimeistään 24.1.2022.

Valitusosoitus on liitteenä HallJK (01.20).

Hallinto-oikeuden kokoonpano 

Asian ovat ratkaisseet ylituomari Jaakko Kellosalo ja lainoppinut hallinto-
oikeustuomari Sinikka Kangasmaa sekä luonnontieteiden alan hallinto-
oikeustuomari Jaakko Tuhkanen. Asian on esitellyt notaari Sanna Eirtovaara. 

 

Tämä päätös on sähköisesti varmennettu hallinto-oikeuden 
asianhallintajärjestelmässä. 
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Jakelu 

Päätös ja maksu Neova Oy 
oikeudenkäyntimaksu 260 euroa 
(Oikaisuvaatimusohje ilmenee hallinto-oikeuden päätöksen 
oikeudenkäyntimaksua koskevasta liitteestä.) 

 
Jäljennös maksutta 

 

 
Keuruun kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen 
 
Keuruun kaupungin terveydensuojeluviranomainen 
 
Keuruun kaupunginhallitus 
 
Keski-Suomen elinkeino-, liikenne-, ja ympäristökeskus/ Ympäristö- ja 
luonnonvarat, sähköisesti 
 
Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus/ 
Kalatalousviranomainen, sähköisesti 
 
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, Ympäristölupavastuualue, 
sähköisesti  
 
Suomen ympäristökeskus, sähköisesti 
 

 

 
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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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 

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

2) asian saattamiseen korkeimman hallinto-oikeuden ratkaistavaksi on erityistä aihetta 
asiassa 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 
julkaisemisajankohdasta. Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa hallinto-oikeuden 
päätöksen tiedoksisaannista, 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 
valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä, on 
valituksessa mainittava myös tämän yhteystiedot 

- päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös) 
- peruste, jolla valituslupaa pyydetään, sekä syyt, joiden vuoksi valitusluvan 

myöntämiseen 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 

valittajaan. 
 

Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä 
korkeimmalle 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 
paperimuodossa. Asiakirjojen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän 
omalla vastuulla. 

 
 
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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




