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Asia Valitus ympäristönsuojelulain mukaisessa asiassa 

 

Muutoksenhakija Alavuden Saarijärven Järvitoimikunta ry 

 

Luvan haltija Neova Oy (entinen Vapo Oy) 

 

Asian aikaisempia vaiheita   

 

Länsi-Suomen ympäristölupavirasto on 28.11.2008 antamallaan päätöksellä 

nro 122/2008/4 myöntänyt Vapo Oy:lle ympäristöluvan Aitanevan turvetuotan-

toon. Päätöksen lupamääräyksen 13 mukaan luvan saajan on osallistuttava las-

kuojien kunnossapitoon siltä osin kuin kunnostustarve johtuu turvetuotantoalu-

een vesien johtamisesta. Lupamääräyksen 14 mukaisesti Vapo Oy:n on osallis-

tuttava enintään vaikutusosuutensa suhteessa Saarijärven kunnostuskustannuk-

siin turvetuotannosta aiheutuneiden haittojen poistamiseksi, jos lupakauden 

aikana käynnistetään Länsi-Suomen ympäristökeskuksen hyväksymän suunni-

telman mukainen kunnostushanke.  

 

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on 28.12.2012 antamallaan päätök-

sellä  nro  114/2012/2 myöntänyt Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja 

ympäristökeskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueelle vesilain mukai-

sen luvan Saarijärven padon ja säännöstelyn muuttamiselle, järven vedenpin-

nan väliaikaiselle laskemiselle ja rantojen ruoppaukselle sekä oikeuden tila-

päisesti poiketa Länsi-Suomen vesioikeuden 24.10.1964 antaman säännöstely-

päätöksen nro 122/1964 lupaehdosta 25) A Saarijärven alarajan osalta.  

 

Päätöksen lupamääräys 1) kuuluu seuraavasti:  

 

Hakijalla on oikeus laskea Saarijärven vedenpinta tilapäisesti tasolle + 

103,80–104,10 m. 

 

Tilapäinen vedenpinnan alentaminen on aloitettava syksyllä ennen järven 

pysyvää jäätymistä. Kuotesluoman pato on pidettävä suljettuna vedenpinnan 
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laskun aikana. Tyhjentäminen on tehtävä hitaasti siten, että pohjasedimenttiä 

sekoittuu veteen mahdollisimman vähän ja niin, ettei alapuoliselle vesistölle 

aiheuteta haittaa tai vahinkoa. Tyhjentämistä varten saadaan rakentaa tilapäi-

nen laskeutusallas järven luusuaan hakemuksen liitteenä olevan työselostuksen 

(päiväys 25.4.2012) ja piirustuksen (nro 1 4, päiväys 10.11.2011, mittakaava 

1:500) mukaisesti. Tilapäisen laskeutusaltaan tyhjentämisestä ja poistettavan 

lietteen sijoittamisesta on huolehdittava asianmukaisesti. 

 

Tilapäinen veden alentaminen saa kestää enintään kaksi peräkkäistä talvea ja 

niiden välisen ajanjakson. 

 

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on 17.3.2015 antamallaan päätök-

sellä 16/2015/2 muuttanut lupamääräystä 1 siten, että tilapäinen veden alenta-

minen saadaan toteuttaa enintään kahtena talvena kolmen vuoden ajanjaksolla.  

 

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on 17.3.2015 antamallaan päätök-

sellä nro 42/2015/1 määrännyt Vapo Oy:n kustannusosuudeksi 10 % eli 11 700 

euroa Saarijärven kunnostushankkeen niistä kustannuksista, jotka liittyvät liet-

teen poistamiseen. Aluehallintovirasto on määrännyt Vapo Oy:n kustannus-

osuudeksi Housulammen laskeutusaltaiden tyhjennyksestä 80 % eli 6 000 eu-

roa. Kustannusosuuden määrä on yhteensä 17 700 euroa.  

 

Vaasan hallinto-oikeus on 24.11.2016 antamallaan päätöksellä nro 16 /0519/1 

Esa Ahosen myötäpuolineen tekemän valituksen johdosta kumonnut aluehal-

lintoviraston päätöksen nro 42/2015/1 käsittelyratkaisun ja muuttanut ratkaisua 

Vapo Oy:n kustannusosuuden määräämisestä siten, että Vapo Oy:n kustannus-

osuus Saarijärven kunnostushankkeeseen on 20 % Etelä-Pohjanmaan ELY-kes-

kuksen hakemuksen liitteestä ilmenevistä Saarijärven kunnostushankkeen ku-

luista 210 000 eurosta, eli 42 000 euroa. Vapo Oy:lle määrätyn kustannusosuu-

den Housulammen laskeutusaltaiden tyhjennyksestä hallinto-oikeus on pysyt-

tänyt aluehallintoviraston päätöksen mukaisena. Vapo Oy on näin ollen mää-

rätty suorittamaan yhteensä 48 000 euron osuus kunnostushankkeen kustan-

nuksista.  

