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JULKINEN KUULUTUS     

Vaasan hallinto-oikeuden päätös vesilain mukaisessa valitusasiassa 

Kuulutuksen julkaisupäivä Vaasan hallinto-oikeuden verkkosivuilla  

24.11.2022 

Päätöksen tiedoksisaantipäivä 

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

tapahtuneen seitsemäntenä päivänä julkaisemisajankohdasta.  

Päätöksen tiedoksisaantipäivä on 1.12.2022. 

Asia 

  Vaasan hallinto-oikeuden päätös 24.11.2022 nro 1296/2022, valitus 

                                            vesitalousasiassa, Höytiönsuon turvetuotantoalueen ympäristölupa,  

                                            Lappeenranta  

Luvan hakija 

Neova Oy (entinen Vapo Oy) 

Kuulutuksen ja päätösasiakirjan nähtävilläpito

Tämä kuulutus ja päätösasiakirja pidetään nähtävillä 24.11.2022 – 2.1.2023

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 

2.1.2023. 

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


VAASAN HALLINTO-OIKEUS PÄÄTÖS 
 
24.11.2022 

1296/2022 

 Dnrot 1532/03.04.04.04.19/2019 
1550/03.04.04.04.19/2019 
1551/03.04.04.04.19/2019 
1554/03.04.04.04.19/2019 
1574/03.04.04.04.19/2019 
6/03.04.04.04.19/2020 
12/03.04.04.04.19/2020 
179/03.04.04.04.19/2020 

Asia Valitukset ympäristöasiassa 

Muutoksenhakijat 1. Suokumaan osakaskunta ry 
2. Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus / Ympäristö 
    ja luonnonvarat -vastuualue 
3. Lappeenrannan kaupunki Konsernihallinto 
4. Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus /  
    Kalatalouspalvelut -yksikkö 
5. Suomen Luonnonsuojeluliitto Etelä-Karjala ry 
6. Metsähallitus 
7. 
8. Lappeenrannan kaupungin lupalautakunta 
 

Luvan hakija Neova Oy (entinen Vapo Oy) 

Päätös, josta valitetaan 

Etelä-Suomen aluehallintovirasto 4.12.2019 nro 457/2019 

Asiaan liittyvät aikaisemmat päätökset 

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on 18.9.2013 antamallaan päätöksellä nro 
187/2013/2 myöntänyt Vapo Oy:lle ympäristöluvan Höytiönsuon 
turvetuotantoon Lappeenrannan kaupungissa 83,7 ha:n tuotantoalalla. 

Vaasan hallinto-oikeus on 18.12.2014 antamallaan päätöksellä nro 14/0481/1 
pysyttänyt myönnetyn luvan voimassa ja lisännyt ympäristöluvan määräyksiin 
lohkon 1 suojavyöhykkeen. 

Korkein hallinto-oikeus on 22.4.2016 antamallaan päätöksellä taltionumero 
1546 kumonnut aluehallintoviraston ja Vaasan hallinto-oikeuden päätökset ja 
palauttanut asian aluehallintovirastolle uudelleen käsiteltäväksi.  

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on 18.7.2016 antamallaan päätöksellä nro 
142/2016/2 jättänyt Vapo Oy:n Höytiönsuon turvetuotantoa koskevan 
hakemuksen käsittelyn sillensä. Aluehallintovirasto on 3.5.2016 kehottanut 
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hakijaa täydentämään hakemustaan. Vapo Oy on 13.6.2016 peruuttanut 
hakemuksensa sekä ilmoittanut selvittävänsä mahdollisuuden toteuttaa hanke 
uudella tavalla ja uuden hakemuksen laatimisen vaativan täydentämiselle 
asetettua määräaikaa pitemmän ajan.  

Aluehallintoviraston ratkaisu 

Ympäristöluparatkaisu 

Aluehallintovirasto on hylännyt hakemuksen lohkon 6 osalta (auma-alueineen 
17,0 ha). Hylätyn alueen sijainti on osoitettu päätöksen liitekartassa 2 
merkityllä alueella. 

Aluehallintovirasto on myöntänyt muilta osin Vapo Oy:lle ympäristöluvan 
Höytiönsuon turvetuotantoon Lappeenrannan kaupungissa Vuoksen vesistön 
Leppäsjoen valuma-alueella hakemukseen liitetyn suunnitelman ja sen 
täydennysten mukaisesti siten muutettuna kuin lupamääräyksistä käy ilmi. 
Tuotantoalueen pinta-ala auma-alueineen on noin 67,5 ha. 

Lupamääräykset 

Päästöt vesiin 

1. Turvetuotantoalueen vedet on johdettava hakemuksen liitteenä 10 olevan 
piirustuksen Ympäristökarttapalvelu Karpalo, 13-kesä-2017, mittakaava  
1:50 000, mukaisesti vesienkäsittelyrakenteiden jälkeen laskuojan kautta 
Rajaojaan. 

2. Tuotantoalueelta johdettavat vedet on käsiteltävä ympärivuotisesti 
18.2.2019 aluehallintovirastolle toimitetun täydennyksen 
Höytiönsuo_peruskartta_1-10000_A4 mukaisesti sarkaojarakenteiden, 
virtausta säätävien patojen ja laskeutusaltaiden sekä vähintään 6,0 ha:n 
suuruisen pintavalutuskentän avulla. 

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 pintavalutuskentän on oltava mitoitusohjeiden mukaisia. 

Pintavalutuskenttä on rakennettava siten, että töiden haitalliset vaikutukset 
vesistöön jäävät mahdollisimman vähäisiksi. Pintavalutuskenttää 
rakennettaessa ei saa tarpeettomasti vahingoittaa alueen kasvillisuutta. 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. 

Auma-alueiden ja ojien välissä on oltava suojakaista, joka estää turpeen 
joutumisen ojiin. 
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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 toisen toimintavuoden 
alusta lähtien vähintään seuraava: 

Kiintoaine  50 % 
Kokonaisfosfori 50 % 
Kokonaistyppi 20 % 

Puhdistusteho lasketaan laskeutusaltaan jälkeen ennen pintavalutuskenttää ja 
sen jälkeen määritetyistä pitoisuuksista vuosikeskiarvona häiriötilanteet 
mukaan lukien. 

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

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

Pohjavesi 
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7. Tuotantoalueen kuivatus ja vesienkäsittelyrakenteet on tehtävä siten, ettei 
suovesiä suotaudu tai purkaannu pohjaveteen eikä pohjaveden pinta alene 
haitallisesti. 

Päästöt ilmaan ja melu 

8. 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 m:n etäisyydelle 
asuinrakennuksista ja viljelyksistä. 

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

9. 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. 

Varastointi ja jätteet 

10. Tuotantoa on harjoitettava siten, että jätettä syntyy mahdollisimman vähän 
ja ettei jätteestä aiheudu vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle. Luvan 
saajan on järjestettävä jätehuolto ja jätteen kuljetus asianmukaisesti. 

Luvan saajan on noudatettava hakemukseen sisältyvää kaivannaisjätteen 
jätehuoltosuunnitelmaa. 

11. Voiteluaineet ja jäteöljy on säilytettävä katetussa tilassa, jossa on 
tiivisalustainen reunallinen suojarakenne. Polttoainesäiliöiden on oltava 
tiiviillä alustalla siten, ettei polttoainetta säilytyksen tai tankkauksen aikana 
pääse maaperään tai ojiin. Paikallaan pysyvien polttoainesäiliöiden on oltava 
kaksivaippaisia tai valuma-altaalla varustettuja. Polttoainesäiliöissä on oltava 
ylitäytönestin ja laponestin. Luvan saajan tulee puhdistaa mahdollisessa 
vahinkotilanteessa pilaantunut maaperä. 

Häiriö- ja poikkeustilanteet 

12. Luvan saajalla tulee olla valmiudet tuotantoalueella tapahtuvien 
konevaurioiden tai onnettomuuksien aiheuttamien ympäristövahinkojen 
torjuntaan. 

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

Tarkkailut 
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14. 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. 

15. Vesistötarkkailu on tehtävä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen 
hyväksymällä tavalla ja tarkkailusuunnitelma on toimitettava viranomaisen 
hyväksyttäväksi kolmen kuukauden kuluessa päätöksen lainvoimaiseksi 
tulosta. 

Kalataloustarkkailu on tehtävä Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristökeskuksen kalatalousviranomaisen hyväksymällä tavalla ja 
tarkkailusuunnitelma on toimitettava viranomaisen hyväksyttäväksi kolmen 
kuukauden kuluessa päätöksen lainvoimaiseksi tulosta. 

Tarkkailusuunnitelmia voidaan tarkentaa asianomaisen elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristökeskuksen hyväksymällä tavalla edellyttäen, että muutokset eivät 
heikennä tulosten luotettavuutta tai tarkkailun kattavuutta. 

Vesistö- ja kalataloustarkkailun vuosiraportit on toimitettava Kaakkois-
Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ympäristö ja 
luonnonvarat -vastuualueelle, Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristökeskuksen kalatalousviranomaiselle ja Lappeenrannan kaupungin 
ympäristönsuojeluviranomaiselle. Kalataloustarkkailun tulokset on 
toimitettava lisäksi Kaakonkulman kalatalousalueelle. 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. 

Kunnossapitovelvoitteet 

16. Luvan saajan on osallistuttava laskuojan kunnossapitoon siltä osin, kuin 
kunnossapitotarve on aiheutunut turvetuotannon päästöistä. 

Kalatalousmaksu 

17. Luvan saajan on maksettava vuosittain maaliskuun aikana 1 500 euroa 
kalatalousmaksua Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristökeskuksen kalatalousviranomaiselle käytettäväksi vesistöön 
johdettavien päästöjen vaikutusalueen kalastolle ja kalastukselle aiheutuvan 
haitan ehkäisemiseen. 
Ensimmäinen maksu on suoritettava kuukauden kuluessa kuntoonpanon 
aloittamisesta siltä vuodelta, jona kuntoonpano aloitetaan. 

Kuntoonpanon aloittamisesta on ilmoitettava etukäteen Varsinais-Suomen 
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kalatalousviranomaiselle. 
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Toiminnan lopettaminen ja jälkihoito 

18. Tuotannosta poistettavat alueet on vuosittain ilmoitettava Kaakkois-
Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle. Tuotannosta 
poistettujen alueiden vedet on johdettava vesienkäsittelyrakenteiden kautta 
siihen asti, kunnes alueet ovat kasvipeitteisiä, kuitenkin vähintään kahden 
vuoden ajan, tai ne on siirretty pysyvästi muuhun käyttöön. Luvan saajan on 
esitettävä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle selvitys tuotannosta 
poistettujen alueiden tilasta ennen vesien käsittelyn lopettamista. Tämän 
jälkeen tuotannosta poistettujen alueiden vedet voidaan ohjata vesien 
käsittelyn ohi elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen hyväksymällä 
tavalla. 

Tuotannon lopettamisesta on ilmoitettava etukäteen Kaakkois-Suomen 
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle. Tuotannon lopettamisen jälkeen 
hankealue on siistittävä ja tarpeettomat rakenteet poistettava. Vesien käsittelyä 
ja päästö- ja vaikutustarkkailua on jatkettava kahden vuoden ajan tai kunnes 
tuotantoalue on siirretty muuhun käyttöön. Luvan saajan on esitettävä 
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle selvitys tuotannosta poistettujen 
alueiden tilasta ja jälkihoitovaiheen tarkkailun tuloksista ennen vesien 
käsittelyn lopettamista. 

Turvetuotantoalueen ympäristölupa ja siinä luvan saajalle määrätyt velvoitteet 
lakkaavat olemasta voimassa, kun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on 
todennut jälkihoitotoimet tehdyiksi. 

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus voi tarvittaessa antaa toiminnan 
lopettamiseen ja jälkihoitoon liittyviä tarkentavia määräyksiä ja erityisestä 
syystä kehottaa toimittamaan aluehallintoviraston hyväksyttäväksi toiminnan 
lopettamista koskevan suunnitelman. 

– – 

Aluehallintoviraston ratkaisun perustelut 

Hakemuksen osittainen hylkääminen 

Höytiönsuon turvetuotantoalue on uusi tuotantoalue, ja sen pintavalutuskenttä 
on uusi eikä aikaisempaa päästötarkkailuaineistoa ole siten käytettävissä. 
Tuotantoalueen kuivatusvedet johdetaan Suokumaanjokeen. 

Kaakkois-Suomen vesienhoidon toimenpideohjelmassa Vuoksen ja 
Kymijoen–Suomenlahden vesienhoitoalueille vuosiksi 2016–2021 
Suokumaanjoen ekologinen tilaluokka on välttävä. Toimenpideohjelman 
tavoitteena on fosforipitoisuuden vähentäminen 20 %:lla ja Suokumaanjoen 
osalta fosforipitoisuuden vähentäminen nykyisestä pitoisuudesta 76 μg/l 
pitoisuuteen alle 35 µg/l ja typpipitoisuuden vähentäminen nykyisestä 
pitoisuudesta 1 764 µg/l pitoisuuteen alle 800 µg/l. Muuna tavoitteena on 
harjuskannan vahvistaminen. 
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Suokumaanjoella on erityisiä arvoja siellä esiintyvän harjuksen johdosta. 
Aluehallintovirasto on hylkäämällä hakemuksen lohkon 6 osalta pyrkinyt 
varmistamaan Höytiönsuon pintavalutuskentän toimivuuden, mikä on 
edellytyksenä Höytiönsuon turvetuotannon vesistövaikutusten minimoimiseksi 
alapuolisessa vesistössä. 

