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Päätös, johon on haettu muutosta 

 

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto  

30.7.2018 Nro 67/2018/1  

 

Aluehallintovirasto on tarkistanut Savalonevan turvetuotantoalueelle 

10.6.2004 myönnetyn toistaiseksi voimassa olevan ympäristöluvan nro 40/04/2 

lupamääräykset mukaan lukien lupamääräys 13, jota on muutettu päätöksellä 

nro 64/04/2.  

 

Lupa turvetuotantoon lohkoilla 11‒15 on voimassa toistaiseksi ja lohkolla 8 

vuoden 2019 loppuun asti. 

 

Tarkistetut lupamääräykset korvaavat aikaisemmat lupamääräykset kokonai-

suudessaan. Tuotannossa olevan alueen pinta-ala auma-alueineen on 79,1 ha. 

Alueella saadaan varastoida ja käsitellä puuperäisiä polttoaineita enintään 

10 000 tonnia vuodessa. 

 

Lisäksi aluehallintovirasto on vahvistanut Savalonevan tuotantoalueen lohko-

jen 1–10 jälkihoitotoimet. 

 

Kalasto- ja kalastusvahinkojen ehkäisemiseksi määrätään kalatalousmaksu. 

Ennalta arvioiden toiminnasta ei aiheudu muuta vesistöön tai sen käyttöön 

kohdistuvaa toimenpitein estettävää, hyvitettävää tai korvattavaa vahinkoa. 

Ennakoimattoman vahingon varalta annetaan ohjaus. 
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Päätös sisältää lupamääräykset 1–18, joista lupamääräykset 1–3 kuuluvat seu-

raavasti: 

 

1. Savalonevan turvetuotantoalueen vedet on johdettava tämän päätöksen liit-

teenä 2 olevan kartan mukaisesti vesienkäsittelyrakenteiden jälkeen laskuojien 

kautta Köyryojaan ja sitä kautta edelleen Savalojan ja Kurunkanavan kautta 

Siikajokeen. 

 

2. Tuotantoalueelta johdettavat vedet on lohkon 8 osalta käsiteltävä hakemuk-

sen liitteenä 4 olevan piirustuksen ”Tuotantosuunnitelma” MK 1:10 000 mu-

kaisesti sarkaojarakenteiden, virtaamansäätöpadon 2, laskeutusaltaiden 4 ja 5 

avulla ja lohkojen 11–15 osalta sarkaojarakenteiden, virtaamansäätöpatojen 4 

(lohkot 14 ja 15) ja 5 (lohko 13), laskeutusaltaiden 6 ja 7, ympärivuotisen pin-

tavalutuskentän ja kosteikon sekä laskeutusaltaiden 2 ja 3 avulla sekä muutoin 

hakemussuunnitelmasta ilmenevällä tavalla. 

 

Luvan haltijan on huolehdittava, että lohkolta 8 johdettavan veden pH lohkon 

alapuolelta tarkkailtuna ja lohkoilta 11‒15 laskeutusaltaille 6 ja 7 johdettavan 

veden pH altaiden alapuoliselta mittapadolta tarkkailtuna on muulloin kuin ke-

vättulvatilanteessa aina vähintään 5. 

 

Mikäli lohkolta 8 ja laskeutusaltailta 6 tai 7 johdettavan veden pH on muulloin 

kuin kevättulvatilanteessa laskenut tai on vaarassa laskea alle 5, luvan haltijan 

on ryhdyttävä välittömästi kaikkiin tarvittaviin toimenpiteisiin happaman kuor-

mituksen lähtöalueen selvittämiseksi, veden pH:n nostamiseksi ja lähtöalueen 

sulfidien hapettumisen estämiseksi. Luvan haltijan on varauduttava käyttä-

mään happamuuden torjunnassa myös sammutettua kalkkia. Laskeutusaltaiden 

6 ja 7 yläpuolelle ja tuotantolohkojen ojastoihin on varauduttava rakentamaan 

myös kalkkisuodinpatoja ja pitkän kuivan jakson yhteydessä on tarvittaessa 

käytettävä myös erillisiä kalkkisuodattimella varustettuja altaita tai muita tek-

niikoita edellä määrätyn pH-tason saavuttamiseksi. Toimenpiteistä on ilmoitet-

tava kirjallisesti Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselle sekä Siikalatvan ja Sii-

kajoen ympäristönsuojeluviranomaisille. 

 

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

keutusaltaissa on oltava pintapuomit ja purkupään virtaamaa padottava ra-

kenne. 

 

Auma-alueiden ja ojien välissä on oltava suojakaista, joka estää turpeen joutu-

misen ojiin. 

 

Tuotantoalueen ulkopuoliset valumavedet on johdettava tuotantoalueen ja ve-

sienkäsittelyrakenteiden ohitse eristysojissa, joissa on oltava lietesyvennykset. 

 

3. Tuotannossa olevien lohkojen 11–13 pintaa ei saa ulottaa 30 cm lähemmäksi 

kivennäismaata. Niillä alueilla, joilla turvetta mahdollisesti on nykyisin vä-

hemmän kuin 30 cm, ei tule enää tuottaa turvetta. 

 

Lohkoilla 11‒13 sarka-, reuna- ja kokoojaojien syvyyttä ei saa ulottaa kiven-

näismaahan asti. Niillä alueilla, joilla ojat ulottuvat jo nykyisin turvekerroksen 

alapuoliseen kivennäismaahan asti, ei tule syventää nykyisestä. Luvan haltijan 

tulee olla selvillä kyseisten alueiden sijainnista ja tehdä alueiden ojissa pH-

mittauksia avovesikaudella etenkin pitkien kuivien jaksojen jälkeisillä sateilla.  
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Mikäli pH-mittauksissa alueilta havaitaan lähtevän merkittävissä määrin poik-

keuksellista happamuutta (veden pH alle 5), oja-alueet tulee pelkistää veden-

pintaa nostamalla tai muilla tavoin estää happamien vesipäästöjen syntyminen. 

Happamoitumista estävistä toimenpiteistä on ilmoitettava Pohjois-Pohjanmaan 

ELY-keskukselle. 

 

Tuotannolle tarpeelliset kaivut, joissa kivennäismaan sulfidikerrostumia hapet-

tuu vähäisissä määrin, voidaan tarvittaessa toteuttaa Pohjois-Pohjanmaan ELY-

keskuksen hyväksymällä tavalla. 

