
 

 

 Päiväys  

18.10.2022  

  

Diaarinumero  

 1377/03.04.04.04.19/2019 

 

JULKINEN KUULUTUS

Vaasan hallinto-oikeuden oikaisupäätös ja korjattu päätös ympäristönsuojelulain mukaisessa 

valitusasiassa

Kuulutuksen julkaisupäivä Vaasan hallinto-oikeuden verkkosivuilla  

18.10.2022 

Päätöksen tiedoksisaantipäivä 

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

tapahtuneen seitsemäntenä päivänä julkaisemisajankohdasta.  

Päätöksen tiedoksisaantipäivä on 25.10.2022. 

Asia 

Vaasan hallinto-oikeuden oikaisupäätös 18.10.2022 nro 1127/2022, korjattu

päätöstä 14.09.2022 nro 971/2022, valitus ympäristölupa-asiassa /

ympäristöluvan myöntäminen Sammalsuon turvetuotantoalueelle, Kouvola.

Luvan hakija 

Rakennus- ja Maansiirto Lautala Oy  

Kuulutuksen ja päätösasiakirjan nähtävilläpito 

Tämä kuulutus ja päätösasiakirja pidetään nähtävillä 18.10.2022 – 24.11.2022 

Vaasan hallinto-oikeuden verkkosivuilla osoitteessa: 

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

oikeudenkuulutukset/paatoskuulutukset.html 

 

Muutoksenhakuohjeet  

Ohjeet valituksen tekemiseen löytyvät kuulutetun oikaisupäätöksen ja 

päätöksen muutoksenhakua koskevasta osasta sekä siihen liitetystä 

valitusosoituksesta. Valitusaika päättyy 24.11.2022. 
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VAASAN HALLINTO-OIKEUS OIKAISUPÄÄTÖS 
 
18.10.2022 

1127/2022 

 Dnro 1377/03.04.04.04.19/2019 
   

Asia  Päätöksen korjaaminen  
 
 Vaasan hallinto-oikeuden päätös 14.9.2022 numero 971/2022   
 
 Edellä mainitun Vaasan hallinto-oikeuden päätöksen sivulla 15 olevat virheet 

korjataan hallintolainkäyttölain 56 §:n nojalla siten, että hallinto-oikeuden 
päätöksen kohdassa päätöksestä ilmoittaminen oleva teksti ”Tiedon 
kuulutuksen julkaisemisesta tulee olla nähtävillä 14 vuorokautta.” korjataan 
tekstiksi ”Tiedon kuulutuksen julkaisemisesta tulee olla nähtävillä vähintään 
sen ajan, jonka kuluessa päätökseen saa hakea muutosta.” ja 
muutoksenhakukohdassa teksti ”Oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun 
lain 106 §:n mukaan tähän päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla.” 
korjataan tekstiksi ”Oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 107 §:n 1 
momentin mukaan tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla 
korkeimpaan hallinto-oikeuteen, jos korkein hallinto-oikeus myöntää 
oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 111 §:n perusteella 
valitusluvan. Valituskirjelmä on toimitettava korkeimpaan hallinto-oikeuteen 
30 päivän kuluessa hallinto-oikeuden päätöksen tiedoksisaannista eli 
viimeistään 24.11.2022. 

 
 Valitusosoitus on liitteenä HallJK (01.20).” 
 
.  
 Oikaisu merkitään päätöksen hallinto-oikeudessa säilytettävään 

taltiokappaleeseen. Asianosaisille lähetetään maksutta jäljennös oikaistusta 
taltiokappaleesta hallintolainkäyttölain 57 §:n 3 momentin mukaisesti. 

 
Julkinen kuulutus 
 Päätös on annettu julkisella kuulutuksella. 
 

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 
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kohtuulliseksi (laki oikeudenkäynnistä hallintoasioissa 94 §, hallintolaki  
56 § 2 mom. ja 68 §). 

 
Päätöksestä ilmoittaminen 
 
 Kouvolan 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 24.11.2022. 

 
 Valitusosoitus on liitteenä HallJK (01.20). 
 
 
Hallinto-oikeuden kokoonpano 
 
 Asian on ratkaissut lainoppinut hallinto-oikeustuomari Patrick Sahlström. 
 
  
 Esittelijä  Pirjo Pentinmäki 
 
 

  Tämä päätös on sähköisesti varmennettu hallinto-oikeuden  
  asianhallintajärjestelmässä.  
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Jakelu 

Päätös ja maksu  asiakumppaneineen, maksutta  

Jäljennös maksutta Rakennus- ja Maansiirto Lautala Oy 

Kouvolan kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen 

Kouvolan kaupungin terveydensuojeluviranomainen 

Kouvolan kaupungin kaavoitusviranomainen 

Kouvolan kaupunginhallitus 

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

Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus / 
Ympäristö ja luonnonvarat, sähköisesti 

Etelä-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/ 

 
 
 



VAASAN HALLINTO-OIKEUS PÄÄTÖS 
 
14.09.2022 
[*korjattu sivu 15] 
18.10.2022 

971/2022 

 Dnro 1377/03.04.04.04.19/2019 
 

Asia Valitus ympäristölupa-asiassa 

Muutoksenhakijat 

 yhdessä. 

 

Luvan hakija Rakennus- ja Maansiirto Lautala Oy, Kouvola 

 

Asian aikaisemmat vaiheet 

 Etelä-Suomen aluehallintovirasto on 21.4.2015 antamallaan päätöksellä nro 
70/2015/2 myöntänyt Rakennus- ja Maansiirto Lautala Oy:lle ympäristöluvan 
Sammalsuon turvetuotantoon.  

 Vaasan hallinto-oikeus on 20.2.2017 antamallaan päätöksellä nro 17/0056/1 
hylännyt valitukset.  

 Korkein hallinto-oikeus on 14.2.2018 antamallaan päätöksellä taltionumero 
608 kumonnut hallinto-oikeuden ja aluehallintoviraston päätökset sekä 
palauttanut asian aluehallintovirastolle uudelleen käsiteltäväksi. 

 Korkein hallinto-oikeus on muun ohella katsonut, että toiminnasta aiheutuvia 
vesistöpäästöjä ei ole hakemusasiakirjoissa arvioitu luotettavasti. Myöskään 
vesiensuojelurakenteiden riittävyydestä tai pintavalutuskentän 
ominaisuuksista ja toimivuudesta ei ole esitetty yksityiskohtaisia selvityksiä. 
Tiedot Torasjoen veden laadusta eri vuodenaikoina ja veden laatuun 
vaikuttavista tekijöistä perustuvat suppeaan aineistoon ja osin vanhoihinkin 
tietoihin. Vaikka tuotantotoimintaan tarkoitettu pinta-ala on pienehkö, ei 
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edellä mainittujen hakemuksen puutteiden vuoksi voida pitää selvitettynä, että 
toiminnasta yhdessä muiden Torasjokea kuormittavien tekijöiden kanssa ei 
voisi aiheutua merkittävää pilaantumista tai sen vaaraa sen vuoksi, että veden 
luokituksen hyvän tilan tavoitetta ei saavuteta. 