 

Hallinto-oikeuden päätöksen perustelujen mukaan aluehallintoviraston päätök-

sessä Vapo Oy:lle määrätty osuus Saarijärven kunnostuksen kustannuksista on 

liian pieni ottaen huomioon Saarijärveen kohdistuvan kokonaiskuormituksen 

ja tuosta osuudesta johtuvan haitan. Hallinto-oikeus on ottanut huomioon, että 

turvetuotannon osuus ravinnekuormituksesta on pienempi kuin vastaava osuus 

kiintoainekuormituksesta ja arvioinut, että Aitanevan turvetuotannon vaikutus-

osuus Saarijärveen aiheutuneista haitoista Housulammen laskeutusaltaan kun-

nostuskustannuksia lukuun ottamatta on 35 %. Koska kunnostushankkeella on 

ollut muukin tarkoitus kuin lietteestä ja rehevöitymisestä aiheutuvien haittojen 

poistaminen, Vapo Oy:n kustannusosuus nyt kyseessä olevassa kunnostus-

hankkeessa on perusteltua määrätä alhaisemmaksi kuin Aitanevan vaikutus-

osuuden suhteessa. Vapo Oy:n kustannusosuudeksi on näin ollen määrätty 20 

% kustannushankkeen kokonaiskustannuksista. 

 

Korkein hallinto-oikeus on 10.4.2017 antamansa päätöksen taltionumero 1681 

ratkaisussa todennut, että lausuminen valituksessa esitetyistä vaatimuksista 

raukeaa Alavuden Saarijärven Järvitoimikunta ry:n peruutettua asiakumppa-

neidensa kanssa asiasta korkeimpaan hallinto-oikeuteen tekemänsä valituksen. 
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Päätös, johon on haettu muutosta 

 

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto 12.1.2018 Nro 2/2018/1  

 

Aluehallintovirasto on hylännyt Alavuden Saarijärven Järvitoimikunta ry:n ha-

kemuksen 46 499 euron suuruisen kustannusosuuden määräämiseksi Vapo 

Oy:lle Alavuden Saarijärven kunnostushankkeen toisen vaiheen toteuttamis-

kustannuksista.   

 

Aluehallintovirasto on perustellut päätöstään muun ohella seuraavasti: 

 

Aluehallintoviraston päätösten nrot 114/2012/2 ja 16/2015/2 mukaisen hank-

keen valmistumisilmoitus on jätetty 8.12.2016. Valmistumisilmoituksen mu-

kaan työt on toteutettu suunnitelman ja päätösten mukaan.  

 

Aluehallintovirasto katsoo, että Vapo Oy:n kustannusosuuden määrä Saarijär-

ven kunnostushankkeen kokonaiskustannuksista on lainvoimaisesti määritetty 

sekä euro- että prosenttimääräisesti Vaasan hallinto-oikeuden päätöksessä nro 

16/0519/1. Se, että kunnostushanke poikkeaa alkuperäisestä ei anna aihetta ar-

vioida asiaa toisin. Kyseessä on Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston 

päätöksen 114/2012/2 mukainen kunnostushanke, jonka mukaiset toimenpiteet 

on toteutettu kahdessa vaiheessa. Hakemusaisakirjoista ei ilmene sellaista en-

nakoimatonta vahinkoa, jonka johdosta korvauksia tulisi muuttaa tai määrätä 

toisin.  

 

Siltä osin kuin vaatimus on kohdistettu Länsi-Suomen ympäristölupaviraston 

Aitanevan turvetuotantoaluetta koskevan päätöksen nro 122/2008/4 laskuojien 

kunnossapitoa koskevaan määräykseen 13, aluehallintovirasto katsoo, että ky-

seessä on ympäristöluvassa luvansaajalle asetettu yleinen laskuojien kunnossa-

pitovelvoite eikä sen nojalla voida määrätä osallistumisesta Saarijärven kun-

nostuskustannuksiin. 