 

Mikäli laskeutusaltaiden 6 ja 7 pohjamaa on hapanta tai potentiaalisesti ha-

panta sulfaattimaata, altaiden vesipintaa ei saa laskea turvekerroksen alapuoli-

selle tasolle muulloin kuin lyhytaikaisesti lietteen poiston yhteydessä. 

 

Kaivuumassat lohkoilla 11‒13, jotka ovat hapanta tai potentiaalisesti hapanta 

sulfaattimaata on sijoitettava keskitetysti tuotantoalueen vesienkäsittelyraken-

teiden valuma-alueelle ja happamien vesipäästöjen ehkäisemiseksi kalkittava 

tai käsiteltävä muulla neutraloivalla materiaalilla ja peitettävä turpeella taikka 

muulla sopivalla puhtaalla aineksella, joka ei kemiallisesti muuta peitettäviä 

maita niin, että niiden happamuus tai raskasmetalli- tai muut ympäristön pi-

laantumista aiheuttavat päästöt lisääntyisivät. Lisäksi kaivuumassat on mah-

dollisuuksien mukaan saatettava vesipeiton alle. Määräys koskee myös toimin-

nassa jo syntyneitä kaivuumassoja. 

 

Muutoinkin tuotanto lohkoilla 11‒13 on toteutettava niin, että alueella esiinty-

vät potentiaaliset happamat sulfaattimaat eivät merkittävissä määrin tule hapet-

tumiselle alttiiksi. 

 

Turve määritellään tässä päätöksessä happamaksi sulfaattimaaksi tai potentiaa-

lisesti happamaksi sulfaattimaaksi, mikäli sen maasto-pH on alle 3, inkuboitu 

pH on alle 3 tai inkuboitu pH on alle 3,5 ja pH on inkubaation yhteydessä las-

kenut yli yhden pH-yksikön. Liejut ja kivennäismaat määritellään tässä pää-

töksessä happamaksi sulfaattimaaksi, mikäli niiden maasto-pH on alle 4 tai 

inkuboitu pH on alle 4 ja pH on laskenut inkubaation yhteydessä vähintään 0,5 

pH-yksikköä. 

_ _ 

 

Päätöksen liitteenä 3 olevassa Savalonevan turvetuotantoalueen käyttö- ja 

päästötarkkailusuunnitelmassa on määrätty happamien valumavesien lisätark-

kailusta seuraavaa: 

 

Luvan haltijan tulee myös tehdä omavalvontana pH:n ja sähkönjohtavuuden 

maastomittauksia sulavesikautena tämän päätöksen antamisesta vuosittain vä-

hintään seuraavasti: 

 

Veden pH mitataan kannettavalla pH-mittarilla lohkolta 8 johdettavasta ve-

destä (lohkon alapuolelta) ja laskeutusaltaiden 6 ja 7 alapuoliselta mittapadolta 

vähintään kahden viikon välein tai vaihtoehtoisesti jatkuvatoimisin laittein. 

Lisäksi lohkojen 8 ja 11‒15 ojaston veden pH:ta mitataan vähintään sulavesi-

kautena (mahdollisuuksien mukaan joulukuun loppuun asti) vähintään kerran 

kuukaudessa ja erityisesti pitkien kuivien jaksojen jälkeisillä sateilla. Alueella 

mittauspisteiden määrää on lisättävä aina, jos pH ojissa laskee lähelle arvoa 5  
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tai on jo alittanut sen. Poikkeuksellista happamuutta aiheuttavan alueen yksi-

tyiskohtainen sijainti on paikannettava esimerkiksi pH- ja sähkönjohtavuusmit-

tauksia hyväksi käyttäen, jotta lupamääräyksessä 2 määrätyt toimenpiteet voi-

daan kohdentaa happamuutta tuottaville alueille. Pohjois-Pohjanmaan ELY-

keskus voi perustellusta syystä, esimerkiksi alhaisen pH:n perusteella, edellyt-

tää edellä mainittuja tiheämpiä mittauksia. ELY-keskus voi myös edellyttää 

lohkon 8 alapuolelta ja laskeutusaltaiden 6 ja 7 alapuoliselta mittapadolta pH:n 

mittaamista jatkuvatoimisesti. Jatkuvatoimisen mittauksen kalibrointi tulee 

varmistaa näytteenotolla tai kalibroidulla pH-mittarilla vähintään kuukausittain 

ja huoltotoimenpiteet tulee toteuttaa niin usein, että mittaus toimii käytännössä 

jatkuvatoimisena. 

 

– – 

 

Päätöksen täytäntöönpano muutoksenhausta huolimatta 

 

Päästötarkkailumääräyksiä mukaan lukien omavalvonnan pH-tarkkailut (lupa-

määräys 12 ja liite 3 sekä lupamääräys 16) on noudatettava muutoksenhausta 

huolimatta. Muutoksenhakutuomioistuin voi valituksesta kumota tai muuttaa 

täytäntöönpanomääräystä.  

 

Aluehallintoviraston päätöksen perusteluja 

 

Lupamääräysten tarkistaminen ja osittainen jälkihoitotoimien vahvistaminen 

_ _ 

 

Savalonevan turvetuotantoalue sijaitsee alueella, jolla on potentiaalisesti hap-

pamia sulfaattimaita. Hakemuksessa esitetyn maaperä- ja turvetutkimuksen 

mukaan tuotannosta poistetuilla alueilla happamoitumispotentiaali on valtaosin 

matalaa, mutta alueella on myös keskinkertaisen happamoitumispotentiaalin 

aluetta. Pohjaturpeessa on todettu myös muutamassa kohonneita rikkipitoi-

suuksia. Alueella tehdyn aistinvaraisen pohjamaaselvityksen mukaan tuotan-

nosta poistetuille alueille on jäänyt turvetta suhteellisen paksusti, keskimäärin 

yli 50 cm (vaihteluväli 10−160 cm). Turvekerroksen paksuus johtuu siitä, että 

osalla alueista pohjaturpeen tuhkapitoisuus on ollut polton kannalta liian kor-

kea. Tuotannosta poistetuilta alueilta vesistöön johdetusta vedestä ei ole mi-

tattu happamoitumiseen viittaavia alhaisia pH-arvoja. 