Luvan myöntämisen edellytykset 

Korkeimman hallinto-oikeuden 22.4.2016 antaman palautuspäätöksen 
taltionumero 1546 perusteena ollut hakemus koski Höytiönsuon 83,7 ha:n 
suuruisen alueen turvetuotantoa. Etelä-Suomen aluehallintovirasto on 
18.7.2016 antamallaan päätöksellä nro 142/2016/2 jättänyt palautetun asian 
käsittelyn sillensä, koska Vapo Oy oli peruuttanut hakemuksensa. 
Käsiteltävässä asiassa on siten kysymys uudesta hakemuksesta. 

Turvetuotantoon tarkoitettu alue on osittain samaa aluetta kuin aiemmin 
palautetussa asiassa. Tuotantoaluetta on käsiteltävässä hakemuksessa rajattu 
kauemmas Höytiönlammesta. Myös pintavalutuskentän sijainti on uudessa 
suunnitelmassa eri paikassa ja ojittamattomalla alueella. 

Höytiönsuon turvetuotantoalue on uusi tuotantoalue, josta suuri osa on ojitettu. 
Höytiönsuon alueella on ollut toisen toiminnanharjoittajan toiminnassa olevaa 
turvetuotantoa. Alueen luonnontila on ojitusten vuoksi merkittävästi 
muuttunut. 

Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ympäristö ja 
luonnonvarat -vastuualue on 27.8.2019 aluehallintovirastolle toimittamassaan 
kirjelmässä ilmoittanut, että se ei ole tehnyt luonnonsuojelulain 47 §:n 3 
momentin mukaista päätöstä erityisesti suojeltavan suovenhokkaan 
esiintymispaikan rajoista Höytiönsuon alueella. Suomen lajien 
uhanalaisuusarviointia koskevassa teoksessa Suomen lajien uhanalaisuus – 
Punainen kirja 2019 suovenhokkaan asemaa ei ole määritelty enää erittäin 
uhanalaiseksi vaan vaarantuneeksi.   

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen suorittamassa perhosselvityksessä 
suovenhokasta oli tavattu alueella, jolle aikaisemman suunnitelman mukaan 
osittain oli tarkoitus rakentaa pintavalutuskenttä. Hakija on 20.9.2018 
aluehallintovirastolle antamassaan vastineessa muuttanut pintavalutuskentän 
sijainnin kartoitettujen suovenhokkaan havaintopaikkojen ulkopuolelle. 
Pintavalutuskenttä penkereineen ja pengermassakaivantoineen sijoittuu 
alueelle, jolta valumavedet eivät johdu perhoshavaintoalueen suuntaan.  

Höytiönlammella ja sen lähialueilla on luonnonsuojelulain 49 §:n 1 
momentissa tarkoitetun luontodirektiivin liitteeseen IV (a) kuuluvan 
viitasammakon lisääntymis- ja levähdyspaikkoja. Tuotantoalueen ja 
Höytiönlammen väliin jää puustoinen vyöhyke, ja etäisyys lohkolta 1 
Höytiönlampeen on 240–300 m eikä hankkeella arvioida olevan sellaista 
vaikutusta Höytiönlammen vedenpinnan korkeuteen, joka vaikuttaisi 
haitallisesti viitasammakon elinolosuhteisiin. 
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Turvetuotantoalueen kuivatusvedet johdetaan Rajaojan ja Leppäsjoen kautta 
Suokumaanjokeen, joka laskee noin 10 km:n etäisyydellä sijaitsevaan 
Suokumaanjärveen. Leppäsjoen, Suokumaanjoen ja Suokumaanjärven vesi on 
ruskeaa, humuksista ja rehevää. Kaakkois-Suomen vesienhoidon 
toimenpideohjelmassa Vuoksen ja Kymijoen-Suomenlahden 
vesienhoitoalueille vuosiksi 2016–2021 Suokumaanjärven ekologinen tila on 
arvioitu tyydyttäväksi sekä Suokumaanjoen ja Leppäsjoen ekologinen tila 
välttäväksi. Kaikki kuivatusvedet käsitellään ojittamattomalle alueelle 
rakennettavalla pintavalutuskentällä, joka mitoitukseltaan täyttää 
Turvetuotannon ympäristönsuojeluohjeessa esitetyt ojittamattomalle 
pintavalutuskentälle annetut mitoitusarvot. Vuoksen vesienhoitoalueen 
vesienhoitosuunnitelman vuosille 2016–2021 toimenpideohjelmassa 
turvetuotannon osalta todetaan, että ympärivuotinen pintavalutus on parasta 
käyttökelpoista tekniikkaa. 

Tuotantoalueen ja asutuksen välinen etäisyys on riittävä eikä asutukselle 
arvioida aiheutuvan kohtuutonta rasitusta tuotannosta aiheutuvasta melusta ja 
pölystä. 

Voimassa olevassa Etelä-Karjalan maakuntakaavassa ei ole 
aluevarausmerkintää Höytiönsuon tuotantoalueella. 

Höytiönsuon turvetuotantoon suunnitellun alueen luonnontila on ojitusten 
vuoksi merkittävästi muuttunut eikä lupaharkinnassa ole tarpeen soveltaa 
turvetuotannon sijoittamista koskevia ympäristönsuojelulain 13 §:n 1–3 
momenttien säännöksiä. 

Aluehallintovirasto on katsonut, että Höytiönsuon turvetuotanto ei vaikuta 
heikentävästi Höytiönlammen vesitalouteen eikä lammen lähialueen linnuston 
eikä viitasammakon lisääntymis- eikä levähdyspaikkoihin. Pintavalutuskentän 
penkereiden rakentamisesta luonnontilaisen osan vesitaloudelle aiheutuva 
kuivattava vaikutus ei ole merkittävä eikä sillä ole merkitystä suovenhokkaan 
esiintymiselle. Vaikutusta Suokumaanjoessa lisääntyvään harjuskantaan 
vähennetään tuotantoalueen rajauksella, joka vähentää päästöjä ja parantaa 
pintavalutuskentän toimivuutta. Tuotantoalueella tai toiminnan 
vaikutusalueella ei ole luonnonsuojelulain perusteella erityistä 
suojelumerkitystä omaavia lajeja tai luontotyyppejä. Toiminnasta ei 
tuotantoalueen rajaus ja lupamääräykset huomioon ottaen aiheudu 
ympäristönsuojelulain 49 §:ssä tarkoitettua erityisten luonnonolosuhteiden 
huonontumista. 

Toiminta ei sijoitu kaavamääräysten vastaisesti. 

Höytiönsuon turvetuotanto ei estä Kaakkois-Suomen vesienhoidon 
toimenpideohjelmassa Vuoksen ja Kymijoen–Suomenlahden 
vesienhoitoalueille vuosiksi 2016–2021 asetettujen tavoitteiden saavuttamista.  

Kalataloudelle aiheutuvia haittoja ehkäistään rajaamalla tuotantoalueen  
pinta-alaa hylkäämällä hakemus lohkon 6 osalta ja kalatalousmaksulla 
tehtävillä toimenpiteillä. 
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Kun otetaan huomioon Höytiönsuon ja sen ympäristön tila ja käyttö, 
turvetuotannosta tämän lupapäätöksen mukaisesti toteutettuna ei yksin tai 
yhdessä muiden toimintojen kanssa aiheudu luvan myöntämisen esteenä 
olevaa terveyshaittaa, merkittävää muuta ympäristön pilaantumista tai sen 
vaaraa, kiellettyä maaperän tai pohjaveden pilaantumista, erityisten 
luonnonolosuhteiden huonontumista tai yleiseltä kannalta tärkeän virkistys- tai 
muun käyttömahdollisuuden vaarantumista eikä eräistä naapuruussuhteista 
annetussa laissa tarkoitettua kohtuutonta rasitusta. 

Edellä kerrotuilla perusteilla ympäristöluvan myöntämisen edellytykset 
Höytiönsuon turvetuotannolle muilta kuin hylätyn alueen osalta ovat olemassa.  

Lupamääräysten perustelut 

Vesistöön joutuvien päästöjen rajoittamiseksi määrätään käytettäväksi parasta 
käyttökelpoista tekniikkaa ja käytäntöä, minkä vuoksi ovat tarpeen määräykset 
1–6. 

Pintavalutuskentälle määrätään lupamääräyksessä 3 kiintoaineen, fosforin ja 
typen puhdistustehovaatimukset. Pintavalutuskenttä on uusi eikä aikaisempaa 
päästötarkkailuaineistoa ole käytettävissä, minkä vuoksi pitoisuusrajojen 
asettaminen ei ole mahdollista. Luvan haltijalla 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. 

Pohjaveden suojelemiseksi on annettu määräykset lupamääräyksessä 7.   

Pölypäästöjen ja melun sekä niistä aiheutuvien haittojen vähentämiseksi 
annetaan toimenpidevelvoitteet lupamääräyksissä 8 ja 9. Lähin asutus on yli 
500 m:n etäisyydellä. Toiminnasta voi aiheutua asutukselle melu- ja 
pölyhaittaa. Pölyhaitan estämiseksi on tarpeen määrätä vähimmäisetäisyydestä 
auman sijoittamisessa. Asumiseen käytettyjen alueiden melutasolle annetaan 
enimmäisarvot, jotka vastaavat valtioneuvoston päätöksen (993/1992) 
melutason ohjearvoja. 

Määräykset 10 ja 11 annetaan jätteiden vähentämiseksi ja roskaantumisen ja 
öljyvahinkojen estämiseksi. Jätteen haltija on jätelain 12 ja 28 §:n mukaan 
velvollinen järjestämään jätehuollon ja jätteen haltijan on oltava selvillä 
jätteen määrästä ja laadusta sekä terveys- ja ympäristövaikutuksista. 
Haitallisten aineiden maaperään ja vesiin pääsyn estämiseksi sekä maaperän 
pilaantumisen ehkäisemiseksi on tarpeen antaa määräys muun muassa 
polttoaineiden varastoinnista. Kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelma on 
tarpeen kaivannaisjätteen synnyn ehkäisemiseksi ja sen haitallisuuden 
vähentämiseksi. 

Häiriötilanteisiin varautumista varten annetaan lupamääräykset 12 ja 13.   
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Luvan saajan on oltava selvillä toimintansa päästöistä ja niiden vaikutuksesta 
ympäristöön. Lupamääräyksien 14 ja 15 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. 

Lupamääräyksen 16 kunnossapitovelvoite on tarpeen toiminnasta aiheutuvien 
liettymien poistamiseksi. 

Lupamääräys 17 on tarpeen kalataloudelle aiheutuvien haittojen estämiseksi. 
Kalatalousmaksun suuruutta määrättäessä on otettu huomioon 
turvetuotannosta aiheutuvien päästöjen suuruus ja vesistössä ilmenevien 
vaikutusten laajuus sekä vesistön kalataloudellinen arvo. 

Turvetuotantoalueelta tulee päästöjä vielä tuotannon päätyttyä ja lupamääräys 
18 on tarpeen tuotantoalueen jälkihoidon järjestämiseksi ja päästöjen 
rajoittamiseksi. 

Vastaus lausuntoihin sekä muistutuksiin ja mielipiteisiin 

– – 

Aluehallintovirasto on todennut vaatimuksiin Suokumaanjoen harjuskannan 
vaarantumisesta hankkeen johdosta, että hankkeen rajaus ja 
vesienkäsittelyratkaisu huomioon ottaen hankkeesta ei arvioida aiheutuvan 
sellaista haittaa alapuoliselle vesistölle, että se vaarantaisi harjuskannan 
elinolosuhteet ja lisääntymisen. Kalatalousmaksusta on annettu määräys 
lupamääräyksessä 17. 

Aluehallintovirasto on todennut Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne ja 
ympäristökeskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueen 1) lausuntoon 
perhosselvityksestä, että hakija on muuttanut suunnitelmaa pintavalutuskentän 
sijainnista siten, että kenttä ei sijaitse suovenhokkaan havaintopaikoilla. 
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus ei ole tehnyt luonnonsuojelulain 47 
§:n 3 momentin mukaista päätöstä erityisesti suojeltavan suovenhokkaan 
esiintymispaikan rajoista Höytiönsuon alueella. Lisäksi Suomen lajien 
uhanalaisuusarviointia koskevassa teoksessa Suomen lajien uhanalaisuus – 
Punainen kirja 2019 suovenhokkaan asemaa ei ole määritelty enää erittäin 
uhanalaiseksi vaan vaarantuneeksi. 

– – 

Vaatimukset hallinto-oikeudessa 
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1. Suokumaan osakaskunta ry:n on katsottava vaatineen, että 
aluehallintoviraston päätös kumotaan ja Höytiönsuo liitetään Konnunsuon 
suojelualueeseen. 
 
Muutoksenhakija on perustellut vaatimuksiaan muun ohessa seuraavasti: 

Hakemuksen mukaan turvetta tullaan nostamaan 35 vuotta. Kalakantaa uhkaa 
ensimmäisenä tulvariski, toisena raudan lisääntymisen myötä alapuolisen 
vesistön veden pH:n lasku ja kolmantena mahdollinen suopalo. 

Tulvariski aiheutuu kasvavista sademääristä ja runsaista kevättulvista. Jo 
osittain toteutuneen ennusteen mukaan ilmaston muutos johtaa runsaampiin 
sademääriin. Lappeenrannassa on mitattu kuukauden suurin sademäärä 173,5 
mm vuonna 2014. Esimerkiksi Espoon Nuuksiossa syyskuun 2017 sademäärä 
on ollut 226,1 mm. Tällaisen sademäärän osuessa Hyötiönsuon 96,5 ha:n 
alueelle humus lähtee liikkeelle kuuden ha:n pintavalutuskentältä ja päätyy 
Suokumaanjoen kautta Suokumaanjärveen. Mikäli halutaan hallita esitetty 
riski, hanketta ei voida toteuttaa oletusten ja keskiarvojen perusteella. 
Maksimaallisen riskin toteutuessa tulvariskille on lisäksi oltava 
varmuuskerroin, jolla turvataan se, että suoveden humus ja kiintoaineet eivät 
pääse hallitsemattomasti pois turvetuotantoalueelta.  