 

Vaatimukset hallinto-oikeudessa 

 

Alavuden Saarijärven Järvitoimikunta ry on vaatinut, että hallinto-oikeus ku-

moaa aluehallintoviraston päätöksen ja määrää Vapo Oy:n osallistumaan Saari-

järven toisen vaiheen kunnostuskustannuksiin 35 %:n osuudella ja Aitanevalta 

Saarijärveen johtavan Korpiojan ruoppauskustannuksiin 80 %:n aiheuttamis-

osuudella. Vaadittu korvaus on määrältään yhteensä 46 499 euroa. 

 

Vaatimustensa tueksi järvitoimikunta on esittänyt muun ohessa seuraavaa: 

 

Aluehallintovirasto ei ole huomioinut Vaasan hallinto-oikeuden päätöksen nro 

16/0519/1 ennakkoluonteisuutta. Aluehallintovirasto on ottanut huomioon ai-

noastaan Vapo Oy:n vastineessa esitetyn näkemyksen, jonka mukaan kysymys 

on samasta työstä ja samoista kustannuksista, vaikka toimenpiteet on tehty 

kahden vuoden välein, vaikka tehdyt työt eivät olleet päällekkäisiä ja vaikka 

toimenpiteitä ole voitu suorittaa ensimmäisen vaiheen kustannusarvion mu-

kaan. 

 

Aluehallintovirasto ei ole huomioinut lainkaan muutoksenhakijan toisen vai-

heen erillistä ruoppaussuunnitelmaa sekä kustannusarviota.  

 

Aluehallintovirasto on tulkinnut väärin Vapo Oy:n Aitanevan ympäristöluvan 
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nro 122/2008/4 kunnossapitovelvoitteita. Lupamääräystä 13) ei ole noudatettu 

ollenkaan ja lupamääräystä 14) on tulkittu niin että vain ensimmäisen vaiheen 

kustannuksiin pitää osallistua. 

 

Aluehallintovirasto ei ole ottanut huomioon Etelä-Pohjanmaan Ely-keskuk-

selle myöntämäänsä jatkolupaa nro 16/2015/2 Saarijärven vedenkorkeuden 

alentamista tarkoittavalle hankkeelle.  

 

Aluehallintovirasto on perustanut ratkaisunsa vain ensimmäisen vaiheen kus-

tannusarvioon, jossa laskentaperusteena käytetty lietteen ruoppausmäärä on 

ollut rahoituserimielisyydestä johtuen ainoastaan18 000 m3 - rannanomistajien 

toimesta ja rahoituksella - kun lupapäätöksen mukainen määrä olisi ollut        

85 000 m3. 

 

Aluehallintovirasto ei ole huomioinut Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- 

ja ympäristökeskuksen antamaa lausuntoa kunnostusprosessin kulusta ja kus-

tannuksista. 

 

Hankkeet ovat olleet erillisiä, molemmat on toteutettu ja niillä on ollut erilli-

nen hankesuunnitelma, ruoppaussuunnitelma ja kustannusarvio. 

 

Järvitoimikunta on tehnyt hankkeen toiselle vaiheelle hankesuunnitelman ja 

kustannusarvion sekä anonut niiden perusteella jo syksyllä 2015 avustusta/ra-

hoitusta ELY-keskukselta, Kuudestaan-Leader ry:ltä, Vapo Oy:tä, Lapuanjoki-

rahastolta ja Alavuden kalastuskunnan osakaskunnalta. Rakennusaikaista lai-

naa on anottu ja saatu Alavuden kaupungilta. Kaikkien anomusten liitteenä on 

ollut ELY-keskuksen mainitsema kustannusarvio 118 000 euroa, jossa kustan-

nukset ilman omia töitä ovat olleet 96 500 euroa. Muut paitsi Vapo Oy ja Ala-

vuden osakaskunta ovat hyväksyneet jatkohankkeen hankesuunnitelman ja 

kustannusarvion ja myöntäneet avustusta hankkeeseen. 

 

Vaasan hallinto-oikeus on päätöksellään nro 16/0519/1 kumonnut aluehallinto-

viraston päätöksen 42/2015/1 ja määrännyt ensimmäisen vaiheen kokonaiskus-

tannuksista korvattavaksi yhteensä 48.000 euroa. Toisen vaiheen kustannuksia 

ei ole voitu tuossa vaiheessa tietää. Oleellista asiassa se, että kyseessä on Aita-

nevan turvetuotantoa koskevassa ympäristöluvassa vaadittu Länsi-Suomen 

ympäristökeskuksen (nykyinen Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus) hyväksymän 

suunnitelman mukainen kunnostushanke, jonka kustannuksiin pitää huomioida 

paitsi talvikautena 2015/2016 tehtyjen kunnostus- ja ruoppaustoimien kustan-

nukset, myös käynnistyneet Alavuden Saarijärven Lahdenpohjan kosteikon 

rakentamiskustannukset. Ei ole perusteltua käsitellä vain ensimmäisen vaiheen 

kustannussuunnitelmaa niin kuin aluehallintovirasto on päätöksessään tehnyt. 