 Lopputuloksena korkein hallinto-oikeus on todennut, että edellä todettujen 
hakemuksen puutteiden vuoksi aluehallintoviraston ja   
hallinto-oikeuden päätökset on kumottava ja asia on palautettava alue-  
hallintovirastolle uudelleen käsiteltäväksi. Mikäli luvanhakija haluaa jatkaa 
hakemustaan, aluehallintoviraston on varattava hakijalle tilaisuus   
täydentää hakemustaan.   

 Täydennyksen tulee sisältää muun ohella tarkempi arvio päästöistä eri 
tuotanto- ja kuntoonpanovaiheissa ja eri vuodenaikoina, vesiensuojelu-  
rakenteiden tarkempi kuvaus ja mitoitus, tiedot pintavalutuskentän olo- 
suhteista, turvekerroksen paksuudesta ja pintakerroksen fosforipitoisuu-  
desta sekä suunnitelma alueen kuntoonpanosta, mitoituksesta ja 
oikovirtausten estämisestä edellytetyt reduktiotasot huomioon ottaen, tiedot 
Torasjoen veden tilasta eri vuodenaikoina ja kuormituksen vaikutuksesta 
Torasjoen veden laatuun ja mahdollinen luonnos vaikutustarkkailusta.
  

Valituksenalainen päätös 

Etelä-Suomen aluehallintovirasto  

 23.10.2019 nro 413/2019 

Aluehallintovirasto on myöntänyt Rakennus- ja Maansiirto Lautala Oy:lle 
ympäristöluvan Sammalsuon turvetuotantoon Kouvolan kaupungissa 
Torasjoen vesistöalueella hakemukseen liitetyn suunnitelman ja sen 
täydennysten mukaisesti siten muutettuna kuin lupamääräyksistä ilmenee. 
Tuotantoalueen pinta-ala auma-alueineen on noin 46,0 ha. 

Päätös sisältää lupamääräykset 1–16, joista lupamääräykset 1–8 ja 11–14 
kuuluvat seuraavasti: 

Päästöt vesiin 

1. Turvetuotantoalueen vedet on johdettava hakemuksen liitteenä olevan 
kartan Turvetuotantoalueen sijainti (mittakaava 1 :20 000) mukaisesti 
vesienkäsittelyrakenteiden jälkeen laskuojan kautta Torasjokeen. 

2. Tuotantoalueen vedet on johdettava hakemuksen liitteenä olevan 
piirustuksen Sammalsuo tuotantosuunnitelma (mittakaava 1: 5 000) mukaisesti 
sarkaojarakenteiden, virtausta säätävien patojen ja laskeutusaltaiden kautta 
sekä käsiteltävä ympärivuotisesti pintavalutuskentällä sekä muutoin 
hakemussuunnitelmasta ilmenevällä tavalla. 
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Pintavalutuskentällä olevat ojat on tukittava vähintään kolmen metrin pituisilla 
ojatukoksilla riittävän lyhyin välein kentän kaltevuuden perusteella. 
Pintavalutuskenttää rakennettaessa ei saa tarpeettomasti vahingoittaa alueen 
kasvillisuutta. Oikovirtaukset on estettävä patoamalla ojat riittävän tiheästi 
soveltuvalla pintavalutuskentän ulkopuolelta tuodulla materiaalilla. Veden 
jakautumisesta tasaisesti koko pintavalutuskentälle on huolehdittava 
reikäputkilla tai vain pintakerrokseen kaivetuilla ojilla. Reikäputkien ja ojien 
yksityiskohtaisessa sijoittamisessa on hyödynnettävä alueelta mittauksin 
hankittavaa tarkkaa korkeustietoa. Reikäputkien ja ojien paikkoja on 
tarvittaessa muutettava. 

Sarkaojien päissä on oltava lietesyvennys, lietteenpidätin ja päisteputket. 
Kokoojaojiin on rakennettava virtausta säätelevät padot. Laskeutusaltaissa on 
oltava pintapuomit ja purkupään virtaamaa padottava rakenne. 
Laskeutusaltaiden ja pintavalutuskenttien on oltava mitoitusohjeiden mukaisia.  

Auma-alueiden ja ojien välissä on oltava suojakaista, joka estää turpeen 
joutumisen ojiin.  

Tuotantoalueen ulkopuoliset valumavedet on johdettava tuotantoalueen ja 
vesienkäsittelyrakenteiden ohitse eristysojissa, joissa on oltava 
lietesyvennykset. Eristysojia kaivettaessa on käytettävä kaivukatkoja ja vedet 
on johdettava pintavaluntana vesistöön, jos se on mahdollista.  

3. Pintavalutuskentän puhdistustehon on oltava kentän kolmannen 
toimintavuoden alusta lähtien vähintään seuraava:  

Kiintoaine   50 % 
Kokonaisfosfori  40 %  
Kokonaistyppi 20 % 

Puhdistusteho lasketaan laskeutusaltaan jälkeen ennen pintavalutuskenttää ja 
sen jälkeen määritetyistä veden pitoisuuksien vuosikeskiarvoista häiriötilanteet 
mukaan lukien.  

Jos puhdistustehon raja-arvoja ei saavuteta, mutta pintavalutuskentältä 
lähtevän veden kokonaisfosforipitoisuus on yksittäisellä näytteenottokerralla 
ollut alle 35 µg/l, kokonaistyppipitoisuus alle 700 µg/l tai kiintoainepitoisuus 
alle 5 mg/l, voi luvan haltija jättää kyseisen parametrin näytteenottokerran 
tulokset pois puhdistustehon vuosikeskiarvoa laskettaessa. 

4. Jos pintavalutuskentällä ei tarkkailun perusteella saavuteta 
lupamääräyksessä 3 asetettuja käsittelyvaatimuksia, luvan haltijan on 
välittömästi ryhdyttävä toimenpiteisiin vesienkäsittelyn parantamiseksi ja 
ilmoitettava tehtävistä toimenpiteistä kirjallisesti Kaakkois-Suomen 
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle ja Kouvolan kaupungin 
ympäristönsuojeluviranomaiselle. Jos lupamääräyksessä 3 asetettuja 
käsittelyvaatimuksia ei saavuteta seuraavanakaan vuonna, luvan haltijan on 
toimitettava sitä seuraavan vuoden helmikuun loppuun mennessä 
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aluehallintovirastolle vesienkäsittelyn tehostamista koskeva suunnitelma, 
jonka perusteella aluehallintovirasto voi muuttaa tai täsmentää lupaa ja 
lupamääräyksiä. 

5. Laskeutusaltaiden ja niiden jälkeisten vesienkäsittelyrakenteiden on oltava 
käytössä ennen sarkaojitusta ja suon pintakerroksen poistamista. Niiden 
valmistumisesta on ilmoitettava ennen käyttöönottoa Kaakkois-Suomen 
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle ja Kouvolan kaupungin 
ympäristönsuojeluviranomaiselle.  

Vesienkäsittelyrakenteisiin saa elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen 
hyväksymällä tavalla tehdä sellaisia muutoksia, jotka eivät vähennä niiden 
tehoa. 

6. Vesienkäsittelyrakenteet ja ojastot on pidettävä jatkuvasti toimintakunnossa 
ja niiden toimivuus on tarkastettava säännöllisesti. 