 

Tuotannossa olevalla alueella potentiaalisesti happamia sulfaattimaita sijaitsee 

lohkojen 11‒13 alueella. Kyseisellä alueella happamoitumispotentiaali on kes-

kinkertaista ja happamoitumisriskin voi arvioida korkeaksi. Lohkojen pohja-

turpeessa esiintyy myös kohonneita rikkipitoisuuksia. Alueella on myös pohja-

maanhan kaivettuja kokooja-, reuna- ja sarkaojia.  Alueelta vesistöön johde-

tusta vedestä ei ole mitattu alhaisia pH-arvoja. Luvan haltija on päätöksen lu-

pamääräyksissä velvoitettu huomioimaan mainittu sulfaattimaiden esiintymi-

nen. Tuotannon rajoittaminen lohkoilla 11−13 muun muassa ojastoa koskevin 

määräyksin ja siten, että alueelle jätetään riittävä turvekerros sulfidimaiden ha-

pettumisen ehkäisemiseksi ennalta arvioiden estää maaperän happamoitumisen 

ja haitallisen metallipitoisten vesien muodostumisen niin, että merkittävää pi-

laantumista tai sen vaaraa ei aiheudu. Lohkoilta 11−15 pintavalutuskentälle 

johdettavalle vedelle on määrätty edellä mainittu pH-raja-arvo. Lisäksi mai-

nittu pH-raja-arvo on asetettu lohkolta 8 johdettavalle vedelle. Vaikka lohkon 8  
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alueella happamoitumispotentiaali on arvioitu matalaksi, alueella voi syntyä 

poikkeuksellista happamuutta. Mikäli tuotannossa olevilla alueilla veden pH 

on laskenut tai on vaarassa laskea alle 5 kevättulvatilannetta lukuun ottamatta, 

luvan haltijan on velvoitettu ryhtymään välittömästi kaikkiin tarvittaviin toi-

menpiteisiin happaman kuormituksen lähtöalueen selvittämiseksi, veden pH:n 

nostamiseksi ja lähtöalueen sulfidien hapettumisen estämiseksi. 

 

Lupamääräysten perusteluja 

 

Lupamääräyksiä tarkistettaessa määräyksiä on muutettu, lisätty tai poistettu 

siten, että määräykset kokonaisuudessaan vastaavat nykyään turvetuotantoalu-

eiden toiminnalle myönnettyjen ympäristölupapäätösten linjauksia. Lupamää-

räykset 1−5 on annettu vesistöön joutuvien päästöjen rajoittamiseksi. Tuotan-

toalueen laskeutusaltaiden 2‒7 mitoituksia ei ole katsottu tarpeen määrätä kai-

vutöillä muutettavaksi paremmin nykyisiä mitoitussuosituksia vastaavaksi, kun 

otetaan huomioon laskeutusaltaiden 4 ja 5 valuma-alueella jäljellä oleva tuo-

tantoala ja -aika sekä alueen kasvittuminen, laskeutusaltaiden 2 ja 3 yläpuo-

lella sijaitsevat pintavalutuskenttä ja kosteikko vesienkäsittelyrakenteina sekä 

valuma-alueella alueen kasvittuminen ja laskeutusaltaiden 6 ja 7 sijoittuminen 

todennäköisesti potentiaalisesti happamalle sulfaattimaa-alueelle, jossa kaivu-

töitä on hyvä välttää happamoitumisen ehkäisemiseksi. 

 

Hakemukseen sisällytetyn maaperä- ja turvetutkimuksen (sulfaattimaaselvitys) 

perusteella vielä tuotannossa olevilla lohkoilla 11‒13 pohjamaan happamoitu-

misriski on korkeaa eli sulfidien hapettuessa riski happamien päästöjen ja nii-

hin liittyvien metallipäästöjen muodostumiselle on merkittävä. Myös mainittu-

jen lohkojen pohjaturpeessa on todettu korkeita rikkipitoisuuksia. Alueella on 

myös pohjamaahan kaivettuja kokooja-, reuna- ja sarkaojia. Lupamääräyksessä 

3 annettu tuotanto- ja kaivurajoitus perustuu ympäristönsuojelulain (86/2000) 

5 § 2 momentin mukaiseen toiminnanharjoittajan velvollisuuteen ehkäistä ja 

rajoittaa ympäristön pilaantumista. 

 

Happamoitumisen estämiseksi potentiaalisesti hapan sulfaattimaa tulisi pitää 

pohjaveden kyllästämänä, jolloin kerrostuma ei pääse hapettumaan. Olemassa 

olevan tiedon ja tutkimusten perusteella ei voida yksiselitteisesti määritellä sitä 

turvepaksuutta, jonka voitaisiin katsoa olevan riittävä torjumaan todennetun 

happaman sulfaattimaan hapettumista. Kuivuessaan pintaturpeen rakenne 

muuttuu ja se voi halkeilla ja siten turpeen hapettumista estävä ominaisuus hei-

kentyä. Savalonevalla on mitattu myös pohjaturpeesta korkeita rikkipitoisuuk-

sia. Ympäristönsuojelulain (86/2000) 5 §:n 2 momentin nojalla ja tämän hetki-

sen tiedon sekä edellä todetun perusteella aluehallintovirasto arvioi, että vähin-

tään 30 cm:n kerros hyvin maatunutta turvetta on Savalonevalla riittävä torju-

maan turvekerroksen alapuoleisen happaman tai potentiaalisen happaman sul-

faattimaan hapettumista, kun samalla huolehditaan, ettei ojitusten kuivatusvai-

kutus ulotu happamiin sulfaattimaihin. Ojastoissa pelkistävä tila voidaan saada 

aikaan muun muassa jättämällä ojien pohjalle vähärikkinen turvekerros, säätä-

mällä ojien vedenkorkeutta esim. virtaamansäätöpadoilla, käyttämällä ojissa 

pelkistävän tilan ylläpitämiseen geomembraaneja tai vastaavia tai korvaamalla 

ojia putkilla. Ojien ulottamista potentiaalisesti happamaan sulfaattimaahan 

voidaan välttää myös tuottamalla turvetta massansiirrolla. 
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Vaatimukset hallinto-oikeudessa 

 

Turveruukki Oy on vaatinut, että   

 