 

Asian käsittely hallinto-oikeudessa 

 

Vapo Oy (jäljempänä yhtiö) on antamassaan vastineessa vaatinut, että valitus 

jätetään tutkimatta tai toissijaisesti hylätään. Yhtiö on lisäksi vaatinut, että mi-

käli se velvoitetaan osallistumaan hakemuksessa esitettyihin kustannuksiin, 

velvoitetta asetettaessa on huomioitava 5.5.2017 päivätyn, aluehallintoviras-

tolle annetun vastineen perusteluissa mainitut seikat. 

 

Perusteluinaan yhtiö on esittänyt muun ohella seuraavaa: 
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Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on 28.12.2012 antamallaan päätök-

sellä myöntänyt Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuk-

selle vesilain mukaisen luvan Saarijärven padon ja säännöstelyn muuttami-

seen, järven vedenpinnan laskemiseen ja rantojen ruoppaamiseen ja 17.3.2015 

antamallaan päätöksellä pidentänyt töiden suorittamiselle asetettua määräaikaa 

yhdellä talvikaudella, koska kunnostuksen toteuttamisesta vastanneet Saarijär-

ven järvitoimikunta ja rannanomistajat eivät ennättäneet suorittaa lupapäätök-

sessä vahvistetun suunnitelman mukaisia ruoppauksia ynnä muita päätöksessä 

asetetussa määräajassa. 

 

Hallinto-oikeus on 24.11.2016 antamallaan päätöksellä määrännyt yhtiön kus-

tannusosuudeksi 20 % kunnostushankkeen kokonaiskustannuksista ja eritellyt 

ne toimenpiteet, joiden kustantamiseen yhtiön on tavoin osallistuttava. Yhtiön 

prosentuaalista kustannusosuutta määrätessään hallinto-oikeus on ottanut huo-

mioon sen, että Saarijärven kunnostushankkeella on ollut muukin tarkoitus 

kuin lietteestä ja rehevöitymisestä aiheutuvien haittojen poistaminen. 

 

Yhtiön kustannusosuutta koskevalla lainvoimaisella päätöksellä on niin sa-

nottu oikeusvaikutus, joka estää samaa asiaa tarkoittavan hakemuksen ja myös 

valituksen ottamisen uudelleen käsiteltäväksi (ne bis in idem). Samaa asiaa tar-

koittava hakemus ja valitus tässä yhteydessä tarkoittaisivat jo vahvistetun yh-

tiön kustannusosuuden Saarijärven kunnostamiskustannuksista korottamista. 

 

Se, että kunnostushanke on toteuttamisvaiheessa poikennut suunnitelman ja 

sille myönnetyn luvan mukaisesta, mistä täyttä varmuutta ei edes ole, ei anna 

aihetta arvioida asiaa toisin. Mikäli suoritettu kunnostaminen osaksikaan poik-

keaisi luvassa vahvistetun suunnitelman mukaisesta kunnostamisesta, kunnos-

tus ei perustuisi lupaan eivätkä myöskään hankkeesta kuulemisen edellytykset 

täyttyisi. Tällöin kysymys ei olisi 28.11.2008 myönnetyn ympäristöluvan 14. 

lupamääräyksessä tarkoitetusta kunnostushankkeesta, jonka kustannuksiin yh-

tiö olisi osallistumisvelvollinen. Yhtiö ei vastaa myöskään siitä, että kunnos-

tushankkeen toteuttaja ei ole pysynyt kustannusarviossaan kunnostushanketta 

toteuttaessaan.  

 

Aitanevan turvetuotantohankkeen ympäristöluvan lupamääräyksiin sisältyy 

luvan saajan velvoite osallistua laskuojien kunnossapitoon siltä osin kuin kun-

nostustarve johtuu turvetuotannosta. Yhteisen kunnossapidon tarpeen osalta 

yhtiöön ei ole oltu yhteydessä, vaan mahdolliset toimenpiteet on suoritettu il-

meisesti muussa kuin yhtiön vaikutusten korjaamistarkoituksessa.  

 

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on valituksen johdosta antamassaan 

lausunnossa muun ohessa esittänyt, ettei valituksessa ole esitetty sellaisia uusia 

seikkoja, joiden vuoksi aluehallintoviraston päätöstä tulisi muuttaa. 