Laskeutusaltaat, sarkaojat ja lietesyvennykset on puhdistettava ainakin kerran 
vuodessa tuotantokauden päätyttyä ja aina muulloinkin tarpeen vaatiessa. 
Reuna- ja kokoojaojat ja kivennäismaahan kaivetut ojat on tarkastettava 
ainakin kerran vuodessa ja puhdistettava tarvittaessa. 

Laskeutusaltaista, lietesyvennyksistä ja ojista poistettava liete on sijoitettava 
siten, ettei se pääse vesistöön.  

Päästöt ilmaan ja melu 

7. Tuotanto ja turpeen varastointi on tehtävä ja ajoitettava siten, että 
tuotantoalueelta leviää mahdollisimman vähän turvepölyä ympäristöön. 
Koneiden ja laitteiden on oltava mahdollisimman vähän turvepölyä 
aiheuttavia. Aumoja ei saa sijoittaa alle 500 metrin etäisyydelle 
asuinrakennuksista. 

Kuljetuksiin käytettävät ajoneuvot on kuormattava siten, ettei kuorma pölyä 
häiritsevästi. 

8. Alueen kuntoonpanotyöt, turvetuotanto ja varastointi on järjestettävä siten, 
että niistä aiheutuu mahdollisimman vähän melua. Melutaso ei saa ylittää 
asuinrakennusten pihapiirissä 55 dB (LAeq) klo 7–22 eikä 50 dB (LAeq) klo 
22–7. Loma-asuntojen pihapiirissä melutaso ei saa ylittää 45 dB (LAeq) klo 7–
22 eikä 40 dB (LAeq) klo 22–7. 

_ _ 

 

Häiriö- ja poikkeustilanteet  
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11. Luvan haltijalla tulee olla valmiudet tuotantoalueella tapahtuvien 
konevaurioiden tai onnettomuuksien aiheuttamien ympäristövahinkojen 
torjuntaan.  

12. Toiminnan häiriötilanteista ja niiden aikaisista poikkeuksellisista vesien 
johtamisjärjestelyistä on viipymättä ilmoitettava Kaakkois-Suomen elinkeino-, 
liikenne- ja ympäristökeskukselle ja Kouvolan kaupungin 
ympäristönsuojeluviranomaiselle sekä järjestettävä niiden edellyttämä 
tarkkailu. Häiriö- ja poikkeustilanteiden syyt on välittömästi selvitettävä. 
Havaitut viat on korjattava ja häiriötekijät poistettava viipymättä. 

Tarkkailut  

13. Käyttö- ja päästötarkkailu on toteutettava tämän päätöksen liitteenä 3 
olevan suunnitelman mukaisesti.  

Tarkkailusuunnitelmaa voidaan tarkentaa Kaakkois-Suomen elinkeino-, 
liikenne- ja ympäristökeskuksen hyväksymällä tavalla edellyttäen, että 
muutokset eivät heikennä tulosten luotettavuutta, tarkkailun kattavuutta tai 
aiheuta kohtuuttomia lisäkustannuksia.  

14.Vesistötarkkailu on tehtävä luvan haltijan aluehallintovirastoon 25.1.2019 
toimittaman täydennyksen liitteen Sammalsuon turvetuotantoalueen 
vesistövaikutustarkkailuohjelma mukaisesti, mutta kuitenkin muutettuna siten, 
että vuotuista vedenlaadun tarkkailua tulee jatkaa, kunnes 
vesiensuojelurakenteet on todettu toimiviksi. Tarkkailu on aloitettava ennen 
tuotantoalueen kuntoonpanon aloittamista. 
 
Tarkkailusuunnitelmaa voidaan tarkentaa Kaakkois-Suomen elinkeino-, 
liikenne- ja ympäristökeskuksen hyväksymällä tavalla. 
 
Vesistötarkkailun vuosiraportit on toimitettava Kaakkois-Suomen elinkeino-, 
liikenne- ja ympäristökeskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueelle 
sähköisesti valvontaviranomaisen käyttämän tietojärjestelmän kautta sekä 
annettava tiedoksi Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristökeskuksen kalatalousviranomaiselle ja Kouvolan kaupungin 
ympäristönsuojeluviranomaiselle. Tarkkailujen tulokset on vaadittaessa 
annettava niiden nähtäväksi, joiden oikeuteen tai etuun tiedot saattavat 
vaikuttaa. Tarkkailutulosten yhteenvedoissa on esitettävä tarkkailussa 
esiintyneet epävarmuustekijät sekä analyyseissä ja tulosten laskennassa 
käytetyt menetelmät. 
 
Aluehallintoviraston päätöksen perusteluja 
 
Luvan myöntämisen edellytykset 
 
_ _ 
 
Kuivatusvedet käsitellään pintavalutuksella. Pintavalutuskentän pinta-ala 2,5 
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ha on 5,4 % sen valuma-alueesta. Kenttä on ojitetulla alueella, mutta sen 
turvepaksuus on noin yksi metri ja sen turpeen laatu vähäravinteista fosforin 
osalta. Kaakkois-Suomen vesienhoidon toimenpideohjelmassa Vuoksen ja 
Kymijoen–Suomenlahden vesienhoitoalueille vuosiksi 2016–2021 on 
edellytetty, että esimerkiksi pintavalutuskentän soveltuvuus on varmistettava 
riittävän hyvillä ennakkotutkimuksilla. Aluehallintovirasto katsoo, että hakijan 
toimittamat tiedot pintavalutuskentän osalta ovat riittävät, ja vesien käsittely 
täyttää parhaan käyttökelpoisen tekniikan vaatimukset Sammalsuon 
olosuhteissa.  
 
_ _ 
 
Hakija on täydentänyt hakemustaan tiedoilla Torasjoen yläosan vedenlaadusta. 
Vesinäytteet otettiin viidesti kesä–marraskuun aikana vuonna 2018. 
Tarkkailupiste sijaitsi Torasjoessa Sammalsuolta laskevan ojan alapuolella. 
Torasjoen virtaamissa ja vedenlaadussa oli paljon vaihtelua 
näytteenottokertojen välillä. Virtaama vaihteli 83–391 l/s välillä ja oli selvästi 
keskimääräistä pienempi. Virtaaman nousu lisäsi erityisesti jokiveden väriä, 
sameutta, kiintoaine-, kokonaistyppi-, nitriitti-nitraattityppi- ja 
rautapitoisuuksia.  
 
Uusien näytteiden kiintoaineen (5,2–14,3 mg/l), kokonaisfosforin (32–59 µg/l) 
ja kokonaistypen (680–3 400 µg/l) osalta pitoisuudet vastaavat aiemmin 
lupahakemuksessa esitettyjä tuotantoalueen alapuolella sijaitsevan Vainimon 
mittauspisteen vedenlaatutietoja: 12,3 mg/l kiintoainetta, 44,5 µg/l 
kokonaisfosforia ja 1 673 µg/l kokonaistyppeä. Torasjoen yläosan 
vedenlaadussa näkyi selvästi valuma-alueen maankäyttö, erityisesti 
maatalouden vaikutus. Vedenlaadun vaihteluista huolimatta Torasjoen vesi oli 
sameaa, kiintoainepitoista ja väriltään tummaa koko tarkkailujakson ajan.  
 
