
 

 

 Päiväys  

16.6.2022  

  

Diaarinumerot  

 1425/03.04.04.04.19/2019 

 

  

JULKINEN KUULUTUS     

Vaasan hallinto-oikeuden päätös ympäristönsuojelulain mukaisessa valitusasiassa 

Kuulutuksen julkaisupäivä Vaasan hallinto-oikeuden verkkosivuilla  

16.6.2022 

Päätöksen tiedoksisaantipäivä 

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

tapahtuneen seitsemäntenä päivänä julkaisemisajankohdasta.  

Päätöksen tiedoksisaantipäivä on 23.6.2022. 

Asia 

Vaasan hallinto-oikeuden päätös 16.6.2022 nro 678/2022, valitus 

ympäristölupa-asiassa, turvetuotantoalueen ympäristöluvan lupamääräysten 

tarkistaminen, laajennusalueen ympäristölupa sekä toiminnan aloittamislupa, 

Alavus. 

Luvan hakija 

Neova Oy (entinen Vapo Oy)  

Kuulutuksen ja päätösasiakirjan nähtävilläpito 

Tämä kuulutus ja päätösasiakirja pidetään nähtävillä 16.6.2022 – 25.7.2022 

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 

25.7.2022. 

 

 

https://oikeus.fi/hallintooikeudet/vaasanhallinto-oikeus/fi/index/hallinto-oikeudenkuulutukset/paatoskuulutukset.html
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VAASAN HALLINTO-OIKEUS PÄÄTÖS 
 
16.06.2022 

678/2022 

 Dnro 1425/03.04.04.04.19/2019 
   

Asia Valitus ympäristölupa-asiassa 

Muutoksenhakijat 
 yhdessä 

 

Luvan haltija Neova Oy (entinen Vapo Oy) 

Päätös, johon on haettu muutosta 

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto 
31.10.2019 nro 250/2019 

Aluehallintovirasto on tarkistanut Matoneva 1:n turvetuotantoalueen 
toistaiseksi voimassa olevan Länsi-Suomen ympäristölupaviraston 15.12.2006 
antaman ympäristölupapäätöksen nro 170/2006/4 lupamääräykset. Tarkistetut 
lupamääräykset korvaavat aikaisemmat lupamääräykset kokonaisuudessaan. 
Lupamääräysten tarkistaminen koskee auma-alueineen noin 41,4 ha:n 
suuruista aluetta (lohko 1). 

Aluehallintovirasto on myöntänyt Vapo Oy:lle luvan auma-alueineen yhteensä 
noin 13,1 ha:n laajennusalueen (lohko 3) turvetuotantoon hakemukseen 
liitetyn suunnitelman ja sen täydennyksen mukaisesti siten muutettuna kuin 
lupamääräyksistä ilmenee. 

Aluehallintovirasto on myöntänyt Vapo Oy:lle oikeuden johtaa kuivatusvesiä 
23.10.2015 aluehallintovirastoon toimitetun kuivatusvesien johtamisoikeutta 
koskevan pyynnön liitteenä 1 olevan piirroksen mukaisesti kiinteistöjen 

alueella 
olevia ojia pitkin Kaidesojaan. 

– – 

Lupapäätös sisältää lupamääräykset 1–18, joista lupamääräykset 1 ja 16 
kuuluvat seuraavasti: 
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1. Turvetuotantoalueen vedet on johdettava 23.10.2015 aluehallintovirastoon 
toimitetun hakemuksen täydennyksen liitteenä 1 olevan kartan mukaisesti 
vesienkäsittelyrakenteiden jälkeen laskuojan 3 kautta Kaidesojaan. 

16. Luvan haltijan on suoritettava omalla kustannuksellaan kaikki 
kuivatusvesien johtamiseksi tarpeelliset muutostyöt laskuojassa ja 
osallistuttava laskuojan kunnossapitoon siltä osin kuin kunnossapitotarve on 
aiheutunut turvetuotannon päästöistä. 

Päätöksen perusteluja 

Töysänjoen valuma-alueen Hakojoen valuma-alueella (44.088) sijaitsevan 
tuotantoalueen kuivatusvedet johdetaan nykyisin kahta eri reittiä pitkin 
Töysänjokeen. Vesienkäsittelyä muutetaan siten, että jatkossa vedet johdetaan 
Alavudenjärven alueen Kaidesojan valuma-alueelle (44.054). Vedet johdetaan 
n. 2,8 km:n pituista laskuojaa 3 pitkin Kaidesojaan, joka laskee noin 11 km:n 
etäisyydellä Lapuanjokeen. 