Humuksen määrän lisääntyessä vesistössä yli riskirajan humus tarttuu kalan 
kiduksiin ja kala kuolee. Humus voi hävittää koko harjuskannan joesta. ELY-
keskuksen suunnitelmana on ollut Matturinkosken pohjan sorastus kesällä 
2020, millä lisätään Harjuksen kutumahdollisuuksia. Turvetuotannon edetessä 
syvemmälle veden rautapitoisuus kuitenkin kasvaa ja pH laskee, millä on 
kielteisiä vaikutuksia kalakantaan.  Suokumaanjärvi on tunnettu kuhajärvi, 
jossa kuhan lisääntyminen on luontaista. Jos pH laskee riittävän alas joessa ja 
järvessä, menetetään arvokalat. Ravut ovat jo kadonneet. Ei ole sallittavaa, että 
jokiveden pH laskee alle 6:n. 

Suopalon sattuessa aiheutuisi savuhaittoja ympäristön kylille ja vedenoton 
vaikeutumista.  

Suokumanjärven kuormitusta ei voi lisätä, sillä sen tila on jo ennestään huono. 
Järvi yltää myös Venäjän puolelle, jossa myös on kalastusta ja ranta-alueiden 
ajanviettoa. Mikäli järven kuormitusta ei vähennetä, sen kalakanta ja 
virkistysarvo menetetään ja järvestä muodostuu lähinnä lieteallas.  

Asiassa on otettava huomioon Kaakkois-Suomen vesienhoidon 
toimenpideohjelma Vuoksen ja Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalueelle 
vuosiksi 2016–2021. 

2. Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue on 
vaatinut, että aluehallintoviraston päätös kumotaan ja hakemus hylätään. 

Muutoksenhakija on viitannut lupahakemuksesta antamiinsa lausuntoihin sekä 
esittänyt muun ohella seuraavaa: 
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Voimassa oleva maakuntakaava ei tue alueen turvetuotantoa. Hanke on myös 
1.4.2019 voimaan tulleiden uudistuneiden valtakunnallisten 
alueidenkäyttötavoitteiden vastainen, kun arvioidaan hankkeen suhde 
arvokkaista kulttuuriympäristöistä ja luonnonperinnön arvoista 
huolehtimiseen. Luonnonvarojen kestävä hyödyntäminen tarkoittaa muun 
ohella, että alueella todettuja erityisiä luontoarvoja ei heikennetä. 

Höytiönlampi on todettu luontodirektiivin liitteen IV (a) lajeihin kuuluvan 
viitasammakon tärkeäksi lisääntymis- ja levähdyspaikaksi. Aiemmassa 
lausunnossaan ELY-keskus on todennut, että muutokset Höytiönlammen 
hydrologiassa voivat heikentää erityisesti viitasammakoiden elinympäristöä.  

Suunniteltu turvetuotantoalue rajautuu Höytiönsuolla Metsähallituksen 
hallinnassa olevaan Konnunsuon luonnonsuojelualueeseen, joka on perustettu 
luonnonsuojelulain mukaiseksi luonnonsuojelualueeksi valtioneuvoston 
asetuksella. Hankkeen vaikutukset suojelualueeseen ei ole riittävästi arvioitu. 

Hakemuksessa Höytiönsuon perhoslajistoa on havainnoitu vain linnusto-, 
korento- ja sukeltajaselvityksen yhteydessä, jolloin havaittiin ainoastaan 
päiväperhosia. Selvästi puutteellisen perhoshavainnoinnin seurauksena 
Kaakkois-Suomen Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen asiantuntija 
kävi Höytiönsuolla 27.6.2018. Käynnin aikana havaittiin erityisesti 
suojeltavan suovenhokkaan (Nola karelica) lisäksi kolmea silmällä pidettävää 
perhoslajia: vihermittaria (Thalera fimbrialis), suoaamukääriäistä (Clepsis 
pallidana) ja pikkutupsukasta (Orgyia antiquoides). Lisäksi vuonna 2013 
alueelta on havaittu rämevihersiipeä (Rhagades pruni) ja rämekylmänperhosta 
(Oeneis jutta), jotka molemmat ovat myös silmällä pidettäviä lajeja. Jo yhden 
käynnin aikana asiantuntijan tekemät havainnot perhoslajistosta antoivat 
viitteen, että alue on arvokas perhoslajiston kannalta. Havaintojen perusteella 
Höytiönsuolta olisi teetettävä luontokartoitus myös perhosista, jotta alueen 
luontoarvoista saataisiin riittävä selvyys.  

Arvokkain havaituista perhoslajeista on suovenhokas. Lajin merkittävimpänä 
elinympäristönä Höytiönsuolla on pidettävä noin 45 ha:n kokoista suon 
luonnontilaisinta aluetta, joka sijoittuu Höytiönlammesta kaakkoon kulkevan 
umpeenkasvaneen ojan molemmin puolin. Suovenhokas oli levittäytynyt 
poikkeuksellisen laajasti koko tälle 45 ha:n alueelle verrattuna muihin 
tunnettuihin esiintymiin. Tiheämmän ojituksen alueet eivät sovellu lajin 
elinympäristöiksi muuttuneiden kosteusolosuhteiden sekä kasvillisuudessa 
tapahtuneiden lajistomuutosten seurauksena. Ojitusalueilla mätäspintojen 
lisääntyminen ja kanervoituminen rimpi- ja välipintojen kustannuksella sekä 
tiheän mäntypuuston kehittyminen ovat merkittäviä uhkatekijöitä lajin 
populaatiolle. Suovenhokas esiintyy alueella, joten alueen 
luonnontilaisuusluokka on 3. Lähialueen ojitetulla alueella luonnontila on 2, 
eikä se ole enää kelvollinen suovenhokkaalle. 

Lupahakemuksesta jätettyihin muistutuksiin ja lausuntoihin laatimassaan 
vastineessa Vapo Oy on ottanut huomioon ainoastaan suunnitellun 
pintavalutuskentän pinta-alan vaikutuksia suovenhokkaan esiintymään 
alueella, mutta ei lainkaan kentän yhteydessä kaivettavien allikoiden ja 
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rakennettavan penkereen kuivattavaa vaikutusta kentän ulkopuolella. 
Pintavalutuskenttä penkereineen tulee vaikuttamaan kentän ympäristössä, 
lähinnä sen länsi- ja luoteispuolella, suovesien pintavirtailuun ja siten suon 
pienmuotoihin: kermien, mätäspintojen sekä kuljujen vesitalouteen ja sitä 
kautta kasvillisuuteen. Pintavalutuskenttää ollaan sijoittamassa alueelle, jonka 
kautta purkautuu pintavesiä Höytiönlampeen. Tästä syystä kentän kuivattava 
vaikutus pienmuotojen rakenteellisten piirteiden ilmakuvatarkastelun 
perusteella ulottunee huomattavasti pintavalutuskentän pinta-alaa laajemmalle 
alueelle pienentäen suovenhokkaalle soveltuvaa 45 ha:n aluetta yhteensä 20 
ha:lla. 

Suovenhokkaan elintila on supistunut Kaakkois-Suomen alueella muun 
muassa turvetuotannon ja metsäojitusten seurauksena. Suomessa viime 
vuosikymmeninä tehdyt suovenhokashavainnot keskittyvät Pohjanmaan ja 
Pohjois-Karjalan ELY-keskusten alueille sekä Kaakkois-Suomen ELY-
keskuksen toimialueeseen kuuluvan Kymenlaakson alueille. Tämä on 
seurausta lajin pitkäaikaisesta taantumisesta varsinkin eteläisessä Suomessa. 
Selvästi hajanaisemmin ja harvinaisemmin lajia esiintyy muiden ELY-
keskusten alueella. Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen alueella on Etelä-
Karjalasta havaintoja 2010-luvulta vain Lappeenrannan Höytiönsuolta ja sen 
läheiseltä Hyvättilänsuolta. Höytiönsuon havainnot yhdeksästä 
naarasyksilöstä, joista kaksi oli munintalennolla, ovat merkki elinvoimaisesta 
kannasta. Vuonna 2018 Suomessa tehdyistä kohdekohtaisista lajihavainnoista 
oli kohteen yksilömäärä toiseksi korkein. Suoympäristöjen pirstaleisuus on jo 
sellaisenaan merkittävä uhkatekijä lajin populaatioiden säilymiselle. Kattavan 
ja laadukkaan suoverkoston olemassaolo on siksi tärkeää huonon 
leviämiskyvyn omaavalle suovenhokkaalle. Höytiönsuo ja läheinen 
Hyvättilänsuo ovat lajin levinneisyyden osalta siten erittäin merkittäviä myös 
alueellisesti Kymenlaakson ja Pohjois-Karjalan esiintymien välillä sijaitsevina.  

Uusimman, vuoden 2019 ekologisen luokituksen perusteella purkuvesistön 
(Leppäsjoen, Suokumaanjoen ja Suokumaanjärven) tila on pysynyt samana 
kuin edellisellä, toisella vesienhoitokaudella. Leppäsjoen ja Suokumaanjoen 
tila on kuitenkin huonontunut edellisestä kaudesta, vaikka kokonaisluokka-
arvio on säilynyt entisellään. Kokonaisfosfori- ja typpipitoisuuksien 
keskiarvoissa on nousua edellisestä luokituksesta. Leppäsjoen nykytila 
kokonaisfosforipitoisuuden perusteella (keskiarvo 95 µg/l) on jopa huono.  

Kyse on uudesta turvetuotantoalueesta, jonka kuivatusvedet johdettaisiin 
välttävässä ekologisessa tilassa olevaan vesistöön, vaikka purkuvesistön 
nykyinenkin tila edellyttää yli 50 %:n vähentämistarvetta fosfori- ja 
typpipitoisuudessa. Alapuolinen Suokumaanjärvi on runsasravinteiseen 
järvityyppiin kuuluva tummavetinen ja sisäkuormitteinen humusjärvi. 
Suokumaanjärven ekologinen tilatavoite edellyttää 20 %:n 
vähentämistavoitetta sekä fosforipitoisuudessa että a-klorofyllipitoisuudessa.  

Myönteistä luparatkaisua on perusteltu sillä, että hankkeen vesistövaikutuksia 
on minimoitu pienentämällä tuotantoaluetta 17 ha:lla, minkä 
lupaviranomainen on esittänyt pyrkimyksenä varmistaa pintavalutuskentän 
toimivuus. Kokonaiskuormitus pienenee, kun tuotantoalue pienenee, mutta 
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monet muutkin tekijät vaikuttavat pintavalutuskentän toimivuuteen. 
Pintavalutuskentän toimivuutta on vaikea arvioida etukäteen. Vaikka 
pintavalutuskenttä toimii pienennetyllä turvetuotantopinta-alalla 
todennäköisesti tehokkaammin, sen toimintaan liittyy epävarmuuksia.  
Lähtökohtaisesti ei voida olettaa, että pelkkä tuotantoalueen supistaminen 
vähentäisi merkittävästi edellä mainittua riskiä ottaen huomioon myös 
toiminnan pitkäaikaisuus ja kuormitusarvioiden epävarmuus. 

Kuivatusvesien käsittely BAT-tasoisesti ole Höytiönsuolla riittävä 
vesienhoidon tavoitteiden saavuttamiseksi. Hanke lisäisi vesistöön 
kohdistuvaa kuormitusta erityisesti fosforin, typen, kiintoaineen ja orgaanisen 
kuormituksen (COD) osalta. Hanke toteutuessaan muodostaa yhdessä muun 
kuormituksen kanssa riskin vesienhoidon tilatavoitteen saavuttamiselle 
vuoteen 2027 mennessä ja on siten ristiriidassa vesienhoidon tavoitteiden 
kanssa ja jopa estäen vesienhoitotavoitteiden saavuttamisen. 

3. Lappeenrannan kaupunki on vaatinut ensisijaisesti, että aluehallintoviraston 
päätös kumotaan ja toissijaisesti, että päätöksen lupamääräyksiä muutetaan 
seuraavasti: 

Lupamääräyksessä 3 asetetaan kiintoaineen, kokonaisfosforin ja 
kokonaistypen puhdistusteholle seuraavat raja-arvot: 

kiintoaine 80 %  
kokonaisfosfori 60 %  
kokonaistyppi 40 % 

Lupamääräyksessä 3 asetetaan pintavalutuskentältä lähtevän veden 
kiintoaineelle, kokonaisfosforille ja kokonaistypelle puhdistustehon lisäksi 
myös pitoisuusraja-arvo, joka määrätään siten, ettei kuormitus Leppäsjoki-
Suokumaanjärven vesistössä kasva nykytilanteeseen verrattuna. 

Lupamääräyksessä 3 asetetaan pintavalutuskentältä lähtevän veden 
kemialliselle hapenkulutukselle (COD) puhdistustehon raja-arvo sekä 
numeerinen pitoisuusraja-arvo. Raja-arvot määrätään siten, ettei kuormitus 
Leppäsjoki-Suokumaanjärven vesistössä kasva nykytilanteeseen verrattuna. 