 

Yhtiön kustannusosuutta ei ole aihetta arvioida toisin, vaikka Saarijärven kun-

nostusta koskevan aluehallintoviraston päätöksen nro 114/2012/2 mukaisia toi-

menpiteitä on toteutettu kahdessa vaiheessa ja hanke poikkeaa alkuperäisestä. 

 

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on valituksen johdosta antamassaan vastinees-

saan ilmoittanut, ettei sillä ole lisättävää asian aikaisemmassa vaiheessa anta-

maansa lausuntoon. 

 

Alavuden Saarijärven Järvitoimikunta ry on vastaselityksessään muun ohessa 

esittänyt seuraavaa: 
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Järvitoimikunta on hakemuksessaan ja valituksessaan tuonut selkeästi esiin 

kahden eri kunnostusvaiheen tapahtumien kulun riippumatta siitä kutsutaanko 

talvikauden 2015/2016 kunnostusta jatkohankkeeksi tai toisen vaiheen hank-

keeksi. Tämän on myös Etelä-Pohjanmaan ELY- keskus lausunnoissaan sel-

västi todennut. 

 

ELY-keskuksen teettämässä aluehallintoviraston hyväksymässä suunnitelmassa 

oli määritelty vain maksimi ruoppausmäärä 85.000 m3, alueena koko järven 

ympärystä myöhemmin vedenlaskun jälkeen ilmenevän tärkeysjärjestyksen 

mukaan. Pohjatutkimuksia humuslietteen paksuudesta ei suunnitelmassa ollut 

eikä suoritusajankohtaan ja -järjestykseen otettu mitään kantaa. 

 

Kun rahaa ei 85.000 m3:n kaivuun ollut, ruopattiin turvelietettä ensin järven 

pohjoispäästä ja länsirannalta rannanomistajien ja järvitoimikunnan rahoituk-

sella sen verran, kun rahoitus antaa myöten. Ruoppaussuunnitelma ja rahoitus-

suunnitelma tehtiin ruoppausmäärästä 18.000 m3, joka toteutui siten että ran-

nanomistajat maksoivat kustannuksia suunniteltua enemmän. 

 

Humuslietettä Saarijärven pohjassa on Järvitoimikunnan 2015 mittausten mu-

kaan vähintäänkin 800 000 m3. Suurin osa on tullut yhtiön Aitanevalta niiden 

32 vuoden aikana, jolloin siellä ei ole ollut käytännöllisesti katsoen minkään-

laista puhdistustekniikkaa. Ruopattu on tällä hetkellä vasta yhteensä 33 000 

m3, joten järven pohjassa on lietettä jäljellä vielä 767 000 m3 ja annettuun lu-

paan nähden ruoppaamatta on vielä 52 000 m3. Näihin molempiin määriin näh-

den Vaasan hallinto-oikeus on määritellyt yhtiön Aitanevan tuottamaksi vaiku-

tusosuudeksi 35 % ja on todennäköistä, että ruoppausta jatketaan muutaman 

vuoden kuluttua. 

 

Pelkiksi 85 000 m3:n ruoppauskustannuksiksi on arvioitu vastaselityksestä tar-

kemmin ilmenevällä tavalla 340 000 euroa. Tästä yhtiön osuus on Aitanevan 

ympäristöluvan mukaisesti 35 %. Lisäksi yhtiö on Vaasan hallinto-oikeuden 

päätöksen mukaan vastuussa myös muista kunnostushankkeeseen liittyvistä 

kustannuksista. Yhtiö on vastuussa kaikista vuosina 2013/2014 ja 2015/2016 

tehdyistä ja jatkossa tehtävistä Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen hyväksy-

mistä Saarijärven kunnostuskustannuksista vaikutusosuudellaan. 

 

Ne bis in idem ei sovellu mitenkään Aitanevalta 32 vuoden aikana tapahtunei-

siin päästöihin. Kysymys on kahdesta eri aikana suoritetusta kunnostuksesta ja 

kahdesta kustannusarviosta ja kaksista kahden vuoden välein syntyneistä kun-

nostuskustannuksista. Kunnostusosuus voi ruoppauksen osalta olla edelleen 35 

% ja Korpiojan ruoppauksen osalta 80 %. Turveliete on samaa Aitanevalta 32 

vuoden aikana tullutta, kuin kaksi vuotta aikaisemminkin suoritetussa ruop-

pauksessa. 

 

Kunnostushanke ei ole poikennut suunnitellusta, hanketta ei ole laajennettu ja 

hanke on toteutettu Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen hyväksymällä tavalla. 