1. ensisijaisesti aluehallintoviraston päätöksen lupamääräyksen 3 neljäs kap-

pale poistetaan tai toissijaisesti muutetaan siten, että se muutoksen jälkeen 

kuuluu seuraavasti: 

 

Mikäli laskeutusaltaiden 6 ja 7 pohjamaa on hapanta tai potentiaalisesti ha-

panta sulfaattimaata, altaiden vesipinta on pidettävä sulan maan aikana niin 

korkealla kuin mahdollista siten, että potentiaalisesti happamat sulfaattimaat 

eivät tule merkittävissä määrin hapettumiselle alttiiksi. Mikäli tarkkailutulos-

ten perusteella havaitaan laskeutusaltaiden 6 ja 7 aiheuttavan selkeästi veden 

pH:n laskemista, tulee laskeutusaltaiden hapettumiselle alttiit reunamat käsi-

tellä siten, etteivät reunamat aiheuta lähtevän veden happamoitumista. Laskeu-

tusaltaiden reunamien käsittely on tehtävä Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuk-

sen hyväksymällä tavalla. 

 

2. päätöksen liitteen 3 tarkkailusuunnitelman Päästötarkkailu–kohdan viimei-

nen kappale muutetaan siten, että se kuuluu muutoksen jälkeen seuraavasti: 

 

Luvan haltijan on tarkkailtava tuotannossa olevilta alueilta lähtevän veden 

pH:ta sulavesikautena vähintään kerran kahdessa viikossa sekä lisäksi pitkien 

kuivien jaksojen (4 viikkoa) jälkeisten sateiden aikana. Luvan haltijan on seu-

rattava omavalvontana tuotannossa olevien tuotantolohkojen ojastojen pH:ta 

vuosittain. Omavalvontasuunnitelma on esitettävä ELY-keskukselle ennen 

tarkkailun aloittamista. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus voi perustellusta 

syystä, esimerkiksi alhaisen pH:n perusteella, edellyttää tiheämpiä mittauksia. 

 

Muutoksenhakija on perustellut vaatimuksiaan muun ohella seuraavasti: 

 

Savalonevan ympäristöluvassa ei ole määräystä laskeutusaltaiden 6 ja 7 suu-

rentamisesta. Turveruukin oman riskienhallintasuunnitelman mukaisesti al-

taista 6 ja 7 ei ole katsottu aiheutuvan mitään erityistä riskiä eikä niiden ole 

todettu tai epäilty aiheuttavan happamuutta lähtevään veteen. 

 

Altaiden aiheuttaman happamuuden hallinnasta ei ole syytä antaa määräyksiä, 

mikäli altaiden ei ole todettu aiheuttavan happamuutta, eikä ole tarkoituksena 

muuttaa altaiden rakennetta tai rakentaa uusia altaita. Altaiden käsittelyä kos-

keva määräys on annettu esimerkiksi Pikarinevan päätöksessä VHO päätösnu-

mero 17/0029/1 (uusi allas), Huhtinevan päätöksessä PSAVI lupanumero 

4/2017/1 (uusi allas ja vanhojen altaiden laajentaminen) ja Luisansuon VHO 

päätösnumero 17/0210/1 (altaan laajentaminen) päätöksessä. Altaiden käsitte-

lyä koskevaa määräystä ei ole annettu esimerkiksi Ison Jännesuon päätöksessä 

VHO päätösnumero 17/0208/1 (vanha allas), Hourunnevan päätöksessä PSAVI 

päätösnumero 91/2017/1 (vanha allas) tai Hautasuon päätöksessä PSAVI pää-

tösnumero 21/2018/1 (vanhat altaat). Turveruukki Oy on valittanut Vaasan hal-

linto-oikeuteen vanhojen altaiden käsittelyä koskevista määräyksistä PSAVI:n 

päätöksissä Miehonsuo-Turvesuo päätösnumero 14/2018/1 sekä Haarasuo pää-

tösnumero 15/2018/1. 
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Aluehallintoviraston lupamääräyksen mukainen menetelmä ei ole teknisesti 

toteutettavissa Savalonevan altaiden 6 ja 7 tapauksessa. Lupamääräys on yksi-

tyiskohtainen, eikä siinä anneta mahdollisuutta vaihtoehtoisiin menetelmiin. 

Valvovalle viranomaiselle ei ole annettu toimivaltaa hyväksyä muutosta mää-

räykseen. 

 

Päätöksen sisältöä koskevat perusvaatimukset edellyttävät, että aluehallintovi-

rasto ilmoittaa päätöksessään sen, miten ja millä perusteilla määräykseen on 

päädytty. Määräyksen toteutettavuudesta ei ole kuultu hakijaa lupaprosessin 

aikana. Turveruukki Oy:n näkemyksen mukaan toimenpiteiden toteutettavuu-

desta tulisi kuulla myös toiminnanharjoittajaa eikä tiettyä menetelmää tulisi 

muutoinkaan määrätä ehdottomana lupamääräyksiin. 

 

Kyseisten altaiden kohdalla ei ole happamuusriskin maaperätutkimuspistettä, 

mutta lähimmissä kahdessa tutkimuspisteessä on havaittu hapanta tai potenti-

aalisesti hapanta sulfaattimaata silttikerroksissa. Altaiden kohdalla turvepak-

suus on ohut ja pienellä osalla turvetta ei ole ollenkaan. Altaiden vesipintaa 

voidaan nostaa kesäaikana altaan alapuolisella mittapadolla siten, että kiven-

näismaata on näkyvissä mahdollisimman vähän, mutta sitä jää kuitenkin näky-

viin hieman. Tuotantolohkojen 11–15 kuivatus tapahtuu pääasiassa pumpun 

avulla, joten pumppauksen päätyttyä talvella vesipinta laskeutusaltaissa 6 ja 7 

väistämättä laskee nykyiselle kesäaikaiselle tasolle. 