Lupamääräyksessä 9 asetetaan luonnonsuojelualueeseen liittyen melun raja-
arvo siten, että melutaso ei saa ylittää luonnonsuojelualueella 45 dB (LAeq) 
klo 7–22 ja 40 dB (LAeq) klo 22–7. Toiminnanharjoittaja velvoitetaan 
teettämään luonnonsuojelualuetta koskeva meluselvitys. 

Lisäksi muutoksenhakija on vaatinut ympäristölupaan lisättäväksi seuraavat 
lupamääräykset:  

Toiminnanharjoittaja velvoitetaan teettämään vesienhallinnan suunnitelma, 
jossa otetaan huomioon poikkeustilanteiden (rankkasateet, tuotannon 
häiriötilanteet, kevät- ja syysvalunta, ilmastonmuutoksen aiheuttama talvinen 
valunta) aikainen vesien varastointi ja käsittely. 
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Toiminnanharjoittaja velvoitetaan rakentamaan vesien varastokapasiteettia 
niin, että kapasiteetti on mitoitettu poikkeustilanteiden (rankkasateet, 
tuotannon häiriötilanteet, kevät- ja syysvalunta, ilmastonmuutoksen 
aiheuttama talvinen valunta) varalta. Vesiä ei saa varastoida turvekentillä, eikä 
myöskään virtaama saa nousta liian suureksi pintavalutuskentällä. 

Toiminnanharjoittaja velvoitetaan selvittämään turvetuotannon vaikutukset 
turvetuotantoalueen, tuotantoalueeseen rajautuvan luonnonsuojelualueen sekä 
näitä lähellä olevien alueiden luontoarvoihin. Toiminnanharjoittaja 
velvoitetaan teettämään suunnitelma luonnonsuojelualueen luontoarvojen, 
vesitaseen, eliöstön ja kasvillisuuden turvaamiseksi. 

Toiminnanharjoittaja velvoitetaan teettämään turvetuotantoalueella, 
pintavalutuskentällä ja sen lähialueilla suoperhosluontoselvitys. 

Muutoksenhakija on perustellut ensisijaista vaatimustaan muun ohella 
seuraavasti: 

Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen Höytiönsuolle 27.6.2018 tekemän 
maastokäynnin havainnot perhoslajistosta viittaavat siihen, että alue on 
arvokas perhoslajiston kannalta. Havaintoja ei ole otettu huomioon 
aluehallintoviraston päätöksessä. Havaintojen perustella on myös selvää, että 
alueen luontoarvoja olisi tullut selvittää perhosten osalta. Päätös on perustunut 
tältä osin riittämättömään selvitykseen ja Höytiönsuolta olisi tullut teettää 
tuotantoalueelta, pintavalutuskentältä ja niiden lähialueelta luontokartoitus 
myös perhosista, jotta alueen luontoarvoista saadaan riittävä selvyys ja 
voidaan arvioida toiminnan soveltuvuus alueelle.  

Edellä esitettyjen erityisesti suojeltavan ja silmällä pidettävien perhoslajien 
esiintymistä voidaan pitää erityisenä luonnonolosuhteena toiminta-alueella ja 
toiminnan vaikutuspiirin alueella. Toiminnan vaikutusta luonnonolosuhteisiin 
ei voida arvioida, mikäli ei ole riittävää tietoa luontoarvoista kuten perhosten 
esiintymisestä koko alueella mihin toiminnan vaikutukset voivat ulottua. 

Tuotantoalueeseen rajoittuvan 14.11.2019 perustetun Konnunsuon 
luonnonsuojelualueen kasvi- ja eläinlajiston säilyminen luonnontilaisena ja 
niiden ekosysteemien häiriötön kehitys ei ole mahdollista, mikäli 
luonnonsuojelualueen välittömään läheisyyteen sijoittuu turvetuotantoalue. 
Tuotannon kuivatusvesien poistumalla on väistämättä vaikutusta koko 
suoalueen vesitalouteen ja siten turvetuotanto voi heikentää 
luonnonsuojelualueen kasvi- ja eläinlajiston kehittymisen edellyttämiä 
olosuhteita. Turvetuotannon vaikutusten arviointi luonnonsuojelualueelle olisi 
edellyttänyt laajemman luontoselvityksen kuin pelkästään viitasammakko- ja 
linnustoselvityksen tekemistä. Turvetuotannon vaikutuksia 
luonnonsuojelualueen eliöstön säilymiseen ja niiden ekosysteemien 
häiriöttömään kehitykseen ei ole selvitetty ja arvioitu lainkaan.  

Leppäsjoen ja Suokumaanjoen tila on huonontunut edellisestä kaudesta. 
Kokonaisfosfori- ja -typpipitoisuudet ovat olleet noususuuntaisia edelliseen 
luokitukseen verrattuna. 
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Vedenlaadultaan Leppäsjoki ja Suokumaanjoki ovat hyvin samanlaisia. 
Vähävetisinä jokina vedenlaadun hetkelliset vaihtelut ovat tyypillisiä. 
Typpipitoisuuksissa muutossuunta on lievästi nouseva. Humusvaikutus näkyy 
veden värin tummuutena ja korkeana kemiallisen hapenkulutuksen (CODMn) 
arvona. Kemiallisessa hapenkulutuksessa ja värissä nähdään selvä nouseva 
muutossuunta. 

Suokumaanjärvi on humusaineiden tummentama ylirehevä järvi. Kaakkois-
Suomen vesienhoidon toimenpideohjelmassa vuosille 2016–2021 mainitaan, 
että Suokumaanjärveen kohdistuu Leppäsjoen kautta kuormitusta 
turvetuotannosta ja yhdyskuntajätevesistä ja sen lisäksi järvi kärsii 
voimakkaasta maatalouden hajakuormituksesta. Ulkoinen kuormitus on siten 
ollut järven sietoon nähden liian suurta, mikä on aiheuttanut sisäisen 
kuormituksen kehittymisen. 

Joutsenon kunta on sisäisen kuormituksen takia vuosina 2004–2007 teettänyt 
kunnostustoimenpiteitä Suokumaanjärvellä. Järvi on kuitenkin edelleen 
sisäkuormitteinen.  

Lupapäätöksessä asetetuilla puhdistustehovaatimuksilla alapuolisissa 
vesistöissä ei päästä vesienhoitosuunnitelmassa esitettyihin tilatavoitteisiin. 
Ympäristöluvan mukainen turvetuotantotoiminta estää Leppäsjoen, 
Suokumaanjoen ja Suokumaanjärven vesienhoidon tavoitteiden saavuttamisen 
kuivatusvesien BAT-tasoisesta käsittelystä huolimatta. Luvan mukainen 
turvetuotanto lisäisi vesistöön kohdistuvaa kuormitusta erityisesti fosforin, 
typen, kiintoaineen ja orgaanisen kuormituksen (COD) osalta. 

Luvan mukainen turvetuotanto aiheuttaa kuormituksen kasvua kuivatusvedet 
vastaanottavassa vesistössä. Turvetuotannon kuivatusvesien kiintoaine ja 
humus lisäävät vastaanottavassa vesistössä rehevöitymistä ja pohjan 
kutusoraikkojen liettymistä, mikä heikentää Suokumaanjoessa lisääntyvän 
harjuskannan lisääntymisolosuhteita. Turvetuotanto vaarantaa Suokumaanjoen 
elinympäristökunnostuksen tavoitteet. Vesistö ei kestä kuormituksen lisäystä, 
jonka aluehallintoviraston päätöksen mukainen lupa nyt mahdollistaa. 

Toiminnanharjoittaja on perustellut kuormituksen vähenemistä entisen 
Konnunsuon vankilan yhdyskuntajätevesien vaikutuksen lakkaamisella. 
Puhdistamon aiheuttama kuormitus ei kuitenkaan ole loppumassa, koska 
siirtoviemäriä ei olla rakentamassa. 

Turvetuotanto on ristiriidassa Etelä-Karjalan maakuntakaavan tavoitteiden ja 
niiden edistämisen sekä valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden kanssa.  

Turvetuotantoalueella ja sen ympäristössä on niin merkittäviä luonto-, 
kulttuuriympäristö- ja maisemallisia arvoja, että turvetuotannon ja 
suojelutarpeiden yhteensovittaminen alueen merkittävät maisema- ja 
kulttuuriarvot huomioon ottaen ei ole mahdollista. Toiminnan sijoittaminen 
vaikeuttaa alueen käyttämistä maakuntakaavassa varattuun tarkoitukseen. 
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Päätöksen perustelujen mukaan Höytiönsuon turvetuotantoon suunnitellun 
alueen luonnontila on ojitusten vuoksi merkittävästi muuttunut. Koko 
turvetuotantoon suunniteltua aluetta ei kuitenkaan ole ojitettu, vaan siellä on 
edelleen myös luonnontilaista aluetta. Esimerkiksi pintavalutuskenttä on 
luonnontilainen.  

Kun otetaan huomioon Höytiönsuon ja sen ympäristön tila ja käyttö, 
turvetuotannosta aluehallintoviraston päätöksen mukaisesti toteutettuna 
aiheutuu yksinään tai yhdessä muiden toimintojen kanssa ympäristöluvan 
myöntämisen esteenä olevaa merkittävää muuta ympäristön pilaantumista tai 
sen vaaraa, erityisten luonnonolosuhteiden huonontumista tai yleiseltä 
kannalta tärkeän virkistys- tai muun käyttömahdollisuuden vaarantumista. 

Lisäksi muutoksenhakija on perustellut toissijaisia vaatimuksiaan muun ohella 
seuraavasti: 

Lupamääräyksessä 3 on asetetut pintavalutuskentän puhdistustehon raja-arvot 
ovat vastaanottavan vesistön edellä kuvattu tila ja vesienhoitolainsäädäntöön 
perustuva tavoiteaikataulu huomioon ottaen liian alhaiset. Raja-arvot ovat liian 
alhaiset myös verrattuna siihen, mitkä ovat realistisesti mahdolliset päästöraja-
arvot kyseisenlaiselle pintavalutuskentälle. 

Pelkän puhdistustehon seuraaminen ei ole riittävä mittari todentamaan 
toiminnan kuivatusvesien puhdistumista pintavalutuskentällä. Näin ollen 
kiintoaineelle, kokonaisfosforille ja kokonaistypelle tulee asettaa myös 
pitoisuusraja-arvo pintavalutuskentältä lähtevälle vedelle. Pitoisuusraja-arvot 
tulee asettaa siten, ettei kuormitus Leppäsjoen-Suokumaanjärven vesistöön 
kasva. Höytiönsuon turvetuotannon vesistöpäästöistä on käytettävissä alueella 
toimivan turvetuotannon raportoinnin tarkkailutuloksia (vuosilta 2009–2018), 
joiden perusteella on mahdollista arvioida pintavalutuskentän toimivuutta 
Höytiönsuon suoalueella. 

Humus ja orgaaninen aines aiheuttavat merkittäviä haittoja vesialueen 
virkistyskäytölle ja harjuksen lisääntymiselle. Turvetuotantoalueelta vesien 
mukana lähtevä humus liettää kutusoraikkoja ja näin ollen heikentää 
Suokumaanjoessa elävän ja lisääntyvän harjuskannan lisääntymisolosuhteita 
merkittävästi. 

Lupamääräykset tulee asettaa vesistön tilan paranemisen näkökulmasta, mikä 
voi tarkoittaa parempaa puhdistusvaatimusta kuin yleisesti vaadittava  
BAT-taso.  

Päätöksessä ei ole otettu huomioon luonnonsuojelualueen perustamista ja 
Valtioneuvoston päätöstä (993/1992) melutason ohjearvoista. Lupamääräys 
koskien melua ei siten ole riittävä. Toiminnan luonnonsuojelualueelle 
aiheuttamasta melusta ei ole myöskään laadittu selvitystä. 

Päätöksessä ei ole edellytetty suunnitelmaa vesien hallinnasta ja hallitusta 
johtamisesta käsittelyyn ja eteenpäin niin, etteivät poikkeustilanteet aiheuta 
vesien varastointitarvetta turvekentällä ja siten lisääntynyttä kuormitusta tai 
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suuria virtaamanvaihteluita jokivesistössä. Ilmastonmuutoksen aiheuttama 
poikkeustilanteiden lisääntyminen lisää tuotantoalueelle lyhyellä aikavälillä 
kertyvää vesimäärää ja ellei varastokapasiteettia ole riittävästi, 
vesiensuojelurakenteiden rikkoutuminen on mahdollista, mikä taas lisää 
päästöjä vesistöön. Pintavalutuskentän puhdistustehokkuuden varmistamiseksi 
veden virtaamien tulee pysyä riittävän pieninä. 

Luvan hakija ei ole esittänyt riittäviä selvityksiä toiminnan vaikutuksesta 
luonnonolosuhteisiin toiminta-alueella, toiminta-alueeseen rajautuvalla 
luonnonsuojelualueella sekä näiden vaikutuspiirissä olevilla alueilla. 
Turvetuotannon vaikutuksia Konnunsuon luonnonsuojelualueen eliöstön 
säilymiseen ja niiden ekosysteemien häiriöttömään kehitykseen ei ole arvioitu 
asiassa lainkaan. Luonnonsuojelualueen perustamista ei ole otettu huomioon 
aluehallintoviraston päätöksessä. 

Hakemuksessa ei ole otettu huomioon pintavalutuskentänkentän yhteydessä 
kaivettavien allikoiden ja rakennettavan penkereen kuivattavaa vaikutusta 
suovenhokkaan esiintymisalueeseen. Luvan hakijan arvion mukaan 
pintavalutuskentän reunalle tehtävän penkereen ulkopuolella ei kuivumista 
tapahtuisi lainkaan.  