Vesienkäsittelyn jälkeen turvetuotantoalueelta tuotantovaiheessa lähtevän 
vuosikuormituksen määräksi on arvioitu yhteensä 1 578 kg kiintoainetta, 458 
kg typpeä ja 14,7 kg fosforia. VEMALA-kuormitusmallin mukaan koko 
Torasjoen yläosaan kohdistuva vuosikuormitus on yhteensä 667 870 kg 
kiintoainetta, 33 820 kg typpeä ja 1 810 kg fosforia. Sammalsuon 
turvetuotantoalueelta tuotantovaiheessa tuleva kuormitus olisi suuruudeltaan 
kiintoaineen osalta 2,4 %, kokonaistypen osalta 1,4 % ja kokonaisfosforin 
osalta 0,8 % Torasjoen yläosaan kohdistuvasta kuormituksesta. Sammalsuon 
turvetuotantoalue (46 ha) muodostaa ainoastaan noin 0,02 % Torasjoen koko 
valuma-alueesta (220,21 km2).  
 
Hakija on ilmoittanut, ettei lisänäytteenottoa vuoden 2019 kesällä tehty heikon 
virtaamatilanteen vuoksi. Aluehallintovirasto arvioi, ettei tällä ole ratkaisevaa 
merkitystä toiminnan vaikutusten arvioinnissa.  
 
Kun otetaan edellä kuvatulla tavalla huomioon Torasjoen tämän hetkinen 
vedenlaatu ja Sammalsuon turvetuotannosta siihen aiheutuva kuormitus, 
voidaan riittävän luotettavasti arvioida, ettei toiminnasta lupamääräysten 
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mukaisesti toimittaessa aiheutuva vesistöpäästö yhdessä muiden Torasjokea 
kuormittavien tekijöiden kanssa aiheuta merkittävää pilaantumista tai sen 
vaaraa. 
 
Torasjoen yläosan (FI14.991_002) tila on Kymijoen–Suomenlahden 
vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelmassa vuosille 2016–2021 arvioitu 
välttäväksi ja Torasjoen alaosan (FI14.991_001) tila tyydyttäväksi. Tila-arvio 
perustuu suppeaan ekologiseen aineistoon. Vesienhoitosuunnitelman mukaan 
tavoitteena on hyvän tilan saavuttaminen vuoteen 2027 mennessä. Syksyllä 
2019 valmistuneen valtakunnallisen ekologista tilaa koskevan kolmannen 
luokittelukierroksen mukaan Torasjoen ala- ja yläosan ekologinen tila on 
pysynyt muuttumattomana. Kymijoen–Suomenlahden vesienhoitoalueen 
vesienhoitosuunnitelmassa vuosiksi 2016–2021 tai Kaakkois-Suomen 
vesienhoidon toimenpideohjelmassa Vuoksen ja Kymijoen–Suomenlahden 
vesienhoitoalueille vuosiksi 2016–2021 Torasjokea ei ole määritelty 
turvetuotannon kannalta erityisen herkäksi vesistöksi. Turvetuotannossa on 
määrätty käytettäväksi parasta käyttökelpoista tekniikkaa, joka vastaa 
vesienhoitosuunnitelmassa ja toimenpideohjelmassa turvetuotannolle esitettyjä 
sektorikohtaisia toimenpiteitä. Aluehallintovirasto katsoo, että Sammalsuon 
turvetuotannon päästöt eivät ennalta arvioiden vaaranna Kymijoen–
Suomenlahden vesienhoidon suunnittelussa asetettujen tavoitteiden 
saavuttamista. 

Lupamääräysten perusteluja 

Vesistöön joutuvien päästöjen rajoittamiseksi määrätään käytettäväksi parasta 
käyttökelpoista tekniikkaa ja käytäntöä, minkä vuoksi ovat tarpeen määräykset 
1–6. Käsittelyvaatimuksella varmistetaan, että vesienkäsittely toimii odotetulla 
tavalla.  

Lupamääräyksessä 3 vesienkäsittelyrakenteelle on asetettu puhdistustehorajat. 
Koska tuotantoalue ja pintavalutuskenttä ovat uusia eikä aikaisempaa 
vesienkäsittelyrakenteen ylä- ja alapuolisen vedenlaadun tarkkailuaineistoa ja 
riittävää vesistötarkkailuaineistoa ole käytettävissä, ei pitoisuusraja-arvoja 
asettamiseen ole tässä tapauksessa edellytyksiä. Hakijalla on mahdollisuus 
tehdä esitys tehorajojen muuttamisesta pitoisuusrajoiksi myöhemmin, kun 
tarkkailutietoa on riittävästi saatavilla.  

Vesienkäsittelymenetelmän toimivuuteen liittyy epävarmuustekijöitä. 
Lupamääräyksellä 4 varmistetaan, että vesienkäsittely toimii lupamääräysten 
mukaisesti.  

Sammalsuon tuotantoalueen ja asutuksen välillä on vähintään 600 m ja välissä 
on mäkistä metsämaastoa sekä maantie 3691. Kesäaikainen vallitseva 
tuulensuunta on etelän ja lännen väliltä, eli poispäin asutuksesta. Ennalta 
arvioiden etäisyys on riittävä, ettei pöly- ja meluhaittoja asutukselle aiheudu. 
Varovaisuusperiaatteen mukaisesti on kuitenkin annettu määräykset pöly- ja 
meluhaitan estämiseksi. Pölyhaitan estämiseksi on lupamääräyksessä 7 annettu 
määräys vähimmäisetäisyydestä auman sijoittamisessa. Asumiseen käytettyjen 
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alueiden melutasolle annetaan lupamääräyksessä 8 enimmäisarvot, jotka 
vastaavat valtioneuvoston päätöksen (993/1992) melutason ohjearvoja. 

_ _  

Häiriötilanteisiin varautumista varten annetaan lupamääräykset 11 ja 12. 

Luvan haltijan on oltava selvillä toimintansa päästöistä ja niiden vaikutuksista 
ympäristöön. Lupamääräyksien 13 ja 14 tarkkailu- ja raportointimääräykset 
ovat tarpeen valvontaa varten. Vesienkäsittelyn toimivuutta on tarkkailtava 
niin, että tarkkailun perusteella voidaan valvoa, toteutuvatko käsittelylle 
lupamääräyksessä 3 asetetut käsittelyvaatimukset. Tarkkailun perusteella 
valvontaviranomainen voi tarvittaessa edellyttää toimenpiteitä pintavalutuksen 
ja muun vesien käsittelyn puhdistustehon parantamiseksi. Vuosittain tehtäviin 
yhteenvetoraportteihin sisällytetään selostukset vesien käsittelyssä havaituista 
puutteista, jo tehdyistä toimenpiteistä niiden poistamiseksi ja suunnitelma 
tulevista parannustoimenpiteistä. 

Vaatimukset hallinto-oikeudessa 

 asiakumppaneineen on vaatinut, että aluehallintoviraston päätös 
kumotaan ja ympäristölupahakemus hylätään. 

Perusteluinaan muutoksenhakijat ovat muun ohella esittäneet, että luvan 
myöntämisen edellytykset eivät täyty. Hanke vaikuttaa asukkaiden kokemaan 
elämänlaatuun etenkin tuotannon melu- ja pölypäästöjen, liikenteen sekä 
alueen ominaisuuksien muuttumisen kautta. 

