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JULKINEN KUULUTUS     

Vaasan hallinto-oikeuden päätös ympäristönsuojelulain mukaisessa valitusasiassa 

Kuulutuksen julkaisupäivä Vaasan hallinto-oikeuden verkkosivuilla  

21.12.2021 

Päätöksen tiedoksisaantipäivä 

Hallintolain 62 a §:n 3 momentin mukaan päätöksen tiedoksisaannin katsotaan 

tapahtuneen seitsemäntenä päivänä julkaisemisajankohdasta.  

Päätöksen tiedoksisaantipäivä on 28.12.2021 (7 pv). 

Asia 

Vaasan hallinto-oikeuden päätös 21.12.2021 nro 825/2021, valitus 

ympäristölupa-asiassa / Pehkurannannevan turvetuotantoalueen ympäristölupa, 

Teuva 

Luvan hakija 

Rämäkkä Oy 

Kuulutuksen ja päätösasiakirjan nähtävilläpito 

Tämä kuulutus ja päätösasiakirja pidetään nähtävillä 21.12.2021 – 27.1.2022 

Vaasan hallinto-oikeuden verkkosivuilla osoitteessa: 

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

oikeudenkuulutukset/paatoskuulutukset.html 

 

Muutoksenhakuohjeet  

Ohjeet valituksen tekemiseen löytyvät kuulutetun päätöksen muutoksenhakua 

koskevasta osasta sekä siihen liitetystä valitusosoituksesta. Valitusaika päättyy 

27.1.2022. 

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


VAASAN HALLINTO-OIKEUS PÄÄTÖS 
 
21.12.2021 

825/2021 

 Dnro 697/03.04.04.04.19/2019 
   

Asia Valitus ympäristölupa-asiassa 

Muutoksenhakija ja luvan hakija 

 Rämäkkä Oy 

Päätös, josta valitetaan 

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto 6.5.2019 Nro 109/2019 

Aluehallintovirasto on myöntänyt Rämäkkä Oy:lle toistaiseksi voimassa 
olevan ympäristöluvan Pehkurannannevan turvetuotantoon lohkolle 1 Teuvan 
kunnassa Teuvanjoen vesistöalueella hakemukseen liitetyn suunnitelman ja 
sen täydennysten mukaisesti siten muutettuna kuin lupamääräyksistä ilmenee. 
Tuotantoalueen pinta-ala auma-alueineen on 8,9 ha.  

Aluehallintovirasto on hylännyt hakemuksen lohkojen 2 ja 3 osalta koko- 
naisuudessaan. Hylätty alue (auma-alueineen yhteensä 10,6 ha) on esitetty 
päätöksen liitteenä 2 olevassa tuotantosuunnitelmapiirroksessa. 

Aluehallintovirasto on perustellut päätöstään hakemuksen osittaisen 
hylkäämisen osalta seuraavasti:   

Turvetuotannon ympäristönsuojeluohjeen ja vakiintuneen lupakäytännön 
mukaan uusilla turvetuotantoalueilla aumat ja sarka-alue tulee sijoittaa pöly- ja 
meluhaittojen estämiseksi vähintään 500 metrin etäisyydelle asutuksesta. 
Uudet lohkot 3 ja 2 sijaitsevat lähimmillään 200 ja 150 metrin etäisyydellä 
tilan 846-407-56-2 vapaa-ajan rakennuksesta ja sisältyvät kokonaisuudessaan 
alle 500 metrin säteelle kyseisestä rakennuksesta. 

Hakemuksessa esitetyn selvityksen mukaan tilan 846-407-56-2 vapaa-ajan 
rakennusta käytetään kesäasuntona vuosittain noin 1–1,5 kuukauden ajan. 
Siten rakennuksen pääasiallinen käyttö kohdistuu samaan ajankohtaan kuin 
turvetuotanto. 