Pintavalutuskenttä sijoittuu alueelle, jonka kautta purkautuu pintavesiä 
Höytiönlampeen. Tästä syystä kentän kuivattava vaikutus pienmuotojen 
rakenteellisten piirteiden ilmakuvatarkastelun perusteella ulottunee 
huomattavasti pintavalutuskentän pinta-alaa laajemmalle alueelle pienentäen 
suovenhokkaalle soveltuvaa 45 ha:n aluetta yhteensä 20 ha:lla. 

4. Varsinais-Suomen ELY-keskuksen kalatalousviranomainen on vaatinut, että 
aluehallintoviraston päätös kumotaan ja hakemus hylätään. 

Suokumaanjoessa ja tämän sivu-uomassa Kupinjoessa elävä luontaisesti 
lisääntyvä ja luontaista alkuperää oleva harjus suosii elinympäristönään viileää 
ja hapekasta kivi- tai sorapohjaista virtavettä ja on muiden lohikalojen tapaan 
herkkä elinympäristössä tapahtuville muutoksille kuten veden 
rehevöitymiselle ja kutupohjien liettymiselle. Laji ei myöskään viihdy rauta- ja 
humuspitoisissa vesistöissä, joissa pH laskee 6,0 alapuolelle.  Leveyspiirin 65 
eteläpuolella elävän harjuksen tila on viimeisimmän uhanalaisuusarvion 
mukaan heikentynyt, minkä johdosta tämän uhanalaisuusluokitusta on nostettu 
silmälläpidettävästä vaarantuneeksi.   

Suokumaanjoessa elävä harjus on muualla Vuoksen vesistöalueella elävän 
harjuksen tavoin alueellisesti ainutlaatuinen, sillä muut Kaakkois-Suomessa 
esiintyvät harjuskannat ovat joko osittain tai täysin istutusperäisiä. 
Alkuperäisille kalakannoille on kehittynyt paikallisia sopeumia, jotka 
edesauttavat kannan mukautumista muuttuviin olosuhteisiin. Nämä sopeumat 
ovat siten merkityksellisiä esimerkiksi ilmaston lämpenemiseen 
mukautumisen kannalta. Jotta joen ainutlaatuinen harjuskanta säilyisi, tulisi 
valuma-alueen kuormituslähteisiin kiinnittää erityistä huomiota.   
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Turvetuotannon aloittaminen Höytiönsuolla lisää vesistökuormituksen määrää 
Suokumaanjoessa ja kaventaa harjuksen elinmahdollisuuksia. Koska 
Suokumaanjoen ekologinen tila on välttävä, eivät vallitsevat olosuhteet ole 
optimaaliset lajin lisääntymisen ja selviytymisen kannalta. Vähäisetkin 
kokonaiskuormituksen lisäykset voivat siten hävittää harjuskannan. Kasvava 
kiintoainekuormitus peittää alleen varteenotettavia kutusoraikoita vaikeuttaen 
sopivien lisääntymisalueiden löytymistä. Kutupesiin kasautuva kiintoaines 
puolestaan estää hapekkaan veden kulkeutumisen mätimunien pinnalle, mikä 
johtaa mädin tuhoutumiseen. Erityisesti virtaamapiikkien aikana kiintoaineen 
määrä turvetuotantoalueiden kuivatusvesissä kasvaa. Tällaisia 
virtaamapiikkejä aiheuttavat syksyisin runsaat sateet sekä keväisin 
sulamisvedet. Harjuksen kutu ajoittuu kevääseen, mistä syystä sulamisvesien 
aiheuttama virtaamapiikki on riski kudun onnistumiselle ja mädin 
selviytymiselle. Kiintoaineen sisältämän orgaanisen aineen ja liukoisen 
orgaanisen aineen hajoaminen kuluttaa vesistön happivarantoja, mikä 
heikentää myös myöhempien kehitysvaiheiden selviytymistä.   

Suuri osa turvetuotannon orgaanisen aineen kuormituksesta on humusta, jonka 
määrää ei kyetä vähentämään Höytiönsuon vesienkäsittelyssä käytettävällä 
pintavalutuskentällä. Turvetuotannon myötä kasvavan humuskuormituksen 
aiheuttama veden tummuminen nostaa veden lämpötilaa kiihdyttäen 
orgaanisen aineen hajoamista, pienentää vesistön tuottavaa vyöhykettä ja 
heikentää petokalojen kykyä saalistaa. Humuksen sisältämät hapot puolestaan 
laskevat veden pH-arvoa, mikä heikentää harjuksen elinolosuhteita 
entisestään. Humuksen ja kiintoaineen mukana turvetuotannon kuivatusvesissä 
kulkeutuu myös rautaa, joka aiheuttaa kaloille kidusvaurioita. Lisäksi 
humukseen sitoutuneena alapuolisiin vesistöihin kulkeutuu turvetuotannosta 
metyylielohopeaa. Elohopeaa on tästä syystä runsaasti Leppäsjoen, 
Suokumaanjoen ja Suokumaanjärven kaltaisissa voimakkaasti humuksen 
kuormittamissa vesistöissä. Rikastuessaan ravintoverkossa elohopea on riski 
niin kalakannoille kuin kaloja ravintona käyttäville petoeläimille ja ihmisille. 
Kasvava ravinnekuormitus puolestaan aiheuttaa kohdevesistössä 
rehevöitymistä, joka yhdessä humuksen kanssa muokkaa ravintoverkkoa ja 
koko vesiekosysteemiä.   

Sähkökoekalastusten perusteella Suokumaanjoen kalastoon kuuluvat harjuksen 
ohella ahven, hauki, kivennuoliainen, kivisimppu, särki ja made. Lisäksi 
sähkökoekalastuksissa on havaittu erittäin uhanalaista jokirapua, jonka 
elinalue kutistuu pääosin täpläravun levittämän rapuruton sekä metsä- ja 
turvetalouden aiheuttaman elinympäristöjen liettymisen ja happamoitumisen 
seurauksena. Kansallisen rapustrategian mukaan valuma-alueen kuormitus 
tulisi ottaa huomioon jokirapukantojen suojelussa erityisesti 
metsänhoidollisten toimien ja turvetuotannon ympäristövaikutusten arvioinnin 
osalta. Turvetuotannosta aiheutuva kuormitus alentaa vesistön 
kalataloudellista arvoa paitsi hakijan mainitsemien kalastukseen liittyvien 
haittojen kautta, niin myös kalastossa tapahtuvien muutosten kautta. 
Kuormitus heikentää lisäksi Suokumaanjokeen ja Kupinjokeen suunniteltujen 
elinympäristökunnostusten tuloksellisuutta ja erittäin uhanalaisen taimenen 
mahdollisuuksia kotiutua vesistöön.  
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Edes Höytiönsuon vesienkäsittelyssä käytettävä paras käyttökelpoinen 
tekniikka (BAT) ja paras käytäntö (BEP) eivät takaa harjuksen ja jokiravun 
selviytymistä purkuvesien vaikutusalueella.  

Etelä-Suomen aluehallintovirasto hylkäsi 12.12.2014 antamallaan päätöksellä 
Ekoneva Oy:n hakemuksen Höytiönsuon 22 ha:n suuruiselle lisäalueelle 
vesienkäsittelyssä käytettävän pintavalutuskentän puhdistustehoon liittyvien 
epävarmuuksien ja lisäkuormituksen vesistömuodostelman ekologiselle tilalle 
aiheuttaman riskin takia. Nyt myönnetty ympäristölupa ei ole linjassa Ekoneva 
Oy:n hakemuksen hylkäämisen kanssa.  

Ottaen huomioon turvetuotantoalan kasvaminen aikaisempaan tilanteeseen 
verrattuna, ei kokonaiskuormituksen Suokumaanjokeen voida katsoa laskevan 
vaan päinvastoin kasvavan. Höytiönsuon turvetuotanto muodostaa täten riskin 
vesimuodostuman ekologisen tilan heikentymiselle EU:n vesipuitedirektiivin 
vastaisesti. Kokonaisuudessaan Höytiönsuon turvetuotannon aiheuttama 
kuormituksen kasvu haittaa huomattavasti sekä Suokumaanjoen että 
Suokumaanjärven hyvän ekologisen tilan saavuttamista.  

5. Suomen luonnonsuojeluliitto Etelä-Karjala ry on vaatinut, että 
aluehallintoviraston päätös kumotaan ja hakemus hylätään. 

Muutoksenhakija on perustellut vaatimustaan muun ohella seuraavasti: 

Höytiönsuon turvetuotantohanke heikentäisi vakavasti luonnonarvoiltaan 
erityisen arvokasta Höytiönlampea ja sen myötä koko Konnunsuon 
valtakunnallisesti merkittävää lintujen pesimä- ja muutonaikaista 
levähdysaluetta. Alueella on uhanalaisia erityissuojeltavia ja direktiivilajeja. 
Hankkeen toteutuminen heikentäisi EU:n luontodirektiivin IV direktiivilajin 
viitasammakon elinympäristöä.  

Turvetuotantohanke estäisi välttävässä tilassa olevien Vuoksen vesistöalueen 
Leppäsjoen, Suokumaanjoen ja Suokumaanjärven vesistön hyvän tilan 
saavuttamisen EU:n vesipuitedirektiivissä ja vesienhoitolaissa määriteltyjen 
tavoitteiden mukaisesti. Suunniteltujen vesiensuojelurakenteiden tarpeellinen 
toimivuus ei ole ennakoitavissa.  

Turvetuotantoalue uhkaa kalataloushankkeita ja virkistyskalastusta.  

Hanke heikentäisi merkittävästi asukkaille ja retkeilijöille tärkeän ulkoilu- ja 
virkistysalueen arvoa.  

Hanke on alueen kaavamerkintöjen, suojelumääräysten sekä alueen 
kehittämistä koskevien suunnitelmien vastainen.  

Alueella esiintyvän erityissuojeltavan suovenhokkaan elinolosuhteiden 
heikkeneminen hankkeen seurauksena on aliarvioitu. Pintavalutuskentän suota 
ja sen pintakasvillisuutta muuttava vaikutus ulottuu laajalle alueelle 
heikentäen lajin elinolosuhteita. 
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Höytiönlammen rantaluhdan avoluhta on silmälläpidettävä luontotyyppi. 
Höytiönlammen rantojen sara- ja ruoholuhdat ovat arvokkaita luontotyyppejä. 
Tuotantoalue vaikuttaa Höytiönlammen rantaluhtiin vesitasapainon muututtua 
kuivattavasti ja lammen pinnankorkeuden alenemista ei voida poissulkea 
suoalueen hydrologisen tilan muuttuessa kuivatustoimenpiteiden seurauksena. 
Hakemuksessa esitetyt suojaetäisyydet lampeen ovat harhaanjohtavia, koska 
ne on määritelty lammen vesirajaan. Suojaetäisyys pitää mitata rantaluhdan ja 
alkavan suomaan rajapinnasta. Rantaluhta ylläpitää runsasta ja monimuotoista 
kasvi- ja eläinpopulaatiota, joista tärkein on viitasammakko. Turvetuotanto 
vesistövaikutuksineen tulisi heikentämään voimakkaasti lajin elinympäristöä. 
Viitasammakon lisääntyminen tapahtuu lammen rantaluhta-alueella. Lammen 
vedenpinnan tason lasku joko äkillisesti tai pidemmän aikajakson kuluessa voi 
muuttaa nykyisen rantaluhdan tilaa lajin lisääntymisen kannalta epäedulliseen 
suuntaan.  

Lammesta lähtee ojia suunnitellun tuotantoalueen suuntaan. Viitasammakko 
käyttää myös kyseisiä ojia lepäily- ja lisääntymisalueinaan. Tutkimustiedon 
mukaan viitasammakko voi liikkua jopa 1 000 m etäisyydelle kutualueesta 
etsiessään suotuisaa talvehtimispaikkaa. Tähän perustuen on mahdollista, että 
lammen viitasammakkopopulaatio käyttää luvan hakijan toiminnan 
vaikutuspiirissä olevia ojanuomia talvehtimisalueinaan. Ojien hydrologian ja 
ekologisen tilan muuntuminen voisi vaikeuttaa viitasammakon 
talvehtimisolosuhteita Höytiönlammen alueella merkittävästi ja ojien 
kuivuminen yläpuolisen suoalueen kuivatuksen seurauksena heikentää 
viitasammakon elinolosuhteita.  

Hanke tulisi pilaamaan Höytiönlammen veden laatua pölyvaikutuksen ja 
vedenpinnan laskun vuoksi. Eläimistöön vaikuttavan meluhäirinnän vuoksi 
hanke heikentäisi ranta-alueiden luontotyyppejä ja lajien elinympäristöjä. 
Ottaen huomioon kaivualueen kuivatus- ja pölyvaikutuksen sekä läheisyyden 
Höytiönlampeen, voi viitasammakkopopulaatiolle koitua ennalta 
arvaamatonta, populaation säilymisen kannalta merkittävää haittaa. 

Lupahakemuksessa ei ole esitetty tutkimukseen perustuvaa tietoa, jolla 
poissuljettaisiin turpeen kaivun aiheuttama lammen vedenpinnan tason lasku, 
ekologisen tilan heikkeneminen tai lammen kuivuminen. Lammen 
vedenpinnan taso on viime vuosina tuntemattomista syistä laskenut, minkä 
vuoksi Metsähallitus on vuonna 2019 aloittanut lammen vedenpinnan tason 
seurannan. Myöhemmin on tarkoitus aloittaa mahdolliset toimenpiteet lammen 
pinnantason nostamiseksi. 