Myös tuotantoalueelta, missä turvetuotanto ei ole käynnissä, nousee 
turvepölyä ilmaan tuulen nostamana. Pölyhaitat voivat olla suuria myös lähes 
tyynissä olosuhteissa, sillä pölyjen sekoittuminen ja poistuminen ilmakehästä 
on tällöin vähäistä. Pienimmät hiukkaset leviävät useita kilometrejä ja mitä 
laajemmalle alueelle hiukkaset leviävät, sitä pienempinä ja terveydelle 
haitallisempina pitoisuuksina pöly on. Turvetuotannossa syntyviä vaikutuksia 
alueen liikenteen kehittymiseen ja turvallisuuteen ei ole tuotu hakemuksessa 
tahi ratkaisussa esille. Liikenteen melu, tärinä sekä pölypäästöt on jätetty 
huomioimatta.  

Tuotantoalueen länsiosaan suunniteltu liikennöinti, lastausalue sekä aumat 
sijaitsevat haitallisen lähellä asutusta. Vekarantielle (tie 3691) tuotantoalueelta 
tuleva liikennöinti on liikenneturvallisuuden kannalta ongelmallinen, koska 
muun muassa varusmiehet sekä puolustusvoimien kalusto käyttävät tietä 
päivittäin. Turvekuormien liikennöidessä Vekarantietä pohjoiseen on reitin 
varrella runsaasti asutusta, myös alle 100 metrin säteellä tiestä. 

Turpeen lastauksen aikana turvepölyä jää kiinni kuljetuskalustoon ja sen 
renkaisiin. Tämä kulkeutuu turvekuljetusten mukana hankealueelta 
Vekarantielle ja sen varrelle. Koska hankealueen länsipuolen työmaatie on 
lyhyt, kulkeutuu valtaosa pölystä maanteille asti kunnes turverekan riittävä 
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nopeus ja ilmavirtaus on saavutettu. Märkä turve on erittäin liukas sekä litistyy 
tiukasti kiinni tienpintaan.  

Aumojen ja lastausalueen tuntumassa ei ole asutuksen suuntaan metsää 
vähentämässä toiminnasta ja liikenteestä aiheutuvan melun ja pölyn 
vaikutuksia ympäristöön. Talviaikaan pölyä ja melua aiheuttavat turpeen 
toimituksiin liittyvät lastaukset ja liikennöinti. Talvella toiminnan aiheuttamaa 
melua ja pölyä ei kasvillisuus eikä puiden lehvistö ole myöskään estämässä.  

Kuormatessa turve pölyää todella paljon ja turvepöly kerääntyy 
kuormauskoneen moottoritilaan. Moottorin kuumetessa turvepöly voi syttyä 
palamaan. Turveaumojen palot ovat yleisempiä kuin turvekenttäpalo ja 
aumojen sijaitessa näinkin lähellä asutusta on huoli turvepalosta aiheellinen.  

Tuotantoalueen koillisosaan suunniteltu varikko, lastausalue sekä auma 
sijaitsevat alle 500 metrin päässä Pyöriälammesta ja Mustanpitkänlammesta. 
Muutoksenhakijat ovat viitanneet vesilain 2 luvun 11 §:ään, jonka mukaan 
muun muassa enintään yhden hehtaarin suuruisen lammen tai järven 
luonnontilan vaarantaminen on kielletty. 

Pyöriälampi ja Mustanpitkälampi saavat osansa turvetuotantoalueelta 
ilmateitse kulkeutuvasta pölystä, mikä heikentää niiden tilaa. Lammet 
rehevöityvät turvetuotantoalueelta lähtevän kuormituksen vaikutuksesta. Myös 
lammille sarkojen suuntaisesti puhaltava tuuli lisää vesistöön kulkeutuvaa 
pölypitoisuutta.  

Vesilain 15 §:n 1 momentin mukaan sellaisiin toimenpiteisiin ei saa ryhtyä, 
joista voi aiheutua vesistön aseman, syvyyden, vedenkorkeuden, vedenjuoksun 
tai muuta vesiympäristön muutosta.  

Valtioneuvoston periaatepäätöksessä vesiensuojelun suuntaviivoiksi on 
turvetuotannon osalta todettu muun muassa, että vesiensuojelun tehostamisen 
ja uusien turvealueiden käyttöönoton tarpeet tulee arvioida erityisen tarkoin 
kohteissa, joissa vesien tilatavoitteet edellyttävät tilan parantamista. 
Tuotantoalue olisi uusi ja toteutuessaan lisäisi Torasjokeen kohdistuvaa 
kuormitusta tilanteessa, jossa jokeen kohdistuvaa kuormitusta pitäisi selkeästi 
vähentää. Turvetuotanto yhdessä alueen muun kuormituksen kanssa 
vaikeuttaisi ja hidastaisi vesienhoitosuunnitelman tavoitteiden saavuttamista. 
Hakemuksen mukainen toiminta ei täytä ympäristönsuojelulain mukaisia 
vaatimuksia ympäristöluvan myöntämiseksi.  

Suomen hallitus on asettanut energia- ja ilmastostrategiassaan tavoitteeksi, että 
turpeen energiakäyttö vähenee kolmanneksella viimevuosien keskimääräisestä 
tasosta (23TWh) vuoteen 2025 mennessä ja käyttö vähintään puolitetaan 
vuoteen 2030 mennessä. Uudet turvetuotannolle myönnettävät ympäristöluvat 
eivät ole linjassa hallituksen tavoitteiden kanssa. 

Suomen perustuslain 20 § koskee vastuuta ympäristöstä: ”Vastuu luonnosta ja 
sen monimuotoisuudesta, ympäristöstä ja kulttuuriperinnöstä kuuluu kaikille. 
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Julkisen vallan on pyrittävä turvaamaan jokaiselle oikeus terveelliseen 
ympäristöön sekä mahdollisuus vaikuttaa elinympäristöään koskevaan 
päätöksentekoon.” 

Asian käsittely hallinto-oikeudessa 

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on antanut valituksen johdosta lausunnon. 

Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen Ympäristö ja 
luonnonvarat -vastuualue on antanut valituksen johdosta vastineen. 

Kouvolan kaupungille, Kouvolan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle, 
Kouvolan kaupungin terveydensuojeluviranomaiselle, Kouvolan kaupungin 
kaavoitusviranomaiselle ja Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristökeskuksen kalatalousviranomaiselle on varattu tilaisuus vastineen 
antamiseen valituksen johdosta. Vastineita ei ole annettu. 

Rakennus- ja Maansiirto Lautala Oy on antanut valituksen, lausunnon ja 
vastineen johdosta vastineen.   

 asiakumppaneineen on antanut vastaselityksen. 

Hallinto-oikeuden ratkaisu 

Hallinto-oikeus hylkää valituksen. 

Sovellettavat säännökset 

Ympäristönsuojelulain 6 §:n mukaan toiminnanharjoittajan on oltava selvillä 
toimintansa ympäristövaikutuksista, ympäristöriskeistä ja niiden hallinnasta 
sekä haitallisten vaikutusten vähentämismahdollisuuksista 
(selvilläolovelvollisuus). 