Matoneva 1:n vedet käsitellään nykyisin osin pelkällä laskeutusaltaalla ja osin 
kasvillisuuskentällä. Olemassa olevien vesienkäsittelyrakenteiden toiminnasta 
ei voida tehdä luotettavia johtopäätöksiä, sillä näytteitä on otettu ainoastaan 
kuusi kertaa kasvillisuuskentältä lähtevästä vedestä. Vesienkäsittelyä 
tehostetaan perustamalla tuotantoalueelle uusi pintavalutuskenttä, jolle 
johdetaan sekä olemassa olevan tuotantoalueen että laajennusalueen vedet. 
Vesien käsittely täyttää parhaan käyttökelpoisen tekniikan vaatimukset 
Matoneva 1:n olosuhteissa. 

Aluehallintovirasto arvioi, että Matoneva 1:n kuivatusvedet voidaan johtaa 
Kaidesojaan aiheuttamatta vesistölle merkittävää pilaantumisen vaaraa. 
Johtamalla vedet Kaidesojan suuntaan koko tuotantoalueen vesienkäsittelyä 
saadaan tehostettua nykyisestä. Edellä laajennusalueen ojitustilanteesta ja 
sijainnista sekä kuivatusvesien käsittelystä sanottu huomioiden hankkeen 
voidaan katsoa toteutuvan vesienhoidon toimenpideohjelman mukaisesti. 
Kalataloudelle aiheutuvia haittoja ehkäistään kalatalousmaksulla tehtävillä 
toimenpiteillä. 

Aluehallintovirasto on katsonut, että esitetyt suunnitelmat ovat riittäviä sen 
toteamiseksi, että vesien johtamisesta ei aiheudu kohtuutonta haittaa muille ja 
että vesien johtaminen esitettyä reittiä pitkin on teknisesti mahdollista, kun 
samalla luvan haltija määrätään huolehtimaan kuivatusvesien johtamisen 
edellyttämistä laskuojan muutostöistä korvauksineen. Luvan saaja on katsonut 
vesien johtamisen esitettyä reittiä pitkin tarkoituksenmukaisimmaksi 
vaihtoehdoksi olemassa olevan tuotantoalueen vesienkäsittelyn tehostamisen 
ja laajennusalueen vesienkäsittelyn järjestämisen kannalta. Kiinteistöille 
vesien johtamisesta aiheutuvat edunmenetykset ja mahdolliset haitat ovat 
korvattavissa. Aluehallintovirasto on siten katsonut, että vesien johtaminen 
esitettyä reittiä pitkin on teknis-taloudellisesti perusteltua. 

Koska laskuojan 3 muutostyöt ovat tarpeen ainoastaan hakijan kuivatusvesien 
johtamiseksi, vastaa hakija lupamääräyksen 16 mukaisesti vesien johtamisen 
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edellyttämien ojan muutostöiden kustannuksista kokonaisuudessaan. 
Lupamääräyksen 16 kunnossapitovelvoite on tarpeen toiminnasta aiheutuvien 
haittojen poistamiseksi. 

Vaatimukset hallinto-oikeudessa 

Muutoksenhakijat ovat vaatineet, että lupamääräys 1 tulee kumota 
kokonaisuudessaan ja vedet johtaa muuta kautta. 

Muutoksenhakijat ovat esittäneet, että tuotantoalueen kuivatusvesien 
johtamisesta laskuojan 3 kautta aiheutuu valittajille kohtuutonta haittaa. 
Lupamääräykset 1 ja 16 eivät takaa todellisuudessa sitä, että alapuolisten 
peltojen kuivatustila pysyy toimivana eivätkä salaojat tukkeudu. Laskuoja 3 on 
erittäin eroosioherkkä ja lisääntyvät vesimäärät aiheuttavat salaojien 
purkuputkien tukkeutumista. Maanomistajat joutuvat jatkuvasti valvomaan 
peltojensa kuivatustilaa, mikäli lupa myönnetään aluehallintoviraston 
päätöksen mukaisesti. 

Asian käsittely hallinto-oikeudessa 

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on antanut lausunnon. 

Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen Ympäristö ja 
luonnonvarat -vastuualue on antanut vastineen. 

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen 
kalatalousviranomainen on ilmoittanut, että se ei katso tarpeelliseksi antaa 
vastinetta. 

Vapo Oy on 13.2.2020 hallinto-oikeuteen saapuneessa vastineessaan 
ilmoittanut, että Matoneva 1:n turvetuotanto on päättynyt. Laajennusaluetta ei 
valmistella eikä oteta turvetuotantoon. Uutta laskuojaa 3 ei kaiveta eikä oteta 
käyttöön. Valitus on käynyt aiheettomaksi. 