Järvitoimikunta on todennut olleensa yhteydessä yhtiöön Korpiojan kunnostus-

tarpeesta jo 1990-luvun lopulta lähtien. 

 

Päätöksen perusteluissa aluehallintovirasto tulkitsee, että Vaasan hallinto-oi-

keus on määritellyt kerralla euro- ja prosenttimääräisesti alkuperäisen suunni-

telman mukaiset kokonaiskustannukset koskemaan myöskin jatkossa suoritet-
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tujen jatkoluvan 16/2015/2 mukaisia kunnostushankkeiden kustannuksia. Aita-

nevan ympäristöluvassa ei ole määrätty, että kunnossapitovelvoitteet koskevat 

ainoastaan vuosina 2013/2014 toteutettua kunnostusta, vaan kaikkia Etelä-

Pohjanmaan ELY-keskuksen hyväksymiä kunnostushankkeita ja niiden koko-

naiskustannuksia. Sillä seikalla, onko vuosina 2015/2016 toteutetun hankkeen 

nimityksenä päätöksen 114/2012/2 mukaisen hankkeen toinen vaihe vai jatko-

luvan 16/2015/2 perusteella käynnistetty uusi hanke, ei ole merkitystä yhtiön 

kustannusosuutta määriteltäessä koska hankkeet eivät ole olleet suoritettujen 

töiden tai kustannusten suhteen päällekkäisiä. 

 

Toisen kunnostusvaiheen hanke on Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen hyväk-

symä ja osittain rahoittama, erillisellä ELY-keskuksen hyväksymällä kustan-

nusarviolla ja suunnitelmalla varustettu kunnostushanke. 

 

Vuosien 2013/2014 hankkeessa on ruopattu noin 18 000 m3 ja vuosien 

2015/2016 hankkeessa noin 15 352 m3. Lisäksi molemmissa hankkeissa on 

tehty useita muita erillisiä kunnostustöitä. Vuosien 2015/2016 hankkeen toteu-

tuneet kustannukset ovat olleet yhteensä 93 222,42 euroa eikä kyseisiä kustan-

nuksia voi mitenkään määrältään eikä työkohteiltaan sisällyttää ensimmäisen 

vaiheen kustannusarvioon. 

 

Yhtiö on ennakoimattomasti päästänyt Saarijärveen valtavat määrät humusta, 

kiintoainesta sekä ravinteita ja tarkkailuraporttien mukaan päästöjä kulkeutuu 

vastaanottavaan vesistöön edelleen runsaasti.  

 

Aluehallintoviraston päätöksen perustelut eivät ole relevantti tulkinta kunnos-

tuskustannuksiin osallistumisesta, eikä päätöstä myöskään voi perustella ym-

päristönsuojelulain 125 ja 126 §:ien perusteella. 

 

Hallinto-oikeuden ratkaisu 

 

Hallinto-oikeus hylkää valituksen 

 

Perustelut 

 

Sovelletut oikeusohjeet  

 

Ympäristönsuojelulain 125 §:n mukaan myöntäessään ympäristöluvan lupavi-

ranomaisen on samalla, jollei 126 §:stä muuta johdu, määrättävä toiminnasta 

johtuvasta vesistön pilaantumisesta aiheutuvat vahingot korvattaviksi. Ympä-

ristövahinkojen korvaamisesta annetun lain 9 §:ää ei tällöin sovelleta. Kor-

vausta määrättäessä on otettava huomioon, mitä tämän lain 87 §:ssä säädetään 

luvan määräaikaisuudesta. 

 

Ympäristönsuojelulain 126 §:n mukaan jos 125 §:ssä tarkoitettujen vahinkojen 

yksityiskohtainen selvittäminen viivästyttäisi kohtuuttomasti lupa-asian ratkai-

sua, valtion ympäristölupaviranomainen voi ratkaista luvan myöntämistä kos-

kevan asian ja siirtää korvausasian myöhemmin ratkaistavaksi. 

 

Valtion ympäristölupaviranomainen voi myös määrätä vahinkojen korvaami-

sen joiltakin osin ratkaistavaksi myöhemmin, jos siihen tarpeellisen selvityk-

sen puuttuessa tai muutoin on erityistä syytä. Luvan saaja on tällöin velvoitet-

tava hankkimaan tarvittava selvitys ja panemaan määräajassa vireille hakemus 

asiassa annetun korvausratkaisun täydentämiseksi. 
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Asiassa saatu selvitys ja oikeudellinen arvio 

 

Asiassa on Alavuden Saarijärven Järvitoimikunta ry:n valituksesta ratkaista-

vana kysymys siitä, onko Alavuden Saarijärven toisessa vaiheessa toteutettua 

kunnostushanketta pidettävä sellaisena ensimmäisen vaiheen hankkeesta erilli-

senä hankkeena, jonka toteuttamiskustannuksista Vapo Oy vastaa hakemuk-

sessa vaadituilla prosenttiosuuksilla riippumatta ensimmäisen vaiheen kuluista 

ja vastuista. 