Ympäristönsuojelulain 49 §:n 1, 2 ja 5 kohtien mukaan ympäristöluvan 
myöntäminen edellyttää, ettei toiminnasta, asetettavat lupamääräykset ja 
toiminnan sijoituspaikka huomioon ottaen, aiheudu yksinään tai yhdessä 
muiden toimintojen kanssa: 

1) terveyshaittaa; 
2) merkittävää muuta 5 §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitettua seurausta tai 
sen vaaraa; 
5) eräistä naapuruussuhteista annetun lain 17 §:n 1 momentissa tarkoitettua 
kohtuutonta rasitusta.  

Ympäristönsuojelulain 5 §:n 1 momentin 2 kohdan mukaan tässä laissa 
tarkoitetaan: 
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2) ympäristön pilaantumisella sellaista päästöä, jonka seurauksena aiheutuu 
joko yksin tai yhdessä muiden päästöjen kanssa: 

a) terveyshaittaa; 
b) haittaa luonnolle ja sen toiminnoille; 
c) luonnonvarojen käyttämisen estymistä tai melkoista vaikeutumista; 
d) ympäristön yleisen viihtyisyyden tai erityisten kulttuuriarvojen 
vähentymistä; 
e) ympäristön yleiseen virkistyskäyttöön soveltuvuuden vähentymistä; 
f) vahinkoa tai haittaa omaisuudelle taikka sen käytölle; tai  
g) muu näihin rinnastettava yleisen tai yksityisen edun loukkaus. 

Ympäristönsuojelulain 52 §:n 1 momentin 1, 4 ja 6 kohtien mukaan 
ympäristöluvassa on annettava tarpeelliset määräykset:  

1) päästöistä, päästöraja-arvoista, päästöjen ehkäisemisestä ja rajoittamisesta 
sekä päästöpaikan sijainnista; 
4) toimista häiriö- ja muissa poikkeuksellisissa tilanteissa;  
6) muista toimista, joilla ehkäistään tai vähennetään ympäristön pilaantumista 
tai sen vaaraa. 

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

Eräistä naapuruussuhteista annetun lain 17:n § 1 momentin mukaan 
kiinteistöä, rakennusta tai huoneistoa ei saa käyttää siten, että naapurille, 
lähistöllä asuvalle tai kiinteistöä, rakennusta tai huoneistoa hallitsevalle 
aiheutuu kohtuutonta rasitusta ympäristölle haitallisista aineista, noesta, liasta, 
pölystä, hajusta, kosteudesta, melusta, tärinästä, säteilystä, valosta, lämmöstä 
tai muista vastaavista vaikutuksista. 

Asiassa saatu selvitys 
 
Tuotantoalue sijaitsee Kouvolan kaupungissa noin 16 km Valkealan 
keskustasta koilliseen. Sammalsuo on kokonaan ojitettu. Alueen luoteispuoli 
on metsäistä suota, länsi- ja eteläpuolella peltoa ja mäkistä metsämaata sekä 
kaakkoiskulmassa kivilouhos. Lähin asuttu kiinteistö on noin 690 metrin 
etäisyydellä suon länsipuolella. Tuotantoalueen ja kiinteistön väliin jää 
metsäinen mäki ja tie. Sammalsuo sijaitsee Torasjoen vesistöalueella (14) ja 
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siitä edelleen Torasjoen yläosan valuma-alueella (14.992).  
 
Turvetuotantoalueen pinta-ala on 46 ha. Alueelle on tarkoitus perustaa kolme 
auma-aluetta, yhteensä 1,7 ha, ja varikko. Tuotannon on arvioitu kestävän 35 
vuotta. 
  
Sammalsuon turvetuotantoalue eristetään vesitaloudellisesti ympäristöstään 
olemassa olevien metsä-, tie- ja rajaojien avulla. Turvetuotantoalue 
kuivatetaan sarkaojilla. Sarkaojat kattavat koko turvetuotantoalueen. Kaikkien 
sarkaojien päissä on lietesyvennys sekä päiste- ja sihtiputket. Niiden kautta 
vedet johdetaan lietealtaaseen, jonka jälkeen vesi kulkee pumppausaltaan ja 
laskeutusaltaan kautta pintavalutuskentälle. Ennen laskeutusallasta on 
virtaamansäätöpato. Pumppaus antaa mahdollisuuden tarvittaessa padottaa 
vettä turvetuotantoalueelle tulvatilanteissa ja laskemaan veden hillitysti pois 
suolta, jolloin tasataan alueen virtaamia. Etenkin syystulvien aikaan 
pumppausta voidaan rajoittaa ilman, että turvetuotannon harjoittamiselle 
muodostuu haittaa. Lisäksi turpeen nosto lisää joka vuosi alueen kykyä 
varastoida vettä ja puskuroida tulvia.  
 
Pintavalutuskentän (2,5 ha) koko on 5,4 % sen valuma-alueesta. Kentän 
turvepaksuus on yli yksi metri. Pintavalutuskenttä tehdään ojitetulle suolle. 
Ojat on suunniteltu tukittavaksi ruokohelpi- tai olkipaaleilla. Tutkimusten 
mukaan fosforin pitoisuudet turpeen pintaosissa (0–20 cm:n syvyydeltä) ovat 
olleet 450–640 mg/kg ka. Tulosten perusteella pintavalutuskentän turve on 
vähäravinteista ja alle suositusarvon, joka on 800 mg/kg. Pintavalutuskentältä 
vesi johdetaan avo-ojaan (650 m), joka johtaa Torasjokeen.   
 
Torasjoen yläosan vedenlaatua on tutkittu viidesti kesä–marraskuun aikana 
vuonna 2018 Sammalsuolta laskevan ojan alapuolella. Tarkkailujaksolla 
Torasjoen virtaamissa ja vedenlaadussa oli paljon vaihtelua 
näytteenottokertojen välillä. Virtaama vaihteli välillä 83–391 l/s ollen selvästi 
keskimääräistä alhaisempaa. Veden sähkönjohtavuus sekä kemiallisen 
hapenkulutuksen ja kokonaisfosforin pitoisuudet pysyivät samalla tasolla 
kesäkuukausien ajan, mutta kohosivat syksyllä. 
 
Torasjoen yläosan vedenlaadussa näkyi selvästi valuma-alueen maankäyttö ja 
erityisesti maatalouden vaikutus. Vedenlaadun vaihteluista huolimatta 
Torasjoen vesi oli sameaa, kiintoainepitoista ja väriltään tummaa koko 
tarkkailujakson ajan. Tarkkailujakson aikana joessa ei ilmennyt happi- tai 
happamuusongelmia. Kesä–elokuun ravinnepitoisuuksien perusteella joen vesi 
oli melko rehevää ja pitoisuudet kuvastivat jokityypin vertailuarvojen mukaan 
hyvää/tyydyttävää tilaa. Kesäkuukausina kokonaisfosforipitoisuuksissa oli 
hyvin vähän vaihtelua. Syksyllä, tarkkailujakson korkeimmilla virtaamilla, 
molempien kokonaisravinteiden pitoisuudet kohosivat, jolloin 
kokonaisfosforipitoisuus kuvasti enää välttävää tilaa ja kokonaistyppipitoisuus 
huonoa tilaa. Torasjoen yläosan vedenlaatua on seurattu aikaisemmin 
useammalla näytteenottopaikalla vuosien 1970–2013 aikana. Verrattaessa 
vuoden 2018 tuloksia aikaisempiin tuloksiin vaikuttaisi siltä, ettei Torasjoen 
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yläosan veden laadussa ole tapahtunut merkittävää muutosta vuosien varrella.  
Uusien näytteiden mukaan pitoisuudet ovat olleet kiintoaineen osalta 5,2–14,3 
mg/l, kokonaisfosforin 32–59 µg/l ja kokonaistypen 680–3 400 µg/l.  
 