Alavuden kaupungille ja Alavuden kaupungin 
ympäristönsuojeluviranomaiselle on varattu tilaisuus vastineen antamiseen. 
Vastineita ei ole annettu. 

a hänen asiakumppaneilleen on varattu tilaisuus 
vastaselityksen antamiseen annettujen vastineiden ja lausunnon johdosta sekä 
lisäselvityksen antamiseen ja 
valitusoikeudesta uhalla, että valitus voidaan jättää heidän osaltaan tutkimatta. 
Vastaselitystä tai lisäselvitystä ei ole annettu. 

Hallinto-oikeuden ratkaisu 

Hallinto-oikeus hylkää valituksen. 
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Perustelut 

Sovellettavat oikeusohjeet 

Ympäristönsuojelulain (86/2000) 48 §:n (27.5.2011/588) 1 momentin mukaan 
ympäristöluvassa voidaan myöntää oikeus jäteveden johtamiseen toisen maalla 
olevaan ojaan tai noroon, jos johtamisesta ei aiheudu kohtuutonta haittaa 
muille ja johtaminen on teknisesti ja taloudellisesti perusteltua. 

Saman lain 103 c §:n (27.5.2011/588) 1 momentin mukaan jos toisen alueella 
olevaan ojaan tai noroon johdetaan jätevettä, jätevettä johtava on osaltaan 
velvollinen huolehtimaan jäteveden johtamiseen käytetyn ojan tai noron 
kunnossapidosta. Jätevettä johtavan on suoritettava uoman suurentamis-, 
kunnostamis- ja kunnossapitotyöt, jotka aiheutuvat jäteveden johtamisesta, 
sekä muutoinkin huolehdittava siitä, ettei jäteveden johtamisesta aiheudu 
kohtuullisin kustannuksin vältettävissä olevaa haittaa. 

Oikeudellinen arviointi ja johtopäätös 

Asiakirjoista saatava selvitys ja aluehallintoviraston päätöksen perustelut 
huomioon ottaen hallinto-oikeus katsoo, että edellytykset luvan myöntämiselle 
turvetuotantoalueen kuivatusvesien johtamiseen laskuojan 3 kautta 
Kaidesojaan ovat olemassa. 

Lupamääräyksen 16 perusteella luvan haltijan on katsottava vastaavan 
kuivatusvesien johtamisen aiheuttamasta vesien määrän ja virtaaman 
lisääntymisestä mahdollisesti aiheutuvasta kunnostustarpeesta. 

Valituksenalaisella päätöksellä on myönnetty luvan saajalle oikeus johtaa 
kuivatusvesiä ratkaisussa mainittujen kiinteistöjen alueella oleviin ojiin. Ennen 
vesien johtamista laskuojaan 3 luvan saajan tulee saada ojan 
muutostoimenpiteiden edellyttämät käyttöoikeudet toisten alueisiin joko 
sopimalla niistä ja tarvittavista korvauksista suoraan ojan alueen 
maanomistajien kanssa tai saattamalla asia erillisellä hakemuksella 
aluehallintoviraston ratkaistavaksi. Hallinto-oikeus toteaa, että 
valituksenalaisella päätöksellä ei ole myönnetty laskuojan 3 edellyttämiä 
käyttöoikeuksia. 

Hallinto-oikeus katsoo edellä olevan perusteella, että valituksessa esitetyillä 
perusteilla ei ole aihetta kumota tai muuttaa lupamääräystä 1. 

Sovelletut oikeusohjeet 

Perusteluissa mainitut 

Julkinen kuulutus 

Päätös on annettu julkisella kuulutuksella. 
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Päätöksen tiedoksiantaminen 
 

on viipymättä tämän päätöksen saatuaan ilmoitettava 
päätöksen tiedoksisaannista asiakumppaneilleen. Jos hän tämän laiminlyö, hän 
on velvollinen korvaamaan ilmoittamatta jättämisestä aiheutuneen vahingon 
sikäli kuin se laiminlyönnin laatuun tai muihin olosuhteisiin nähden harkitaan 
kohtuulliseksi (laki oikeudenkäynnistä hallintoasioissa 94 §, hallintolaki 56 § 2 
mom ja 68 §). 

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 
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 25.7.2022. 

Valitusosoitus on liitteenä HallJK (01.20). 

Hallinto-oikeuden kokoonpano 

Asian ovat ratkaisseet lainoppineet hallinto-oikeustuomarit Pirjo Joutsenlahti 
ja 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 , maksutta 
 

Jäljennös maksutta Neova Oy 

Alavuden kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen 

Alavuden kaupunginhallitus 

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus / 
Kalatalousryhmä 

Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus / 
Ympäristö ja luonnonvarat 

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto,  
Ympäristölupavastuualue 

Suomen ympäristökeskus 

 

 
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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