Ympäristölupahakemuksessa esitetty luontoselvitys ja johtopäätökset ovat 
riittämättömiä. Vaikutusarvio viitasammakon ja muun muassa uhanalaisten ja 
direktiivikorentolajien elinpiirien ja populaaiden säilymiseen puuttuvat. 
Idänkirsikorento on havaittu lammella vuonna 2007 tehdyssä tutkimuksessa. 
Korentokartoituksen mukaan idänkirsikorentoja ei lammella esiintynyt. On 
kuitenkin otettava huomioon, että kartoituksen ajankohta ei ollut optimaalinen 
idänkorsikorennon eikä toisen alueella mahdollisen ja luontodirektiivin IV a 
liitteessä mainitun korentolajin, täplälampikorennon esiintymisen 
selvittämiseksi.  
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Etelä-Karjalan luonnonsuojelupiiri on teettänyt Konnunsuolla laajaa lintujen 
pesimä- ja muutonaikaisen levähdysalueen kartoitusta. Höytiönlampi on 
arvokas lintujen pesimä- ja muutonaikainen levähdys/ ruokailualue osana 
Konnunsuon valtakunnallisesti merkittävää lintualuetta. Arvokkaan, 
maakuntakaavassa suojelumerkinnän saaneen lintuveden vaarantuminen voisi 
olla mahdollista ja jopa todennäköistä. 

Hakemuksessa esitetyt viitasammakko- ja linnustoselvitykset ovat puutteellisia 
ja vanhentuneita. 

Leppäsjoen valuma-alueen veden laatu on jo nyt hälyttävä. Syynä on voimakas 
hajakuormitus: Konnunsuon vankila-alueen jätevedet, maatalous, haja-asutus 
ja ojitettujen soiden aiheuttama kuormitus. Suokumaanjärvi on voimakkaasti 
rehevöitynyt, happiongelmallinen ja sisäkuormitteinen, mikä edelleen lisää 
rehevöitymistä. Vesistöalue ei kestä mitään kuormituksen lisäämistä. 

Vesiensuojelurakenteet eivät ole riittäviä. 

Talvisateet ja kevättulvat, joita ilmastonmuutos lisää, heikentävät 
pintavalutuskenttien tehoa voimakkaasti. 90 prosenttia turvepäästöistä 
tapahtuu tulva-aikoina, jolloin vesiä ei saada millään keinoilla puhdistettua. 
Suurin osa tulvista syntyy hyvin äkillisesti, jopa muutamien vuorokausien 
sisällä. Ilmastonmuutoksen edetessä talviaikaiset nopeat säänmuutokset 
runsaine sademäärineen tulevat aiheuttamaan pintavalutuskentän reduktion 
ajoittaiseen romahtamisen, johtuen jäätyneestä kentän pintakerroksesta. 
Lupapäätösten arviot turpeenkaivuun alapuolisissa vesistöissä aiheuttavista 
haitoista perustuvat ominaiskuormitusarvioihin, jotka eivät kuitenkaan vastaa 
turpeennoston aiheuttamaa todellista suo- ja turvekerroskohtaista ravinteiden 
ja orgaanisen aineen huuhtoumaa, sillä erot soiden ja suokerrosten välillä 
voivat olla 20-kertaisia. Suoalueen ominaisuudet vaikuttavat veden 
puhdistumiseen. Höytiönsuon päästöjen arviointi keskimääräislukujen 
perusteella ei myöskään ole pitävää. Ennen kaikkea Höytiönsuon päästötaso 
tulee suhteuttaa alapuolisen vesistön tilaan. Sitä ei voi tehdä keskiarvon 
pohjalta alapuolisen vesistön kuormituskyvyn ollessa erittäin heikko. 

Humuspäästöjen mittausta ja tarkkailua toteutetaan kiintoainemittauksilla, 
mutta orgaanisen aineksen päästöistä 90 prosenttia menee ohi näiden 
mittausten. Lupakäsittelyssä kiintoaineeksi lasketaan vain karkeammat 
turvepartikkelit, jotka tarttuvat näytevedestä suodattimeen. Kuitenkin 
vesiasiantuntijoiden mukaan suurin osa turvesoilta ja ojituksista karkaavasta 
orgaanisesta aineksesta on pienempiä partikkeleja ja liukoista niin sanottua 
humusta.  Koska humusta ja hienojakoisinta ainesta ei päästöjä ja haittoja 
arvioitaessa lasketa kiintoaineeksi, lupapäätöksen ominaiskuormitusluku 
kertoo vain alle kymmenen prosenttia todellisesta kokonaishuuhtoumasta. 
Virhe arvioissa syntyy myös siitä, että kiintoaineen määrä ilmoitetaan kuiva-
aineena. Kuitenkin kilosta kuivaa turveainesta voi sen vettyessä syntyä 50 
litraa löyhää turvehöttöä järven pohjaan. 
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Vesistöhaittojen tultua yleisesti tietoisuuteen Suomessa, hakemuksessa esitetyt 
kuormitusarviot eivät ole paikkansa pitäviä jättäessään kiintoaineen 
hienojakoisimman osuuden huomiotta. 

Höytiönsuon alueella sijaitsevan Ekoneva Oy:n tuotantoalueen 
pintavalutuskentän puhdistustehon on ollut heikkoa. On siten mahdollista, että 
lupahakemuksen mukaisen pintavalutuskentän reduktio jää yhtä heikoksi 
johtuen maaperän oletettavasti samankaltaisista geologisista ja kemiallisista 
ominaisuuksista.   

Vesistöön turpeennosto- ja suometsäojitusalueilta kulkeutuva ja pohjaan 
kertyvä orgaaninen aines aiheuttaa hajotuksen kiihtymistä. Hajotuksessa 
mikrobit kuluttavat happea ja vapauttavat ilmaan hiilidioksidia tai hapen 
loputtua metaania. Kun happi loppuu, pohjasta alkaa vapautua sinne aikojen 
saatossa kertynyttä fosforia. Liuennut fosfori on järvissä minimiravinne, jonka 
lisääntyminen saa levät voimakkaaseen kasvuun. Tämä näkyy niin verkkojen 
limoittumisena kuin sinileväkukintoinakin. Suokumaanjärvi, jossa on sisäistä 
kuormitusta, ei kestä ulkoisen kuormituksen lisääntymistä. 

Ympäristösuojelulaissa mainittu varovaisuusperiaate tulee ottaa huomioon 
Höytiönsuon lupakäsittelyssä, koska kuivatusvesien ravinne- ja 
kiintoainepäästöt voivat aiheuttaa alapuoliselle vesistölle ennalta arvaamatonta 
vakavaa pilaantumista. 

Laki vesienhoidosta tarkoittaa, että vesistöissä, joiden tila heikkenisi 
lisäpäästön myötä, ei minkäänlaisia lisäpäästöjä voida sallia. Samoin 
tilanteessa, jossa lisäpäästö estäisi vesistön tilan paranemisen hyväksi, ei 
lisäpäästöä voida hyväksyä. 

Vuonna 2004 aloitetun EU-rahoitteisen Jyväskylän yliopiston 
ympäristötutkimuskeskuksen Suokumaanjärven ja Suokumaanjoen 
tutkimusprojektin tarkoituksena on vesistöalueen tilan parantaminen, ja 
kalastus- sekä muun virkistysarvon lisääminen. 

Todennäköistä on, että Suokumaanjoessa esiintyvä harjuskanta on alkuperäistä 
Vuoksen vesistön harjusta. Vesiekologisten muutosten johdosta geneettisesti 
alkuperäisten arvokalakantojen säilyminen ja niiden elvyttämiseksi tehdyt 
toimenpiteet vesistössä vaarantuisivat vakavasti turvetuotantohankkeen 
aloittamisen myötä. 

Kalataloushankkeiden toteutumisen edellytyksenä on myös vedenlaadun 
paraneminen. Vesistökuormitus vaikuttaa kalojen elohopeapitoisuuteen. 
Kalojen ja veden elohopeapitoisuuden määrittely on jäänyt tekemättä.  

Toisin kuin hakemuksessa on esitetty, hanke sijaitsee valtakunnallisesti 
merkittävällä maisema-alueella ja on ristiriidassa kaava- ja 
suojelualuemerkintöjen sekä alueen maisema-arvojen kanssa. Alue on 
asukkaille pitkäaikaisesti ollut marja-, sienestys- ja ulkoilualuetta, jolla on 
sosiaalinen, henkinen, fyysinen ja myös taloudellinen merkitys.  
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Höytiönlammen länsilaidalla on laavu ja muita retkeily- ja virkistyskäyttöä 
palvelevia rakenteita. Hankkeen toteutuminen merkitsisi alueen retkeily- ja 
virkistyskäytön käyttöarvon menettämistä. 

Marttilan kyläalue sijaitsee hankealueen eteläpuolella ja lähin vakituisesti 
asuttu talo noin 500 metrin etäisyydellä tuotantolohkon 1 reunasta. Keräys- ja 
aumaustyövaiheen aikana syntyy merkittäviä pölypäästöjä, jotka voivat 
kulkeutua asumisviihtyvyyshaittaa aiheuttaen jopa 700 metrin etäisyydelle 
tuotantoalueesta. Meluhaitat ja turvepöly voivat yhdessä aiheuttaa 
naapuruussuhdelaissa tarkoitettua kohtuutonta haittaa. 

Konnunsuon peltoalueet ja Höytiönlampi sisältyvät Suomen tärkeisiin 
lintualueisiin (FINIBA). 

Maakuntakaavassa Konnunsuon alue on merkinnällä luontomatkailun 
kehittämisalue. Oleellisena osana sitä on Höytiönlampi ja sitä ympäröivä osin 
paikallisesti erämaisena säilynyt suoalue. Toteutuessaan hanke tuhoaisi alueen 
vallitsevat luontoarvot. 

Maakuntakaavassa SL-merkinnöillä olevan Hyvättilänsuon ja Höytiönlammen 
sekä Höytiönsuon ja valtakunnalliseen lintujenvesiohjelmaan kuuluvan 
Eväksenjärven, kosteikkojen muodostaman kokonaisuuden säilyttäminen ja 
osin ennallistaminen yhdessä kulttuurimaiseman varjelun kanssa on erittäin 
tärkeä tavoite Konnunsuon alueella. 

Höytiönsuon turvetuotantotoiminta olisi ympäristönsuojelulain 1 ja 42 §:ien 
vastaista. 

Turve on uusiutumaton luonnonvara. Turvetuotanto voimistaa 
ilmastonmuutosta ja turpeen käyttö energiantuotannossa on kestämätöntä 
ilmastonäkökohtien ja luontoarvojen kannalta.  

6. Metsähallitus on vaatinut, että hallinto-oikeus kumoaa aluehallintoviraston 
päätöksen tuotantoalueen lohkojen 1–3 osalta ja muuttaa ympäristölupaa siten, 
että siinä otetaan huomioon riittävällä tavalla turvetuotannon vaikutukset lupa-
alueen ulkopuoliseen luonnonsuojelualueeseen. 

Toissijaisesti muutoksenhakija on vaatinut, että aluehallintoviraston päätös 
kumotaan ja palautetaan aluehallintovirastolle uudelleen käsiteltäväksi. 

Perusteluinaan muutoksenhakija on esittänyt muun ohella seuraavaa: 

Ympäristöluvan mukainen turvetuotantoalue rajautuu Metsähallituksen 
hallinnassa olevaan Konnunsuon luonnonsuojelualueeseen. Konnunsuon 
luonnonsuojelualue on perustettu valtioneuvoston asetuksella Etelä-Karjalan 
maakunnan luonnonsuojelualueista 1076/2019. Asetus on astunut voimaan 
1.12.2019. Asetuksenmukaisten luonnonsuojelualueiden perustamistarkoitus 
on Etelä-Karjalan metsä-, suo-, järvi- ja rantaluonnon suojeleminen ja 
hoitaminen ja niiden eliöstön säilyttäminen luonnontilaisina ja niiden 
ekosysteemien häiriöttömän kehityksen turvaaminen tai ennalleen 
saattaminen, perinnemaisemien ylläpitäminen sekä retkeily ja opetus. 
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Konnunsuon luonnonsuojelualue on pinta-alaltaan (507,1 ha) Etelä-Karjalan 
merkittävin luonnonsuojelualue, jonka arvoa luonnonsuojelualueverkostossa 
korostaa maakunnan suojelualueiden vähäinen määrä ja yleinen pienialaisuus. 
Linnuston muutonaikaisena levähdysalueena Höytiönlammen merkitys on 
valtakunnallisesti merkittävä; Konnunsuon alueella lepäilevät tuhannet 
muuttohanhet yöpyvät Höytiönlammella. 

Lupahakemuksessa ei ole arvioitu hankkeen vaikutuksia 
luonnonsuojelualueeseen ja päätöksessä on sivuutettu ympäristöluvan 
mahdollistaman toiminnan vaikutukset luonnonsuojelualueelle.  

Tuotantoaluetta on rajattava Höytiönlammen ja sen lähiympäristön 
hydrologian ja siitä riippuvaisten luontotyyppien ja lajien säilymisen sekä 
Konnunsuon suojelualuekokonaisuuden häiriöttömyyden, ekologisen 
yhtenäisyyden ja kytkeytyneisyyden turvaamiseksi. 

Tuotantoalueen ympäristövaikutusten arvioinnin vesistö- ja 
linnustovaikutuksia koskevat johtopäätökset eivät perustu riittäviin 
selvityksiin, minkä ympäristönsuojeluviranomaiset ovat tuoneet 
lupaviranomaisen tietoon lausuntomenettelyssä. 