Sammalsuon turvetuotantoalueen vuosibruttokuormitukseksi on arvioitu 
(suluissa osuus Torasjoen arvioidusta kokonaiskuormituksesta) kiintoainetta 
1 578 kg (2,4 %), typpeä 458 kg (1,4 %) ja fosforia 14,7 kg (0,8 %). 
 
Kymijoki-Suomenlahden vesienhoitosuunnitelman vuosiksi 2016–2021 
mukaan Torasjoen yläosa on tyypitelty pieneksi kangasmaiden joeksi (Pk) ja 
alaosa keskisuureksi savimaiden joeksi (Ksa). Torasjoen yläosan tila on 
arvioitu välttäväksi ja Torasjoen alaosan tila tyydyttäväksi. 
Vesienhoitosuunnitelman mukaan tavoitteena on hyvän tilan saavuttaminen 
vuoteen 2027 mennessä. Torasjoki ei kuulu turvetuotannon kuormitukselle 
herkiksi tunnistettujen vesistöjen joukkoon. 
 
Syksyllä 2019 valmistuneen valtakunnallisen ekologista tilaa koskevan 
kolmannen luokittelukierroksen mukaan Torasjoen ala- ja yläosan ekologinen 
tila on pysynyt muuttumattomana.  

Hakemuksen mukaan tuotantoalueella on yli 50 m3:n paloaltaita 
alkusammutusta varten sekä alkusammutuskalusto. 

Pyöriälampi sijaitsee noin 450 metrin ja Mustanpitkälampi 700 metrin 
etäisyydellä Sammalsuon tuotantoalueen pohjois/koillispuolella. Sammalsuo 
ei kuulu lampien valuma-alueeseen. Sammalsuon pinta on matalammalla kuin 
kyseisten lampien vedenpinnan korkeudet. Lisäksi Sammansuon ja lampien 
välissä on ympäristöään korkeammalle kohoava puustoista kangasmaata. 
Sammalsuon pinta viettää etelään, johon suuntaan myös alueen vedet 
purkautuvat. 

Oikeudellinen arviointi ja johtopäätökset 

Vesienkäsittely ja päästöt 

Kun otetaan huomioon Sammalsuon vesienkäsittely, annetut lupamääräykset, 
Torasjoen nykytila ja päästöjen pieni osuus muusta Torasjokeen aiheutuvasta 
kuormituksesta Sammalsuon turvetuotannosta ei aiheudu vaaraa 
vesienhoitosuunnitelman tavoitteiden toteutumiselle.  

Tulvatilanteessa vesiä voidaan varastoida hankealueelle ja ne johdetaan pois 
tuotantoalueelta tasaisesti pumppaamalla. Hankkeella ei ole sanottavaa 
vaikutusta purkuvesistön virtaamiin eikä hankkeesta siten aiheudu vesilain 
vastaisia seurauksia. 

Sammalsuon kuivatusvesiä ei johdeta Pyöriälampeen eikä 
Mustanpitkälampeen.  
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Hallinto-oikeus edellä esitetyn perusteella katsoo, ettei Sammalsuon 
turvetuotannosta ennalta arvioiden aiheudu luvan mukaisesti toimittuna 
sellaista alapuolisen vesistön tai ympäristön pilaantumista tai niiden vaaraa,  
jonka perusteella lupaa ei olisi voitu myöntää.   

Melu ja pöly 

Turvetuotannon ympäristönsuojeluohjeen (Ympäristöhallinnon ohjeita 2/2015) 
mukaan uuden turvetuotantoalueen ja asutuksen välisen etäisyyden tulee olla 
vähintään 500 metriä ja jos välimaasto on avointa, mainittua suurempi. Aumat 
tulee sijoittaa vähintään 400 metrin etäisyydelle asutuksesta, uusilla alueilla 
500 metrin etäisyydelle. Ympäristönsuojeluohjeet eivät ole oikeudellisesti 
sitovia, mutta niitä voidaan käyttää selvityksenä arvioitaessa ympäristöluvan 
myöntämisen edellytyksiä.  

Korkeimman hallinto-oikeuden 14.2.2018 taltionumero 608 antaman 
päätöksen mukaan, kun otetaan huomioon etäisyys lähimpään asutukseen ja 
arvioitu vuosittainen tuotantoaika, tuotantoalueelta leviävän pölyn ja melun ei 
voida katsoa aiheuttavan eräistä naapuruussuhteista annetun lain 17 §:n 
mukaista kohtuutonta rasitusta. 

Auma-alueet ja varikko sisältyvät tuotantoalueeseen tai rajoittuvat siihen.  

Hallinto-oikeus katsoo, että Sammalsuon olosuhteissa suunniteltujen aumojen 
ja varikon etäisyys lähimpään asutukseen ja lupamääräykset 7 ja 8 riittävät 
varmistamaan, ettei toiminnasta voida näidenkään osalta katsoa aiheutuvan 
eräistä naapuruussuhteista annetun lain 17 §:ssä tarkoitettua kohtuutonta 
rasitusta muutoksenhakijoiden asuinkiinteistöjen piha-alueilla. Pyöriälammen 
ja Mustanpitkälammen etäisyys tuotantoalueeseen sekä tuotantoalueen ja 
lampien välinen maasto ovat riittäviä estämään pölystä johtuvat lampien tilaa 
heikentävät vaikutukset. 

Muut vaatimukset 

Yksittäisessä ympäristölupa-asiassa huomioon otettavana 
ympäristönsuojelulain 3 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitettuna ympäristön 
pilaantumisena ei voida pitää turvetuotantotoiminnasta tai turpeen käytöstä 
energiantuotannossa mahdollisesti aiheutuvia vaikutuksia 
ilmastonmuutokseen, eikä kansallisessa hallitusohjelmassa esitettyjen 
linjausten ohjausvaikutus vaikuta ympäristönsuojelulaissa säädettyyn 
lupaharkintaan oikeudellisesti sitovalla tavalla. 

Hallinto-oikeus toteaa, että liikenneturvallisuuteen liittyvät kysymykset eivät 
kuulu ympäristölupa-asian yhteydessä huomioon otettaviin seikkoihin. 
Hakemusta ei siten ole voitu hylätä liikenneturvallisuuden heikentymiseen 
liittyvällä perusteella. 