 

Vaasan hallinto-oikeus on 24.11.2016 antamallaan päätöksellä, aluehallintovi-

raston 17.3.2015 antamaa päätöstä nro 42/2015/1 muuttaen, velvoittanut Vapo 

Oy:n osallistumaan 80 %:n osuudella Housulammen laskeutusaltaiden tyhjen-

nyksestä aiheutuviin kustannuksiin (6 000 euroa), sekä 20 %:n osuudella mui-

hin Saarijärven kunnostushankkeen 210 000 euron kuluihin (42 000 euroa), eli 

vastaamaan yhteensä 48 000 euron kuluista.  

 

Alkuperäisen hankesuunnitelman mukaan Alavuden Saarijärven kunnostus on 

ollut tarkoitus toteuttaa vuosien 2013–2015 aikana hankkeelle 28.12.2012 

myönnetyn vesilain mukaisen luvan mukaisesti. Hanketta ei kuitenkaan muun 

muassa sääolosuhteista johtuen ole voitu toteuttaa luvan edellyttämässä aika-

taulussa. Hankkeen ensimmäinen vaihe on toteutettu vuosina 2013–2014 ja 

toinen vaihe vuosina 2015–2016 Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston 

17.3.2015 antamalla päätöksellä 16/2015/2 muutetun vesitalousluvan nojalla. 

Aluehallintoviraston päätösten nro 114/2012/2 ja 16/2015/2 mukaisen hank-

keen 8.12.2016 jätetyssä valmistumisilmoituksessa on ilmoitettu, että hank-

keen työt on toteutettu suunnitelman ja päätösten mukaisesti. 

 

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen aluehallintovirastolle 31.5.2017 antaman 

lausunnon mukaan hankkeen toteutuneet kustannukset ovat vuosina 2013–

2014 olleet 133 600 euroa. Jatkohankkeen lopullinen kustannusarvio on ollut 

118 100 euroa, mihin on laskettu mukaan myös järven pohjoispäähän suunni-

tellun kosteikon rakentaminen. Hankkeen lopullinen laajuus määräytyy ELY-

keskuksen lausunnon mukaan saadun rahoituksen perusteella. Jatkohankkeen 

kustannustoteuma on keväällä 2016 ollut noin 63 300 euroa. Hankkeen toteut-

tamisesta aiheutuneet kokonaiskustannukset ovat asiassa saadun selvityksen 

perusteella olleet kevääseen 2016 mennessä noin 196 900 euroa. Näin ollen 

molempien hankkeiden toteuttamisesta aiheutuneet, yhteen lasketut kustannuk-

set ovat kevääseen 2016 mennessä olleet pienemmät kuin hallinto-oikeuden 

24.11.2016 antamassa päätöksessä korvausten perusteena käytetty kokonais-

kustannusarvio, jonka perusteella Vapo Oy:n osuus korvattavista kustannuk-

sista on määrätty. 

 

Vaikka kunnostushanke on edellä esitetysti toteutettu kahdessa vaiheessa, 

myös jälkimmäinen  hanke on osa samaa Saarijärven kunnostushanketta, jonka 

toteuttamiseen Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on saanut aluehallintoviraston 

vuonna 2012 myöntämän ja myöhemmin muuttaman vesilain mukaisen luvan 

ja jonka toteuttamiskustannuksista ja Vapo Oy:n osuudesta niihin on määrätty 

Vaasan hallinto-oikeuden 24.11.2016 antamassa, sittemmin lainvoiman saa-

neessa päätöksessä nro 16/0519/1. Vesitalousluvan muutos kunnostushankkeen 

töiden toteuttamisajan pidentämiseksi tai hankkeen toteuttaminen kahdessa 

osassa eivät ole sellaisia syitä, joiden perusteella yhtiölle määrättyä korvaus-

vastuuta voitaisiin korottaa. Valituksessa ei ole myöskään esitetty selvitystä 
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sellaisista alkuperäisen hankkeen kustannusarviosta poikkeavista ennakoimat-

tomista kustannuksista, joiden perusteella Vapo Oy:lle määrätyn korvausvas-

tuun perusteita voitaisiin muuttaa. 