Höytiönsuo on uusi tuotantoalue ja vaikka alue onkin jo ojitettu ja 
luonnontilaltaan merkittävästi muuttunut, ei arvioinnissa ole otettu riittävästi 
huomioon vaikutuksia luonnonsuojelualueeseen ja sen vesien tilalle, 
pohjavesille sekä luonnon monimuotoisuudelle. Lupaharkinnassa olisi tullut 
ottaa huomioon turvetuotannon sijoittamista koskevat ympäristönsuojelulain 
13 §:n 1–3 momenttien säännökset ja ottaa huomioon sijoituspaikan merkitys 
sen ulkopuolella sijaitseville luonnonarvoille. Vaikka Höytiönsuon alueella on 
ollut toisen toiminnanharjoittajan toiminnassa olevaa turvetuotantoa ja alueen 
luonnontila on ojitusten vuoksi merkittävästi muuttunut, ei ilman 
asianmukaista arviointia voida katsoa, että luonnontila on muuttunut 
tuotantoalueen ulkopuolisella ja siihen rajautuvalla luonnonsuojelualueella, 
jolle tuotantoalueen vaikutukset ulottuvat. Asiassa ei lisäksi ole riittävästi 
otettu huomioon turvetuotannon vaikutuksia Höytiönlammen vesitalouteen ja 
alueella esiintyvään linnustoon 

Höytiönsuon turvetuotantoalue on uusi tuotantoalue, eikä aikaisempaa 
päästötarkkailuaineistoa ole siten käytettävissä, jolloin ei myöskään voida 
riittävällä tavalla arvioida luonnonsuojelualueeseen. 

Muutokset veden laadussa voivat vaikuttaa luonnonsuojelualueen 
suojeluperusteena olevien lintujen elinympäristöön. Turvetuotanto heikentää 
todennäköisesti alueen hydrologiaa ja lisäksi sillä on pöly- ja meluvaikutuksia. 

Luonnonsuojelualueen suoluontotyyppejä voidaan ennallistaa arvokkaiksi 
luontotyypeiksi, ja ennallistamisen jälkeen suojelualue kehittyy kohti 
luonnontilaista suota. Tuotantoalueen kuivattava vaikutus estää suojelualueen 
luonnon palautumisen, koska alueet ovat hydrologisesti yhteydessä ja lähellä 
toisiaan. Konnunsuon luonnonsuojelualueeseen kuuluva Höytiönsuon osa on 
suoluontotyyppien osalta pitkälti muuttunut, mutta rajautuessaan 
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valituksenalaisen päätöksen mukaisesti suoraan turvetuotantoalueeseen, 
tuotantoalueen kuivattava vaikutus tulee heikentämään myös suojelualueen 
luonnontilaisempien osien hydrologiaa Höytiönlammen ympäristössä ja 
lammen pohjois- ja koillispuolella sekä vaikeuttaa tai estää 
luonnonsuojelualueeseen kuuluvan suon luontoarvojen palauttamisen 
ennallistamistoimin. Tuotantoalueen pöly- ja meluvaikutukset, jotka 
kohdistuvat luonnonsuojelualueelle, on myös arvioitava ja otettava huomioon 
osana turvetuotannon ympäristövaikutusten arviointia. 

7.  ovat ensisijaisesti vaatineet, että päätös 
kumotaan ja hakemus hylätään. Toissijaisesti muutoksenhakijat ovat vaatineet, 
että asia palautetaan aluehallintovirastolle uudelleen käsiteltäväksi 
lisäselvitysten laatimiseksi, lupamääräysten tiukentamiseksi ja alueen 
rajaamiseksi siten, että lohkoilla 2 ja 3 tuotanto kielletään kokonaan ja 
lohkolla 1 tuotanto  rajataan vähintään 400 metrin etäisyydelle 
Hyötiönlammesta. Pintavalutuskentän puhdistusteho tulee määrätä täyttämään 
asetetut raja-arvot jo ensimmäisenä käyttöönottovuonna. Lupamääräyksiä 
tulee täsmentää ja tiukentaa alueella käsiteltävän lietteen ja muun 
kaivannaisjätteen, ojien ja auma-alueiden välissä olevien suojakaistaleiden 
leveyden sekä toiminnan lopettamisen osalta. 

Perusteluinaan muutoksenhakijat ovat esittäneet muun ohella seuraavaa: 

Suunnitellusta turvetuotannosta aiheutuu ympäristön merkittävää 
pilaantumista tai sen vaaraa. Esitettyjen selvitysten perusteella ei voida 
luotettavasti todeta, että toiminnasta ei tule aiheutumaan vesistöjen tilan 
heikkenemistä tai muuta ympäristön pilaantumista. 

Pintavalutuskentän paikan ja koon muuttaminen alkuperäisestä suunnitelmasta 
ei ole riittävä parannus aikaisempaan hylättyyn suunnitelmaan. 

Selvitysten perusteella toiminnan ollessa käynnissä typpi- ja fosforipäästöt 
eivät tulisi merkittävästi lisääntymään vesien puhdistusmenetelmien vuoksi. 
Kuitenkin hakemuksessa ja selvityksissä on tarkoituksenmukaisesti jätetty 
vähäiselle huomiolle kiintoainepäästöjen vaikutustenarviointi, koska tehdyt 
muutokset muun muassa pintavalutuskenttään eivät ole ratkaisu 
kiintoainepäästöjen aiheuttamille haitoille. Hakemuksesta käy ilmi, että 
nykyisen suunnitelman mukaisen toiminnan aikana kiintoainepäästöt ovat 
selvästi isompia, kuin alkuperäisen hylätyn suunnitelman mukaisesti olisi 
ollut. Pintavalutuskentällä ei pystytä ratkaisemaan kiintoainepäästöjä. Aluetta 
tulisi rajata hyvinkin merkittävästi, jotta voitaisiin turvata se, ettei kiintoainetta 
päädy vesistöön. Kiintoaineen pääsy vesistöön pilaa entisestään jo välttävässä 
tilassa olevan vesistön tilaa. Lisäksi uusimman tutkimustiedon mukaan 
turvetuotannon vaikutukset nimenomaan kiintoaineiden vesistöön pääsyn 
kannalta ovat huomattavasti merkittävämpiä ja pitkäkestoisempia, kuin 
aikaisemman tutkimustiedon valossa on katsottu. Lisäksi toiminnalla voi olla 
muita kuin kiintoainepäästöihin liittyviä vaikutuksia alueen vesistöihin. 
Alueen vesistöt ovat ennestään heikossa kunnossa, joten niitä ei tulisi rasittaa 
enempää. Muutoksenhakijoiden vuosikymmenten aikana Suokumaanjärven 
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rannalla tekemät havainnot tukevat sitä, että alueen vesistöjen tila on 
heikentynyt sen jälkeen, kun Konnunsuon alueella aloitettiin turvetuotanto. 

Selvityksissä on korostettu, että tuotantovaiheen päästöt ovat vähäisiä. 
Kuitenkin kuntoonpanovaiheen päästöt ovat hyvinkin merkittäviä. Vaikka 
kyse on ajallisesti lyhyestä jaksosta, kuntoonpanovaiheen päästöt voivat 
yksinään aiheuttaa ympäristön tilan merkittävää pilaantumista. 

Alueen vesistöt ovat jo ylikuormittuneet ja tulisi pyrkiä kaikin keinoin 
tilanteeseen, jossa nykyisestä ylikuormittuneesta tilasta päästään pois. 

Tuotanto lähellä pohjavesialuetta voi ennakoimattomasti muuttaa veden 
virtaussuuntia, jolloin riski pohjaveden pilaantumisesta ei ole täysin 
poissuljettua. Toiminnalla voi olla myös vesilain 2 §:n mukaisia vaikutuksia. 

Hakemuksen mukainen toiminta ei sovellu luonnonsuojelualueen välittömään 
läheisyyteen. Läheisiä alueita ja purkuvesistön alueita käytetään virkistys- ja 
matkailukäytössä. Esimerkiksi Konnunsuon peltoaukeilla vierailee vuosittain 
satoja lintuharrastajia. Suokumaanjärvi on ahkerassa virkistyskäytössä. 
Muutoksenhakijoiden on maatila-, hevostalli- ja matkailutoiminalle, aiheutuu 
haittaa, mikäli alueen vesistöt, etenkin Suokumaanjärvi, pilaantuvat 
entisestään. Lisäksi muutoksenhakijoiden omistamalla kiinteistöllä 
Suokumaanjärven rannalla on alueita, jotka ovat suojeltuja esiintyvien 
lintulajien takia. Muutoksenhakijat pelkäävät, että Suokumaanjärven tilan 
heikkeneminen vaikuttaa näihin alueisiin. 

Luvan myöntämisen edellytyksiä arvioitaessa tulisi kiinnittää huomiota siihen, 
että alueelta tai sen läheisyydestä on löydetty useita suojeltavia lajeja. Mikäli 
tulevaisuudessa pintavalutuskentän aluetta tullaan rajaamaan suojeltavien 
lajien takia, pintavalutuskenttä ei mahdollisesti enää täyttäisikään parhaan 
käyttökelpoisen tekniikan vaatimuksia.  

Selvitykset eivät anna tarpeeksi luotettavaa kuvaa toiminnan vaikutuksista. 
Päästölaskelmissa ei oteta huomioon alueen ominaispiirteitä, kuten erittäin 
laajoja kevättulvia ja ilmastollisia erityispiirteitä. Konnunsuon alueella 
mitataan vuosittain Suomen ennätyslukemia niin lämpötiloissa kuin 
sademäärissä. 

Lisäksi suunnitelmat alueella syntyvien jätteiden käsittelystä ja niiden 
ympäristövaikutuksista on liian yleisellä tasolla. 

Tuotantoalueen tiukemmalla rajauksella voitaisiin paremmin ehkäistä riski 
pohjaveden pilaantumisesta (lohko 3, Tynnyrikorven puoleinen pääty), 
rajoittaa luonnonsuojelualueeksi määritellylle Metsähallituksen alueelle 
syntyviä vaikutuksia (lohkot 2 ja 3, lohkon 1 rajaus) ja tuotantoalueen 
pienentämisellä voidaan rajoittaa syntyviä vesistövaikutuksia etenkin 
kiintoaineen määrän suhteen. 
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Vesien puhdistamisen raja-arvot on asetettu hyvinkin helposti täytettäväksi. 
Mikäli kyse on parhaasta mahdollisesta tekniikasta, sillä lienee saavutettavissa 
parempia tuloksia. 

Lupamääräysten mukainen toiminta jättää riskin, että lietettä ja 
sadevesivalumia päätyy vesistöön. Kaivannaisjätteiden käsittelyä koskeva 
suunnitelma on liian yleistasoinen. 

Viimeaikaisen tutkimustiedon valossa turvetuotantoalueilta voi olla päästöjä 
vesistöön vielä kymmenenkin vuotta toiminnan lopettamisen jälkeen. Näin 
ollen alueen tilaa tulee tarkkailta kauemmin kuin kaksi vuotta lopettamisen 
Jälkeen. Lisäksi tuotannosta poistettuja alueita ei tule liian kevyin perustein 
siirtää pois vesien käsittelyjärjestelmästä. 

8. Lappeenrannan kaupungin lupalautakunta on ensisijaisesti vaatinut, että 
aluehallintoviraston päätös kumotaan ja hakemus hylätään. 

Toissijaisesti kaupunki on vaatinut, että aluehallintoviraston päätöstä 
muutetaan seuraavasti: 

Lupamääräykseen 3 tulee kiintoaineelle, kokonaisfosforille ja kokonaistypelle 
asettaa puhdistustehon lisäksi myös pitoisuusraja-arvo pintavalutuskentältä 
lähtevälle vedelle. 

Kiintoaineen, kokonaisfosforin ja kokonaistypen puhdistusteholle tulee asettaa 
seuraavat raja-arvot: 
  kiintoaine   80 % 
  kokonaisfosfori  60 % 
  kokonaistyppi  40 % 

Pintavalutuskentältä lähtevälle vedelle tulee asettaa myös kemialliselle 
hapenkulutukselle (COD) puhdistustehon raja-arvo sekä numeerinen 
pitoisuusraja-arvo. 

Toiminnanharjoittaja tulee velvoittaa laatimaan vesienhallinnan suunnitelma, 
jossa otetaan huomioon rankkasateiden aikainen vesien varastointi ja kevät- 
sekä syysvalunnan aikaiset poikkeukselliset virtaamat. 

Lupamääräyksellä tulee velvoittaa rakentamaan vesien varastokapasiteettia, 
joka on mitoitettu rankkasateiden varalta. Vesiä ei saa varastoida turvekentillä, 
eikä myöskään virtaama saa nousta liian suureksi pintavalutuskentällä. 

Lupahakemusta tulee täydentää luonnonsuojelualuetta koskevalla 
meluselvityksellä ja lupamääräystä 9 tulee täydentää luonnonsuojelualueelle 
annettavalla melun raja-arvolla 45 dB (LAeq 7–22) ja 40 dB (LAeq 22–7). 

Muutoksenhakija on perustellut ensisijaisia vaatimuksiaan muun ohella 
seuraavasti: 

Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen 2018 teettämän luontokartoituksen 
perusteella alueelta on löytynyt erittäin uhanalaista vihermittaria ja uhanalaista 
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suovenhokasta, josta on tehty havainto myös pintavalutuskentäksi 
suunnitellulta alueelta. 

Tuotantoalueeseen rajoittuvan perustetun Konnunsuon luonnonsuojelualueen 
häiriötön kehitys ei ole mahdollista tuotantoalueen välittömässä läheisyydessä. 
Koko suoalueen vesitalouteen tuotannon kuivatusvesien poistumalla on 
väistämättä vaikutusta ja turvetuotanto voi siten heikentää 
luonnonsuojelualueen kasvilajiston sekä eläinlajiston kehittymisen 
edellyttämiä olosuhteita. 