Lupamääräyksen 11 mukaan luvan haltijalla tulee olla valmiudet 
tuotantoalueella tapahtuvien konevaurioiden tai onnettomuuksien aiheuttamien 
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ympäristövahinkojen torjuntaan. Pelastuslain 22 §:n mukaan turvetuotannossa 
tulee palovaaran vuoksi kiinnittää erityistä huomiota tulipalon ehkäisemiseen. 
Turvetuotanto on keskeytettävä, jos tulipalon vaara on ilmeinen tuulen tai 
muun syyn johdosta. Hallinto-oikeus katsoo, että edellä mainittu lupamääräys 
on riittävä paloturvallisuuden osalta. 

Johtopäätökset  

Edellä esitetyn perusteella toiminnasta ei annetut lupamääräykset huomioon 
ottaen voida arvioida aiheutuvan sellaista ympäristönsuojelulain 49 §:n 1 
momentissa tarkoitettua ympäristön pilaantumista, jonka perusteella 
aluehallintoviraston päätös tulisi kumota tai lupamääräyksiä muuttaa. 

Julkinen kuulutus 
                                            Päätös on annettu julkisella kuulutuksella. 

 
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 

Kouvolan kaupunginhallituksen on viipymättä julkaistava tieto tätä päätöstä 
koskevasta kuulutuksesta kuntalain 108 §:n mukaisesti. Tiedon kuulutuksen 
julkaisemisesta tulee olla nähtävillä 14 vuorokautta.Tiedon kuulutuksen 
julkaisemisesta tulee olla nähtävillä vähintään sen ajan, jonka kuluessa 
päätökseen saa hakea muutosta. 

Muutoksenhaku 

Oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 106 §:n mukaan tähän 
päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla. 

Oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 107 §:n 1 momentin mukaan 
tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-
oikeuteen, jos korkein hallinto-oikeus myöntää oikeudenkäynnistä 
hallintoasioissa annetun lain 111 §:n perusteella valitusluvan. Valituskirjelmä 
on toimitettava korkeimpaan hallinto-oikeuteen 30 päivän kuluessa hallinto-
oikeuden päätöksen tiedoksisaannista eli viimeistään 24.11.2022. 

Valitusosoitus on liitteenä HallJK (01.20). 
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Hallinto-oikeuden kokoonpano 

Asian ovat ratkaisseet lainoppineet hallinto-oikeustuomarit Patrick Sahlström 
ja Pirjo Joutsenlahti sekä luonnontieteiden alan hallinto-oikeustuomari Jaakko 
Tuhkanen. 

 

Esittelijä  Pirjo Pentinmäki 

 

Tämä päätös on sähköisesti varmennettu hallinto-oikeuden 
asianhallintajärjestelmässä. 
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Jakelu 

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

 

Jäljennös maksutta Rakennus- ja Maansiirto Lautala Oy 

Kouvolan kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen 

Kouvolan kaupungin terveydensuojeluviranomainen 

Kouvolan kaupungin kaavoitusviranomainen 

Kouvolan kaupunginhallitus 

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

Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus / 
Ympäristö ja luonnonvarat, sähköisesti 

Etelä-Suomen aluehallintovirasto,  
Ympäristölupavastuualue, sähköisesti 

Suomen ympäristökeskus, sähköisesti 

 

 

 
Tuomioistuimen yhteystiedot 
 

Vaasan hallinto-oikeus 
Korsholmanpuistikko 43, 4 krs (PL 204), 65101 Vaasa 
Sähköposti: vaasa.hao@oikeus.fi 
Puh.: 029 56 42780  
 
Hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelu: 
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet 
 
Henkilötietojen käsittelyyn ja tietosuojaan liittyvät tiedot ovat saatavilla 
https://oikeus.fi/hallintooikeudet/vaasanhallinto-oikeus/fi/
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Liite hallinto-oikeuden päätökseen 
 
 
VALITUSOSOITUS 
 

Hallinto-oikeuden päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto- 
oikeuteen kirjallisella valituksella, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan.  

 
Valitusluvan myöntämisen perusteet 
 

Oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 111 §:n 1 momentin mukaan valituslupa on 
myönnettävä, jos:  
1) lain soveltamisen kannalta muissa samanlaisissa tapauksissa tai oikeuskäytännön 

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

2) asian saattamiseen korkeimman hallinto-oikeuden ratkaistavaksi on erityistä aihetta 
asiassa tapahtuneen ilmeisen virheen vuoksi; tai  

3) valitusluvan myöntämiseen on muu painava syy. 
 
Valituslupa voidaan myöntää myös siten, että se koskee vain osaa muutoksenhaun kohteena 
olevasta hallinto-oikeuden päätöksestä. 

 
Valitusaika 

 
Hallinto-oikeuden päätös on annettu julkisella kuulutuksella. Päätös on julkaistu hallinto-
oikeuden verkkosivuilla päivänä, joka ilmenee päätöksen ensimmäiseltä sivulta. Päätöksen 
katsotaan tulleen asianomaisen tietoon seitsemäntenä päivänä kuulutuksen 
julkaisemisajankohdasta. Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa hallinto-oikeuden 
päätöksen tiedoksisaannista, sitä päivää lukuun ottamatta. 

 
Valituksen sisältö  
 

Valituksessa, johon on sisällytettävä valituslupahakemus, on ilmoitettava 
- valittajan nimi ja yhteystiedot mukaan lukien se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, 

johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite); jos 
valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä, on 
valituksessa mainittava myös tämän yhteystiedot 

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

myöntämiseen on mainittu peruste 
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi 

(vaatimukset) 
- vaatimusten perustelut 
- mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu 

valittajaan. 
 

Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä 
korkeimmalle hallinto-oikeudelle. Jos usea tekee valituksen yhdessä, voidaan joku heistä 
ilmoittaa yhdyshenkilöksi. 
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Valituksen liitteet  
 

Valitukseen on liitettävä 
- hallinto-oikeuden päätös valitusosoituksineen 
- selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan 

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

toimitettu viranomaiselle. 
 
Asiamiehen, joka ei ole toiminut asiamiehenä asian aikaisemmassa käsittelyvaiheessa, ja 
joka ei ole asianajaja, julkinen oikeusavustaja tai luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja, on 
liitettävä valitukseen valtakirja. 

 
Valituksen toimittaminen  
 

Valitus on toimitettava valitusajassa korkeimmalle hallinto-oikeudelle. Valituksen tulee olla 
perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Tämä koskee 
myös tilanteita, joissa valitus toimitetaan sähköisen asiointipalvelun kautta tai sähköpostitse. 
Valitus liitteineen voidaan toimittaa sähköisen asiointipalvelun kautta. Asiointipalvelun 
kautta toimitettua valitusta tai sähköpostitse toimitettua valitusta ei tarvitse toimittaa 
paperimuodossa. Asiakirjojen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän 
omalla vastuulla. 

 
 
Korkeimman hallinto-oikeuden yhteystiedot: 
 

Postiosoite:   Korkein hallinto-oikeus 
  PL 180, 00131 Helsinki 
 
Sähköposti:   korkein.hallinto-oikeus@oikeus.fi 
 
Käyntiosoite: Paasivuorenkatu 3, 00530 Helsinki 
 
Puhelin:   029 56 40200 
Faksi:   029 56 40382 
 
Aukioloaika: arkipäivisin klo 8.00–16.15  
 
Hallinto- ja erityistuomioistuinten sähköinen asiointipalvelu: 

 https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