 

Turveruukki Oy on tutkinut maastossa altaiden aiheuttamaa happamuusriskiä 

9.8.2018 tehdyllä tarkastuksella. Altaiden kohdalla pohjamaalaji on karkeam-

paa kuin tutkituissa maaperäpisteissä. Lähimpien pisteiden happamat pohja-

maat ovat silttiä, altaiden kohdalla maalaji on hiekkaa ja hienoa hiekkaa. Altai-

den ei todettu aiheuttavan veden pH:n laskua tarkastuskerralla. Altaan reunasta 

mitatun maan maasto-pH:t eivät olleet matalia. On todennäköistä, että mikäli 

altaiden kohdalla näkyvä kivennäismaa on hapanta sulfaattimaata, niin sen ai-

heuttama happamuus on jo osin huuhtoutunut. Lähimmissä tutkimuspisteissä 

sulfidimaat sijaitsevat niin alhaalla, että todennäköisesti altaiden kohdalla 

mahdollisesti olevat sulfidikerrokset ovat altaiden vesipinnan alapuolella jo 

nykytilanteessa.  

 

Yhtiön omassa riskienhallinnassa tällaisten vanhojen, jo asettuneiden altaiden 

aiheuttamaa happamuusriskiä käsitellään pienenä. Savalonevan lähtevässä ve-

dessä ei ole havaittu merkkejä sulfidiperäisestä happamuudesta. 

 

Altaiden vesipinnan nosto kesäaikaan niin ylös kuin mahdollista on riittävä 

keino varmistamaan, etteivät altaiden kohdalla mahdollisesti sijaitsevat poten-

tiaaliset happamat sulfaattimaat tule merkittävissä määrin hapettumiselle alt-

tiiksi ja ettei näistä aiheudu merkittävää happamuutta lähtevään veteen.  

 

Toimenpiteiden riittävyys tullaan varmistamaan luvassa määrätyllä tarkkailulla 

sekä lupamääräyksen 2 mukaisella pH-rajalla: luvan haltijan on tarkkailtava 

alueelta lähtevän veden pH:ta sekä tuotantoalueen ojastojen pH:ta. Mikäli läh-

tevässä vedessä pH on laskenut tai on vaarassa laskea alle 5, luvan haltijan on 

ryhdyttävä välittömästi kaikkiin tarvittaviin toimenpiteisiin happaman kuormi-

tuksen lähtöalueen selvittämiseksi, veden pH:n nostamiseksi sekä lähtöalueen 

sulfidien hapettumisen estämiseksi. 
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Yksityiskohtaiset määräykset happamuuden omavalvonnasta tulee poistaa 

kohtuuttomina ja kohtuuttoman vaikeasti hallittavina. Määrätty tarkkailu on 

kohtuuton Savalonevalla tehtyihin tarkkailuihin, selvityksiin ja tutkimustietoon 

perustuvaan riskitasoon sekä lupamääräyksissä annettuihin lupamääräyksiin 

nähden.  

 

Prosessin sisäisestä tarkkailusta ei ylipäätään tulisi antaa tarkkoja lupamää-

räyksiä. Omavalvontana tehtävät pH- ja sähköjohtavuusmittaukset ovat tärkeä 

osa happamuusriskienhallintaa, mutta niistä annetut lupamääräykset ja erityi-

sesti määrätty tarkkailutaajuus eivät mahdollista tarkkailutulosten ja uuden tut-

kimustiedon huomioon ottamista omavalvonnan suunnittelussa. Prosessin si-

säinen tarkkailu tulee pystyä tekemään järkevällä ja tarkoituksenmukaisella 

tavalla. Muussa teollisuudessa käyttötarkkailuun kuuluvista prosessin sisäisistä 

mittauksista annetaan määräyksiä, mikäli ne ovat merkityksellisiä esimerkiksi 

päästöjen laskennan tai erotuslaitteiden toimivuuden todentamisen kannalta. 

Turvetuotannossa päästöjen vähentämisen kannalta perusteltuja prosessin si-

säisiä mittauksia ovat esimerkiksi puhdistuslaitteelle menevän veden tarkkailu 

puhdistustehon laskemista varten. 

 

Luvassa määrätyt tarkkailut on tehtävä ammattitaidolla ja huolellisuudella 

tarkkailuun liittyvät virhelähteet huomioiden. Markkinoilla on saatavissa 

useita edullisia välineitä pH-mittaukseen, joka saattaa luoda mielikuvan pH-

mittauksen helppoudesta ja edullisuudesta. pH-mittaus on kuitenkin herkkä 

virhelähteille ja sen toteuttaminen luotettavasti sitoo huomattavasti henkilöstö-

resursseja. Lupamääräykset huomioon ottaen Savalonevan tapauksessa pH-

tuloksilla voi olla merkittäviä kustannusvaikutuksia.  

 

Yhtiön omavalvonnan käytännön mukaisesti käytössä olevat pH-käsimittarit 

kalibroidaan kahden viikon välein ja mittarin näyttämä varmistetaan jokaisen 

kalibroinnin välillä vertailunäytteestä. Jokainen poikkeava pH-tulos varmiste-

taan vertailunäytteestä. pH-mittauksen virhelähteitä kalibroinnin lisäksi ovat 

esimerkiksi anturin kuivuminen, ikääntyminen ja likaantuminen sekä mittaus-

tekniikkaan liittyvä vaihtelu mittauksen asettumisessa, joiden kaikkien vaiku-

tus tulee ymmärtää ja kirjata tulosten tulkintaa varten.  

 

Turveruukki Oy ei ympäristöluvan perusteella voi sanoa mikä määrä ojastosta 

tehtäviä mittauksia katsottaisiin riittäväksi. Mikäli riittävä määrä olisi esimer-

kiksi 5 sarkaojasta lohkolta (Luisansuon PSAVI:n päätösnumero 87/2016/1) 

tulisi pH-mitata tai ottaa näyte vuonna 2020 kolmesta pisteestä kerran kah-

dessa viikossa ja 30 pisteestä kerran kuukaudessa. 2022 alkaen pH tulisi mitata 

yhdestä pisteestä kerran kahdessa viikossa sekä 25 pisteestä kerran kuukau-

dessa. Mittauspisteiden sijainti on esitetty kartalla kuvassa 2. Tällaisella laa-

juudella toteutettu tarkkailu ei ole tarpeellista mahdollisen happamuuden läh-

teen selvittämisessä eikä siten palvele happamuusriskienhallintaa hyvin. Yh-

tiön kokemuksen mukaan alueet, joilla ilmenee happamuusriskiä, saadaan pai-

kannettua keveämmällä ja joustavammalla omavalvonnalla. Laajalla kohdenta-

mattomalla tarkkailulla lähinnä kerätään valtava määrä osin epäolennaista 

tarkkailutietoa, jonka käsittely ja tarkkailun toteutus sitoo huomattavan määrän 

resursseja.  