Hakemuksessa on esitetty toimenpiteitä lähimmälle vapaa-ajan rakennukselle 
aiheutuvien pöly- ja meluhaittojen vähentämiseksi. Näitä ovat 
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suojavyöhykkeiden perustaminen, pölyämistä aiheuttavasta toiminnasta 
pidättäytyminen silloin, kun tuulensuunta on lähimmän vapaa-ajan 
rakennuksen suuntaan sekä se, että turvetta ei tuoteta klo 22–07 välisenä 
aikana. 

Hakemussuunnitelman mukaisen tuotantoalueen laajennuksen toteutuessa 
turvetuotantoalue sijoittuisi nykyistä lähemmäksi vapaa-ajan rakennusta ja 
ympäröisi rakennusta alle 500 m:n etäisyydellä lännestä etelään ulottuvalla 
alueella. Työskentelyajat asuinrakennuksen välittömässä läheisyydessä 
pitenisivät ja pölyn ja melun leviämiselle otollisten olosuhteiden 
todennäköisyys kasvaisi. Kun lisäksi huomioidaan lohkojen 2 ja 3 toiminnan 
arvioitu kesto (yli 20 vuotta), aluehallintovirasto arvioi, että tuotantoalueen 
laajentaminen nykyisestä lisäisi merkittävästi lähimmälle vapaa-ajan 
kiinteistölle tuotantotoiminnasta aiheutuvaa pöly- ja meluhaittaa.  

Lupamääräyksillä ei aluehallintoviraston näkemyksen mukaan voida lohkojen 
2 ja 3 olosuhteissa luotettavasti estää pöly- ja meluhaittojen syntymistä siten, 
että tuotantoalueella samanaikaisesti säilyisivät myös tehokkaan tuotannon 
edellytykset.  

Toiminnan on hakemuksen mukaisesti laajennettuna katsottava aiheuttavan 
pölyn ja melun muodossa ympäristönsuojelulain 49 §:n 1 momentin 5 
kohdassa kiellettyä eräistä naapuruussuhteista annetun lain 17 §:n 1 
momentissa tarkoitettua kohtuutonta rasitusta ja lupaa lohkoille 2 ja 3 ei siten 
ole voitu myöntää. 

Aluehallintovirasto on luvan myöntämisen edellytyksiä arvioidessaan 
huomioinut hakemukseen sisältyvän ilmoituksen kiinteistön 846-407-56-2 
omistajan tietoisuudesta siitä, että turvetuotantoaluetta on tarkoitus laajentaa. 
Aluehallintovirasto on kuitenkin katsonut, että lohkojen 2 ja 3 olosuhteissa 
tällaisella tietoisuuden ilmauksella ei ole lupaharkinnassa merkitystä. 

Vaatimukset hallinto-oikeudessa 

Rämäkkä Oy on vaatinut, että aluehallintoviraston päätös kumotaan siltä osin 
kuin päätöksellä on hylätty ympäristölupahakemus lohkolle 3 ja lohkolle 3 
myönnetään ympäristölupa. 

Perusteluinaan yhtiö on esittänyt muun ohella, että muuttuneiden olosuhteiden 
johdosta lähimmät rakennukset sijaitsevat yli 500 metrin päässä 
tuotantoalueen reunasta luoteeseen ja lounaaseen. Pintavalutuskenttä 
säilytetään suunnitellun kokoisena, mikäli lohko 3 voidaan ottaa tuotantoon, 
mikä kasvattaa pintavalutuskentän tehokkuutta. Pintavalutuskentän koko on 
noin 6,28 % tuotantoalueesta. Lohkojen 1 ja 3 yhteinen pinta-ala tulisi 
olemaan yhteensä 16,73 ha. Päivitetyn karttaliitteen mukaiset muutokset 
alueen olosuhteissa on otettava huomioon. Lohkon 3 läheisyydessä ollut 
asuinrakennus on poistunut käytöstä. 
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Lohkon 2 eteläreunalle jätetään 20 metrin leveydeltä lohkon 1 reunalta 
puustoa suojaksi, muutoin lohko jää metsätalousalueeksi ja pois tuotannosta. 