 

Tämän vuoksi aluehallintoviraston on päätöksestään ilmenevin perustein tullut 

hylätä Alavuden Saarijärven Järvitoimikunta ry:n hakemus. Aluehallintoviras-

ton päätöstä ei ole syytä muuttaa. 

 

Sovelletut oikeusohjeet 

 

Perusteluissa mainitut 

 

Julkinen kuulutus   

 

Päätös on annettu julkisella kuulutuksella. 

 

Päätöksestä ilmoittaminen 

 

Alavuden kaupunginhallituksen on viipymättä julkaistava tieto tätä päätöstä 

koskevasta kuulutuksesta kuntalain 108 §:n mukaisesti. Tiedon kuulutuksen 

julkaisemisesta tulee olla nähtävillä vähintään sen ajan, jonka kuluessa päätök-

seen 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 3.2.2022. 

 

Valitusosoitus on liitteenä HallJK (01.20). 
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 Diaarinumero 

 00151/18/5133  

 

 

 

 

Asian ovat ratkaisseet lainoppineet hallinto-oikeustuomarit Pirjo Joutsenlahti 

ja Pertti Piippo sekä luonnontieteiden alan hallinto-oikeustuomari Jaakko  

Tuhkanen, joka on myös esitellyt asian. 

 

 

 

 

 

 

Pirjo Joutsenlahti  Pertti Piippo 

 

 

 

 

 

 

Jaakko Tuhkanen 

 

 

Toimituskirjan antaja: 

 

 

Inkeri Eriksson 

lainkäyttösihteeri 
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 Diaarinumero 

 00151/18/5133  

 

 

 

 

Jakelu 

 

Päätös ja maksu Alavuden Saarijärven Järvitoimikunta ry 

 oikeudenkäyntimaksu 250 euroa 

(Oikaisuvaatimusohje ilmenee hallinto-oikeuden päätöksen 

oikeudenkäyntimaksua koskevasta liitteestä.)  

 

Jäljennös maksutta 

 

Neova Oy 

 

Alavuden kaupunginhallitus 

 

Alavuden kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen 

 

Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus/ 

Ympäristö ja luonnonvarat, sähköisesti 

 

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, sähköisesti 

Ympäristölupavastuualue  

 

Suomen ympäristökeskus, sähköisesti 

 

 

 

 

 

 

IE 
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Liite hallinto-oikeuden päätökseen 

 

 

VALITUSOSOITUS 
 

Hallinto-oikeuden päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto- 

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

 

Valitusluvan myöntämisen perusteet 

 

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

myönnettävä, jos:  

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

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

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

assa tapahtuneen ilmeisen virheen vuoksi; tai  

3) valitusluvan myöntämiseen on muu painava syy. 

 

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

olevasta hallinto-oikeuden päätöksestä. 

 

Valitusaika 

 

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

oikeuden verkkosivuilla päivänä, joka ilmenee päätöksen ensimmäiseltä sivulta. Päätöksen 

katsotaan tulleen asianomaisen tietoon seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajan-

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

nista, sitä päivää lukuun ottamatta. 

 

Valituksen sisältö  

 

Valituksessa, johon on sisällytettävä valituslupahakemus, on ilmoitettava 

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

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

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

nittava myös tämän yhteystiedot 

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

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

seen on mainittu peruste 

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

(vaatimukset) 

- vaatimusten perustelut 

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

jaan. 

 

Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä korkeim-

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

yhdyshenkilöksi. 
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Valituksen liitteet  

 

Valitukseen on liitettävä 

- hallinto-oikeuden päätös valitusosoituksineen 

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

alkamisen ajankohdasta 

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

toimitettu viranomaiselle. 

 

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

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

liitettävä valitukseen valtakirja. 

 

Valituksen toimittaminen  

 

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

perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Tämä koskee 

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

Valitus liitteineen voidaan toimittaa sähköisen asiointipalvelun kautta. Asiointipalvelun 

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

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

tuulla. 

 

 

Korkeimman hallinto-oikeuden yhteystiedot: 

 

Postiosoite:   Korkein hallinto-oikeus 

  PL 180, 00131 Helsinki 

 

Sähköposti:   korkein.hallinto-oikeus@oikeus.fi 

 

Käyntiosoite: Paasivuorenkatu 3, 00530 Helsinki 

 

Puhelin:   029 56 40200 

Faksi:   029 56 40382 

 

Aukioloaika: arkipäivisin klo 8.00–16.15  

 

Hallinto- ja erityistuomioistuinten sähköinen asiointipalvelu: 

 https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