 

Savalonevan omavalvontana tehtäviin pH-mittauksiin arvioidaan menevän 

maastotyöaikaa vuosittain 8 työpäivää sekä raportointiin 2 työpäivää. Yhtiön  
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esityksen mukainen omavalvonta veisi arviolta 3 työpäivää ja raportointi yh-

den työpäivän. 

 

Asian käsittely hallinto-oikeudessa 

 

Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ympäristö ja 

luonnonvarat -vastuualue on valituksen johdosta antamassaan vastineessa esit-

tänyt, että lupamääräystä 3 ja liitteen 3 tarkkailusuunnitelman Päästötarkkailu -

kohdan viimeistä kappaletta voidaan muuttaa valituksessa esitetyllä tavalla. 

Valituksen perustelut ovat asialliset. Vuosi 2018 oli kuiva ja siten sen jälkeen 

muodostui otolliset olosuhteet happamien sulfaattimaiden aiheuttamien haitto-

jen syntymiseen. Savalonevalla ei ole omavalvontamittausten (pH ja sähkön-

johtavuus) perusteella havaittu merkkejä sulfidiperäisestä happamuudesta. 

 

Yleisesti ottaen Turveruukki Oy on toteuttanut tähän mennessä omavalvontaa 

pH- ja sähkönjohtavuusmittauksilla mallikkaasti ja ongelmiin on siksi pystytty 

puuttumaan heti, jos viitteitä happamuushaitoista on ollut. 

 

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on valituksen johdosta antamassaan lau-

sunnossa esittänyt, että määräys laskeutusaltaiden 6 ja 7 vesipinnan ylläpitämi-

sestä turvekerroksessa lukuun ottamatta lyhytaikaista lietteen poiston tilannetta 

on annettu estämään sulfidiperäistä happamuutta, koska hakemuksessa esitetyn 

maaperä- ja turvetutkimuksen perusteella laskeutusaltaiden kohdalla pohja-

maassa on mahdollista esiintyä hapanta tai potentiaalisesti hapanta sulfaatti-

maata. Koska valituksessa esitettyjen tietojen mukaan altaiden vesipintaa ei 

ole mahdollista pitää vähintään turvekerroksen korkeudella, aluehallintovirasto 

pitää hyväksyttävänä muuttaa määräystä valituksessa esitetyllä tavalla Lisäksi 

aluehallintovirasto on todennut, että altaiden kohdalla pohjamaassa on mahdol-

lista esiintyä happamaksi tai potentiaaliseksi happamaksi sulfaattimaaksi luo-

kiteltavia maa-aineksia, vaikka pohjamaassa ei ole valituksen mukaan silttiä.  

 

Lohkojen 8 ja 11–15 ojaston veden pH:ta on tarpeen tarkkailla päätöksen liit-

teessä 3 edellytetyllä tavalla. Kun ojaston veden pH:ta tarkkaillaan säännölli-

sesti vähintään kerran kuukaudessa sulan maan aikana, varmistaa se osaltaan 

lupamääräyksessä 2 edellytetyn pH-vaatimuksen toteutumista niin, että mah-

dollinen sulfidiperäinen happamoituminen tulee todettua tuotannon lähestyessä 

kohti pohjamaata ja sulfidiperäistä happamuutta estäviin toimenpiteisiin ryh-

dytään riittävän ajoissa.  

 

Geologian tutkimuskeskus on valituksen johdosta antamassaan vastineessa 

esittänyt, että yhtiön vaatimus laskeutusaltaiden 6 ja 7 vedenpinnan kor-

keusasemasta on oikeutettu, koska vedenpinnan pitäminen pohjamaan yläpuo-

lella on mahdotonta laskeutusallasalueen ohuen tai olemattoman turvekerrok-

sen vuoksi. Laskeutusaltaiden reunalta mitatut pH-arvot eivät ole olleet mata-

lia ja osaltaan poissulkevat veden happamoitumisen todennäköisyyttä. Alueelta 

ei myöskään ole havaittu aiheutuvan happamuutta lähtevään veteen. Suunnitel-

maa veden pH:n tarkkailusta, vedenpinnan pitämisestä mahdollisimman korke-

alla tasolla sekä laskeutusaltaiden seinämien vuoraamisesta turpeella ongelma-

tapauksessa on tässä tapauksessa pidettävä järkevänä. 
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Lupamääräyksen liitteen 3 tarkkailusuunnitelman päästötarkkailukohdan muu-

tos pH:n mittauksista on perusteltu alueen happamien päästöjen muodostumis-

riskiin nähden. Mikäli laskeutusaltaiden 6 ja 7 alapuoliselta mittapadolta ha-

vaitaan veden happamoitumista, tulisi tuotantokentälle siinä tapauksessa ottaa 

käyttöön laajennettu näytteenotto happaman lähteen selvittämiseksi. Hakijalla 

tulee myös olla valmius asianmukaiseen neutralointimenetelmän käyttöönot-

toon tilanteen niin vaatiessa. 

 

Siikajoen kunnalle, Siikajoen ympäristönsuojeluviranomaiselle, Siikajoen kun-

nan kaavoitusviranomaiselle, Siikalatvan kunnalle, Siikalatvan kunnan ympä-

ristönsuojeluviranomaiselle, Siikalatvan kunnan kaavoitusviranomaiselle ja 

Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle on varattu tilaisuus vasti-

neen antamiseen valituksen johdosta Vastineita ei ole annettu. 

 

Turveruukki Oy on antanut vastaselityksen. 