Valitukseen on liitetty jäljennös kauppakirjasta, jolla yhtiö on 31.5.2019 
ostanut kiinteistön 846-407-56-2. 

Asian käsittely hallinto-oikeudessa 

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on valituksen johdosta antamassaan 
lausunnossa esittänyt, että lupaharkinta on tehty ratkaisuhetkellä vallinneiden 
olosuhteiden perusteella ja hakemus on lohkojen 2 ja 3 osalta tullut hylätä 
asutukselle aiheutuvan kohtuuttoman rasituksen takia. Päätöksessä ei ole otettu 
kantaa lohkojen 2 ja 3 luvan myöntämisen muihin edellytyksiin. Päätöksen 
lupamääräykset on annettu huomioiden, että luvan saanut alue on ollut alle 10 
ha:n suuruinen tuotannossa oleva alue. Mahdollinen luvan myöntäminen noin 
7 ha:n suuruiselle uudelle lohkolle 3 aiheuttaa tarpeen arvioida uudelleen 
muun muassa puhdistustehovaatimuksia, tarkkailua ja kalatalousmaksua 
koskevia lupamääräyksiä. 

Teuvan kunnanhallitus on valituksen johdosta antamassaan vastineessa 
esittänyt, että Rämäkkä Oy on ostanut lähimpänä olevan, vapaa-ajan käytössä 
olleen asunnon, joten Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston mainitsemat, 
turvetuotannon estävät etäisyydet ovat poistuneet ja ympäristöluvassa voidaan 
sallia turvetuotanto myös lohkoilla 2 ja 3.  
 
Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kalatalous- 
viranomainen on valituksen johdosta antamassaan vastineessa katsonut, että 
mikäli lohkolle 3 myönnetään hakijan valituksen mukaisesti ympäristölupa, 
tulee samalla vuosittaista kalatalousmaksua nostaa samassa suhteessa kuin 
tuotantoalueen kokonaispinta-ala kasvaisi valituksen hyväksymisen 
seurauksena (+88 %). Kalatalousmaksu tulee tällöin nostaa 120 eurosta 226 
euroon. 
 
Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ympäristö ja 
luonnonvarat -vastuualue on valituksen johdosta antamassaan vastineessa 
esittänyt, että ottaen huomioon muuttuneet olosuhteet lähimmän kiinteistön 
käyttötarkoitukseen liittyen, luvan myöntämisen edellytykset lohkon 3 osalta 
ovat muuttuneet ja luvan myöntäminen alueen osalta tulee harkita uudelleen. 
Lupa voidaan myöntää valituksessa esitetyn mukaisena. Aluehallintoviraston 
päätöksen lupamääräyksessä 7 annettujen tuotantorajoitteiden sekä melu- ja 
pölytarkkailun tarpeellisuus tulee harkita uudelleen.  

Kauhajoen kaupungille, Kauhajoen kaupungin ympäristönsuojeluviran- 
omaiselle, Kauhajoen kaupungin terveydensuojeluviranomaiselle, Teuvan 
kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle ja Teuvan kunnan terveydensuojelu- 
viranomaiselle on varattu tilaisuus antaa vastine valituksen johdosta. 
Vastineita ei ole annettu. 

Rämäkkä Oy on antanut vastaselityksen. 
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Hallinto-oikeuden ratkaisu 

Hallinto-oikeus hylkää valituksen.  
 
Perustelut 

Aluehallintovirasto on hylännyt hakemuksen lohkojen 2 ja 3 osalta päätöksen 
liitekarttaan merkityllä alueella sillä perusteella, että tuotantoalue sijoittuisi 
alle 500 metrin päähän asuinrakennuksista. Hylättyjen alueiden pinta-ala on 
päätöksen mukaan noin 10,6 ha. Lohkon 3 pinta-ala auma-alueineen on 6,6 
hehtaaria. Rämäkkä Oy on ostanut kysymyksessä olevan kiinteistön 
valituksenalaisen päätöksen antamisen jälkeen. 