 

Hallinto-oikeuden ratkaisu 

 

Hallinto-oikeus valituksen pääosin hyväksyen muuttaa aluehallintoviraston 

päätöstä poistamalla päätöksen lupamääräyksestä 3 neljännen kappaleen ja 

muuttamalla aluehallintoviraston päätöksen liitteenä 3 olevan käyttö- ja pääs-

tötarkkailusuunnitelman ”Päästötarkkailu”-osion kahdeksannen kappaleen 

kuulumaan seuraavasti (muutokset kursiivilla): 

 

Päästötarkkailu 

 

= = = = = = = =  

 

Luvan haltijan on tarkkailtava lohkolta 8 johdettavasta vedestä (lohkon ala-

puolelta) ja laskeutusaltaiden 6 ja 7 alapuoliselta mittapadolta lähtevän veden 

pH:ta sulavesikautena vähintään kerran kahdessa viikossa sekä lisäksi pitkien 

kuivien jaksojen (4 viikkoa) jälkeisten sateiden aikana. Luvan haltijan on seu-

rattava omavalvontana tuotannossa olevien tuotantolohkojen ojastojen pH:ta 

vuosittain. Omavalvontasuunnitelma on esitettävä ELY-keskukselle ennen tark-

kailun aloittamista. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus voi perustellusta syystä, 

esimerkiksi alhaisen pH:n perusteella, edellyttää tiheämpiä mittauksia 

    

Perustelut 

 

Sovellettavat oikeusohjeet 

 

Ympäristönsuojelulain (86/2000) 43 §:n 1 momentin 1 kohdan mukaan luvassa 

on annettava tarpeelliset määräykset päästöistä, päästöraja-arvoista, päästöjen 

ehkäisemisestä ja rajoittamisesta sekä päästöpaikan sijainnista, 4 kohdan mu-

kaan toiminnan lopettamisen jälkeisistä toimista, kuten alueen kunnostami-

sesta ja päästöjen ehkäisemisestä ja 5 kohdan mukaan muista toimista, joilla 

ehkäistään, vähennetään tai selvitetään pilaantumista, sen vaaraa tai pilaantu-

misesta aiheutuvia haittoja.  

 

Saman pykälän 3 momentin mukaan lupamääräyksiä annettaessa on otettava 

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

tus ilmenee, toiminnan vaikutus ympäristöön kokonaisuutena, pilaantumisen  



11 (15) 

 

 

ehkäisemiseksi tarkoitettujen toimien merkitys ympäristön kokonaisuuden 

kannalta sekä tekniset ja taloudelliset mahdollisuudet toteuttaa nämä toimet. 

Päästöraja-arvoa sekä päästöjen ehkäisemistä ja rajoittamista koskevien lupa-

määräysten tulee perustua parhaaseen käyttökelpoiseen tekniikkaan. Lupamää-

räyksissä ei kuitenkaan saa velvoittaa käyttämään vain tiettyä määrättyä tek-

niikkaa. 

 

 Asiassa saatu selvitys 

 

Tuotantolohkojen 11–15 vedet johdetaan ympärivuotisesti laskeutusaltaiden  

6 ja 7, pintavalutuskentän, kosteikon ja laskeutusaltaiden 2 ja 3 kautta alapuo-

liseen vesistöön. Pintavalutuskentän pinta-ala on noin 8,5 ha, mikä on noin 

11,5 % kentän kokonaisvaluma-alueesta. Kosteikon pinta-ala on noin 5 ha. 

Kosteikko on otettu käyttöön kesällä 2012. Lisäksi tuotantolohkojen 14 ja 15 

virtaamia säädetään virtaamansäätöpadolla 4 ja tuotantolohkon 13 virtaamia 

virtaamansäätöpadolla 5. Tuotantoaikana lohkojen 11–15 kuivatusta tehoste-

taan kesäaikana laskeutusaltaiden 6 ja 7 yläpuolella sijaitsevalla pumpulla.  

Savalonevalta lähtenyt vesi ei ole tarkkailutulosten perusteella ollut erityisen 

hapanta, vaan pH on ollut keskimäärin lievästi hapan. 

 

Hakija on selvittänyt vuonna 2014 tehdyllä maaperätutkimuksella happamien 

sulfaattimaiden sijaintia ja laatua Savalonevalla. Pohjamaaselvityksessä tutki-

muspisteitä oli 16 kpl ja näytteitä otettiin puolen metrin välein niin, että ylin 

näyte otettiin heti turvekerroksen alapuolelta, kivennäismaan pinnasta. Seuraa-

vat näytteet otettiin 0,5 m:n ja 1,0 m:n syvyydeltä kivennäismaasta. Näytteet 

inkuboitiin laboratoriossa 10 viikon ajan. Näytteitä kostutettiin säännöllisesti 

ja pH mitattiin kymmenen viikon aikana kahden viikon välein. Lisäksi noin 

puolesta näytteistä määritettiin myös kokonaisrikkipitoisuus (mg/kg). 

 

Pohjamaaselvitys on laadittu niin, että tutkimuspisteiden tiheys on tuotannossa 

olevalla alueella noin 1 kpl/10 ha. Tuotannosta poistuneella, kasvittuneella alu-

eella tutkimuspisteväli oli hieman harvempi.  

 

Savalonevalla potentiaalisten happamien sulfaattimaiden esiintyminen on tut-

kimuksen perusteella vähäistä ja paikoittaista. Hapetetun maanäytteen pH:n 

ollessa alle 4, voi maanäytteen happamoitumispotentiaalin suuruus kuitenkin 

vaihdella riippuen mm. maaperän sisältämän rikin määrästä. Savalonevan ta-

pauksessa niiden kokonaisrikkiselvityksessä mukana olleiden näytteiden, joi-

den pH oli inkuboinnin jälkeen alle 4, kokonaisrikkipitoisuus vaihteli välillä 

0,023–0,42 %. Kyseisen rikkimäärän vaihteluväli tarkoittaa happamoitumispo-

tentiaalin vaihtelua matalasta (S [mg/kg TS] < 600) keskinkertaiseen (600 < S 

[mg/kg TS] < 5 000) potentiaaliin. Erittäin korkea happamoitumispotentiaali 

edellyttäisi yli 10 000 mg/kg rikkipitoisuutta. Savalonevalla ainoastaan vii-

dessä näytteessä happamoitumispotentiaali oli rikkipitoisuuden perusteella 

keskinkertainen, muutoin matala. Tutkittujen maanäytteiden maalaji vaihteli 

pääosin savea ja siltin välillä. Kun otetaan huomioon inkuboitujen näytteiden 

pH-arvojen lisäksi kokonaisrikkipitoisuus, voidaan todeta, että happamoitu-

mispotentiaali on alueella pääosin matala. Tuotannossa olevasta alueesta aino-

astaan pienellä osalla (lohkoilla 10 ja 11) esiintyi paikallisesti keskinkertaista 

happamoitumispotentiaalia. 
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Köyryojan veden pH arvo Savalonevan yläpuolella (Kö yp) on ollut vuosina 

2007, 2008 ja 2012 keskimäärin 5,7 (vaihteluväli 4,7–6,3) ja vuosina 2014 ja 

2017 keskimäärin 6,2 (vaihteluväli 6,1–6,5). Köyryojan veden pH arvo Sava-

lonevan alapuolella (Kö ap) on ollut vuosina 2007, 2008 ja 2012 keskimäärin 

6,2 (vaihteluväli 4,9–6,3) ja vuosina 2014 ja 2017 keskimäärin 6,9 (vaihtelu-

väli 6,6–7,1). 