Hallinto-oikeus toteaa, että ympäristöluvan hakijan tehtävänä on ympäristön- 
suojelulain 39 § ja ympäristönsuojelusta annetun valtioneuvoston asetuksen 3 
ja 4 § huomioon ottaen esittää hyväksyttävissä oleva suunnitelma jo lupaa 
hakiessaan. Aluehallintovirasto on hakemuksen käsittelyn yhteydessä varannut 
hakijalle mahdollisuuden hakemuksen täydentämiseen toiminnasta aiheutuvien 
melu- ja pölyhaittojen vähentämiseksi. Hallinto-oikeuden ei ensi asteena kuulu 
ottaa arvioitavakseen, voidaanko ympäristölupa myöntää aluehallintoviraston 
ratkaisua muuttaen vasta valituksen yhteydessä esitetyn muutetun 
suunnitelman perusteella. Muutoksenhakija ei ole sinänsä kiistänyt 
valituksenalaisessa aluehallintoviraston päätöksessä lupahakemuksen 
hylkäämiseksi esitettyjä perusteita. Aluehallintoviraston päätöstä ei ole 
myöskään syytä kumota ja palauttaa asiaa turvetuotantoalueen rajauksen 
muuttamista tarkoittavalla perusteella uudelleen lupaviranomaisen 
ratkaistavaksi. Luvan hakija voi kuitenkin aluehallintovirastossa panna vireille 
uuden ympäristölupahakemuksen. 

Sovelletut oikeusohjeet 

Perusteluissa mainitut 
 

Julkinen kuulutus   
Päätös on annettu julkisella kuulutuksella. 
 

Päätöksestä ilmoittaminen 
 
Kauhajoen kaupunginhallituksen ja Teuvan kunnanhallituksen on viipymättä 
julkaistava tieto tätä päätöstä koskevasta kuulutuksesta kuntalain 108 §:n 
mukaisesti. Tiedon kuulutuksen julkaisemisesta tulee olla nähtävillä vähintään 
sen ajan, jonka kuluessa päätökseen saa hakea muutosta. 

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 
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hallintoasioissa annetun lain 111 §:n perusteella valitusluvan. Valituskirjelmä 
on toimitettava korkeimpaan hallinto-oikeuteen 30 päivän kuluessa hallinto-
oikeuden päätöksen tiedoksisaannista eli viimeistään 27.1.2022. 
 
Valitusosoitus on liitteenä HallJK (01.20). 

Hallinto-oikeuden kokoonpano 

Asian ovat ratkaisseet lainoppineet hallinto-oikeustuomarit Janika Gummerus 
ja Sinikka Kangasmaa sekä luonnontieteiden alan hallinto-oikeustuomari 
Jaakko Tuhkanen. 

 

Esittelijä   Pirjo Pentinmäki 

 

Tämä päätös on sähköisesti varmennettu hallinto-oikeuden 
asianhallintajärjestelmässä. 
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Jakelu 

Päätös Rämäkkä Oy, oikeudenkäyntimaksu 260 euroa 
(Oikaisuvaatimusohje ilmenee hallinto-oikeuden päätöksen 
oikeudenkäyntimaksua koskevasta liitteestä.) 
 

Jäljennös maksutta 
 Teuvan kunnan ympäristönsuojeluviranomainen 
 
Kauhajoen kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen 
 
Teuvan kunnan terveydensuojeluviranomainen 
 
Kauhajoen kaupungin terveydensuojeluviranomainen 
 

 Teuvan kunnanhallitus 
 
 Kauhajoen kaupunginhallitus 
 

 Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus  
Ympäristö ja luonnonvarat, sähköisesti 
 
Varsinais-Suomen 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/