 

Hakijan omaehtoisen tarkkailun tulokset vuosilta 2014–2017 ovat seuraavat:  

 

Laskeutusaltaan 2 mittapadolta mitattu pH-arvo on vaihdellut vuonna 2014 

(n=10) välillä 6,3–7,3 ja vuonna 2017 (n=10) välillä 6,4–7,2. 

 

9.6.2014 laskeutusaltaiden 4 ja 5 alapuolisella mittapadolla pH on ollut 6,7, 

21.7.2015 laskeutusaltaiden altaiden 4 ja 5 alapuolisella mittapadolla pH on 

ollut 6,5 ja sähkönjohtavuus 73 µS/cm (vedenkorkeus 5 cm). Laskeutusaltailta 

6 ja 7 pintavalutuskentälle johtavassa ojassa pH on ollut 6,1. 23.7.2015, las-

keutusaltaan 2 alapuolisella mittapadolla pH on ollut 6,6/6,9 (vedenkorkeus 

15 cm) ja laskeutusaltaan 3 alapuolisella mittapadolla 6,4/6,5 (vedenkorkeus 

19 cm). 

 

Oikeudellinen arviointi 

 

Lupamääräys 3 

 

Savalonevan tuotantoalueen laskeutusaltaisiin 6 ja 7 tai niiden käyttöön ei ole 

suunniteltu tehtäväksi muutoksia. Laskeutusaltaiden käytöstä ei ole havaittu 

aiheutuneen happamuushaittoja aikaisemman turvetuotantotoiminnan aikana. 

Lisäksi tuotantoalueelta ei ole havaittu lähtevän happamia kuivatusvesiä, ja 

alapuolisen Köyryojan veden pH on säilynyt hyvänä. Tästä syystä hallinto-oi-

keus katsoo, että laskeutusaltaiden käytöstä toiminnan loppuvaiheessakaan ei 

aiheudu erityistä happamoitumisriskiä.  

 

Lupamääräyksessä 2 luvan saaja on määrätty ryhtymään toimenpiteisiin syiden 

selvittämiseksi ja korjaamiseksi, mikäli tarkkailutulosten perusteella laskeutus-

altaan alapuolinen pH on laskenut tai on vaarassa laskea alle 5:n. Lisäksi poh-

jamaan hapettuminen ja happamien valumavesien syntyminen pyritään estä-

mään lupamääräyksessä 3 määrätyillä toimenpiteillä. Luvan saajan esittämän 

selvityksen perusteella mahdolliset sulfidikerrokset sijaitsevat altaiden vesipin-

nan alapuolella, jolloin altaiden aiheuttamaa happamuusriskiä voidaan pitää 

pienenä.  

 

Edellä mainituilla perusteilla aluehallintoviraston päätöksen lupamääräyksen 3 

neljättä kappaletta ei ole pidettävä vesiensuojelullisesti tarpeellisena määräyk-

senä. 

 

Hallinto-oikeus on valituksen hyväksyen poistanut lupamääräyksen 3 neljän-

nen kappaleen. 

 

Päästötarkkailu 

 

Hallinto-oikeus katsoo ottaen huomioon lupamääräyksen 2, että päästötark- 
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kailu hallinto-oikeuden muuttamalla tavalla on riittävä tuotantoalueen kuiva-

tusveden happamuuden selvittämiseksi sekä lupamääräyksen 2 noudattamista 

ja valvontaa varten. Päästötarkkailussa määrätyt havaintopaikat ovat tarpeen 

lupamääräyksen 2 noudattamista varten. 

 

Sovelletut oikeusohjeet 

 

Perusteluissa mainitut 

 

Julkinen kuulutus   

 

Päätös on annettu julkisella kuulutuksella. 

 

Päätöksestä ilmoittaminen 

 

Siikalatvan ja Siikajoen kunnanhallitusten on viipymättä julkaistava tieto tätä 

päätöstä koskevasta kuulutuksesta kuntalain 108 §:n mukaisesti. Tiedon kuulu-

tuksen 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-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 26.1.2022. 

 

Valitusosoitus on liitteenä HallJK (01.20). 
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 Diaarinumero 

 01102/18/5115  

 

 

 

 

Asian ovat ratkaisseet lainoppineet hallinto-oikeustuomarit Pirjo Joutsenlahti 

ja Pertti Piippo sekä luonnontieteiden alan hallinto-oikeustuomari Jaakko  

Tuhkanen. 

 

 

 

 

 

 

Pirjo Joutsenlahti  Pertti Piippo 

 

 

 

 

 

 

Jaakko Tuhkanen   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hallinto-oikeuden esittelijä Pirjo Pentinmäki 

 

 

Toimituskirjan antaja: 

 

 

Inkeri Eriksson 

lainkäyttösihteeri 
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 Diaarinumero 

 01102/18/5115  

 

 

 

 

Jakelu 

 

Päätös ja maksu Turveruukki Oy, maksutta 

 

 

Jäljennös maksutta 

 

Siikalatvan kunnan ympäristönsuojeluviranomainen 

 

Siikalatvan kunnan kaavoitusviranomainen 

 

Siikalatvan kunnanhallitus  

 

Siikajoen kunnan ympäristönsuojeluviranomainen 

 

Siikajoen kunnan kaavoitusviranomainen 

 

Siikajoen kunnanhallitus 

 

Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus/ 

Kalatalousviranomainen, sähköisesti 

 

Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus/ 

Ympäristö ja luonnonvarat, sähköisesti 

 

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, sähköisesti 

Ympäristölupavastuualue  

 

Geologian tutkimuskeskus 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