Höytiönsuon turvetuotannon aiheuttama kuormituksen kasvu vaarantaa 
vesimuodostuman hyvän tilan saavuttamisen. Turvetuotannon kuivatusvesien 
kiintoaine ja humus lisäävät vastaanottavassa vesistössä rehevöitymistä ja 
pohjan liettymistä, mikä heikentää Suokumaanjoessa lisääntyvän harjuskannan 
lisääntymisolosuhteita liettämällä kutusoraikkoja ja vaarantaa Suokumaanjoen 
elinympäristökunnostuksen tavoitteet. 

Vesienhoidon tavoitteiden toteutuminen edellyttää ulkoisen kuormituksen 
huomattavaa vähentämistä, jotta tavoitteisiin olisi mahdollista päästä 2027 
mennessä. Luvan hakija on perustellut entisen Konnunsuon vankilan 
yhdyskuntajätevesien vaikutuksen lakkaamisella kuormituksen vähenemistä. 
Puhdistamon aiheuttama kuormitus ei kuitenkaan ole loppumassa, koska 
siirtoviemäriä ei olla rakentamassa. 

Muutoksenhakija on perustellut toissijaisia vaatimuksiaan muun ohella 
seuraavasti: 

Leppäsjoen-Suokumaanjärven vesistöalueen hyvän tilan saavuttaminen 
edellyttää kuormituksen vähentämistä, joten se ei kestä pienintäkään 
kuormituksen lisäystä. Pelkkä puhdistustehokkuuden seuraaminen ei ole 
riittävä kuvaamaan toiminnan kuivatusvesien puhdistumista 
pintavalutuskentällä. 

Humus ja orgaaninen aines aiheuttavat merkittäviä haittoja vesialueen 
virkistyskäytölle ja harjuksen lisääntymiselle. Humuksen osalta ei saa raja-
arvon määräämättä jättämisen perusteena olla, ettei pintavalutuskenttä 
juurikaan sitä poista. Kun on kysymyksessä vastaanottava vesistö, joka on 
hyvää tilaa huonommassa tilassa, tulee lupamääräykset asettaa vesistön tilan 
kohentumisen näkökulmasta, mikä voi tarkoittaa parempaa 
puhdistusvaatimusta kuin yleisesti vaadittava BAT-taso. 

Ilmastonmuutoksen tuoma äärisääilmiöiden lisääntyminen lisää 
tuotantoalueelle lyhyellä aikavälillä kertyvää vesimäärää ja ellei 
varastokapasiteettia ole riittävästi, vesiensuojelurakenteiden rikkoutuminen on 
mahdollista, mikä taas lisää päästöjä vesistöön. Pintavalutuskentän 
puhdistustehokkuuden varmistamiseksi veden virtaamat tulee pitää riittävän 
pieninä. 

Valtioneuvoston päätöksen (993/1992) 2 §:n mukaan luonnonsuojelualueilla 
melutaso ei saa ylittää päiväohjearvoa 45 dB eikä yöohjearvoa 40 dB (LAeq). 



  30 (46) 
   
 

Aluehallintoviraston päätöksen lupamääräyksen 9 mukaiset melun raja-arvot 
55 dB klo 7–22 ja 50 dB klo 22−7 (LAeq) on annettu vain asumiseen 
käytettäville alueille. 

Asian käsittely hallinto-oikeudessa 

Lappeenrannan kaupunki on 6.2.2020 toimittanut hallinto-oikeudelle 
valituksen täydennyksenä Kaakkois-Suomen vesienhoidon 
toimenpideohjelman Vuoksen ja Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalueille 
vuosiksi 2016–2021, selvityksen Suokumaan vesistöalueen ulkoisesta 
kuormituksesta ja vedenlaadun pitkäaikaiskehityksestä sekä 
ilmakuvatarkastelun Höytiönsuon ojitustilanteesta 1917–1963. 

Vedenlaatuselvityksen mukaan seitsemään vedenlaatutekijään 
(kokonaisfosfori- ja kokonaistyppipitoisuus, väriluku, sameus (FTU), CODMn, 
sähkönjohtavuus sekä hygieniabakteerit) perustuvan vedenlaatuindeksin 
mukaan Leppäsjoen ja Suokumaanjoen vesi on ollut vuosina 1994–2019 
keskimäärin huonoa. Indeksissä ei ole nähtävissä selkeää muutossuuntaa. 
Vedenlaatua ovat huonontaneet eniten sameus, väriluku ja CODMn ja 
Leppäsjoessa lisäksi typpipitoisuus. 

Suokumaanjärven veden kokonaislaatua kuvaava indeksiluku on ollut lähes 
koko tarkastelujakson (1994–2019) ajan yli 4, osoittaen parhaimmillaankin 
vain välttävää vedenlaatua. Indeksin trendiviiva on hiljalleen laskeva, joten 
näyttäisi, että vedenlaatu olisi menossa parempaan suuntaa. Varmuudella 
voidaan kuitenkin vain sanoa, että viimeisenä viitenä vuonna indeksi on 
osoittanut keskimääräistä parempaa vedenlaatua. Suokumaanjärvellä indeksiä 
ovat eniten huonontaneet väriluku, happi- ja fosforipitoisuus. 

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on ilmoittanut, ettei se anna asiassa 
lausuntoa. 

Varsinais-Suomen ELY-keskuksen kalatalousviranomainen on vastineessaan 
viitannut valituksessaan esittämäänsä eikä näe tarvetta erillisen vastineen 
antamiseen. 
 
Lappeenrannan kaupungin lupalautakunta terveydensuojeluviranomaisena on 
vastineessaan ilmoittanut, ettei sillä ole valitusten johdosta lausuttavaa. 
 
Lappeenrannan kaupungin lupalautakunta ympäristönsuojeluviranomaisena 
on antanut vastineen. 
 
Lappeenrannan kaupunki ja Lappeenrannan kaupungin 
kaavoitusviranomainen ovat antaneet vastineen. 

Vapo Oy on valitusten johdosta antamassaan vastineessaan esittänyt muun 
ohella seuraavaa: 
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Kuormitusta valituksenalaisen päätöksen mukaan aiemman hakemuksen 
mukaisesta vähentävät ojittamattomalle suoalueelle suunniteltu teholliselta 
pinta-alaltaan 6 ha suuruinen pintavalutuskenttä, joka selvitysten mukaan on 
hyvin toimiva, ja Etelä-Suomen aluehallintoviraston 18 ha:lla rajaama 
tuotantoala. Kenttä on noin 8,9 % lupa-alasta. Hakijan käsityksen mukaan 
luvan myöntämisen oikeudelliset edellytykset täyttyvät. 

Lisäksi kuormitusta samoihin purkuvesistöihin vähentää turvetuotannon 
vuonna 2016 päättyminen viereisellä Ekoneva Oy:n 29 ha Höytiönsuolla, 
jonka ympäristöluvan rauettamista koskevan hakemuksen on pannut vireille 
Kaakkois-Suomen ELY-keskus. 

Kuormitus samoihin purkuvesistöihin on vähentynyt myös Konnunsuon 
jätevedenpuhdistamolta, koska vankilatoiminta (enimmillään 280 vankia) on 
päättynyt vuonna 2011 ja koska asiakasmäärä sen jälkeisessä 
turvapaikkahakijoiden vastaanottokeskustoiminnassa (300 asiakaspaikkaa) on 
pienentynyt (24.3.2020 170 hakijaa, Yle Uutiset 24.3.2020). Puhdistamon 
toiminnan lakkauttamisesta ja siirtoviemärin rakentamista on suunniteltu. 
Lähtökohtana on, että aiemman suuruiseen kuormitukseen ei voida palata. 

Oikeuskäytännössä on vuosikirjapäätöksen perusteluin kirjaten tuoreeltaan 
(KHO, 19.12.2019) todettu, että ei voida sulkea pois mahdollisuutta sallia 
vähäistä kuormitusta aiheuttavaa toimintaa, jos sen ei pitkällä aikavälillä 
arvioida estävän hyvän tilan säilymistä tai saavuttamista. 

Purkuvesistöjen tilassa ei selvitysten mukaan ole havaittavissa kehitystä 
huonompaan. 

Vuosittain suoritettavaksi määrätyn 1 500 euron kalatalousmaksun hankkeen 
vaikutusalueella käyttö on riittävä estämään hankkeesta aiheutuva 
kaikkinainen kalataloudellinen haitta. Hakijan uuden hakemuksen kohdalla 
pintavalutuskentän toimintaan ei liity epävarmuustekijöitä, joten Ekoneva 
Oy:n laajennushankkeen ympäristölupahakemuksen epävarmuustekijöiden 
perusteella hylkäämiseen ei voida vedota.  

Päästömääräykset ovat vallitsevan oikeuskäytännön mukaiset ja riittävät 
alueelta lähtevän kuormituksen minimoimiseksi, eikä vesienhoidon 
tavoitteiden saavuttamisen vaarantumista tai vaikeutumista aiheudu. 
Lappeenrannan lupalautakunnan ja Lappeenrannan kaupungin vaatimusten 
suuruisten puhdistustehojen saavuttaminen ei ole kiintoaineen ja ravinteiden 
osalta pintavalutuskentällä mahdollista vuotuisina keskiarvoina. Tämä ei 
suinkaan tarkoita, etteikö puhdistuksella saavutettaisi riittävän hyvä lähtevän 
veden laatu. Hakemuksen selvitysten ja arvioiden mukaan Höytiönsuon 
turvetuotannon aiheuttama lisä metsäojitetun alueen nykyiseen kuormitukseen 
ei tule olemaan merkittävä vaan kuormitusarvioiden mukaan jokseenkin 
vähäinen, jolloin vaikutukset laimentumisolosuhteista yms. johtuen jäävät 
vähäisiksi. Pitoisuuksien raja-arvoja ei ole valituksissa tarkemmin 
(määrällisesti) yksilöity, ja mikäli sellaiset vaihtoehtoisina asetetaan, niiden on 
oltava määrällisesti tasolla, joka voidaan vedenlaatutekijöittäin saavuttaa. 



  32 (46) 
   
 

Humukselle ei oikeuskäytännössä ole katsottu voitavan asettaa 
päästömääräyksiä. 

Vesienkäsittelyrakenteet täyttävät mitoitussuositukset ja niitä koskevat 
määräykset ovat vallitsevan oikeuskäytännön mukaiset. Pintavalutuskenttä on 
lähes 2-kertainen suositukseen nähden, joten sillä on hydraulisen kuorman 
vastaanottokykyä tavanomaista kenttää enemmän. Erillisten vesienhallinta-
/varastointialtaiden rakentaminen ei ole paitsi tarpeellista myöskään 
teknistaloudellisesti mahdollista. Ylivirtaamatilanteissa kuivatusvettä on 
voitava varastoida tuotantoalueen ojastoihin, joihin ne ensivaiheessa 
johtuvatkin. 

Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueelle 
on varattu mahdollisuus vastineen antamiseen valitusten johdosta. Vastinetta 
ei ole annettu.  

Metsähallitus on ilmoittanut, ettei se anna vastineista ja lausunnosta 
vastaselitystä. 
 
Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue on 
vastaselityksessään vastineisiin ja lausuntoon esittänyt muun ohella seuraavaa: 

Leppäsjoen ja Suokumaanjoen ravinnepitoisuudet (fosforin ja typen 
laatutekijät) ovat kasvaneet edellisestä luokituksesta, ja Leppäsjoessa 
fosforipitoisuus on tilaluokassa huono. Riski niiden edelleen huonontumiselle 
on suuri, mikä on vastoin vesienhoidon tilatavoitteita.  

Suokumaanjoen ja Kupinjoen harjuskanta vaarantuu turvetuotannon 
vaikutuksesta kasvavan kiintoainekuormituksen ja orgaanisen (COD) 
kuormituksen pohjia liettävän vaikutuksen takia. Pintavalutuskentät eivät 
juurikaan poista orgaanista kuormitusta, vaan niiltä lähtevän veden COD-
pitoisuus on suurempi kuin sinne tulevan, eli ne lisäävät orgaanisen aineen 
määrää alapuolisessa vesistössä. Liettyminen merkitsee huonontumista 
harjuksen lisääntymisolosuhteille ja poikasten elinympäristölle. Liettyminen 
tekisi tyhjäksi myös Suokumaanjoessa toteutetut koskikunnostukset, joiden 
tarkoituksena on ollut harjuskannan parantaminen, minkä odotetaan myös 
heijastuvan positiivisesti jokikalaindeksiin. Liettyminen ja turvetuotannon sitä 
kiihdyttävä vaikutus merkitsee riskiä, että kyseisten vesimuodostumien 
ekologisen luokituksen jokikalaindeksi huononee Kupinjoessa hyvästä 
tyydyttävään ja Suokumaanjoessa tyydyttävästä välttävään.  

Hakijan lupahakemuksessa esittämät arviot hankkeen vaikutuksista vesistön 
ekologiseen tilaan ovat perustuneet yksinomaan 
ravinnepitoisuustarkasteluihin. Niiden laskenta on kuitenkin osin poikennut 
luokituksen laskentaohjeistuksesta, mistä ELY-keskus on kommentoinut AVI-
lausunnossaan. Hankkeen kiintoaine- ja COD-kuormituksen jokipohjia 
liettävää vaikutusta ja sen myötä hankkeen vaikutuksia biologiseen tilaan ei 
ole arvioitu tarkemmin missään vaiheessa. Kuormituksen vaikutuksia 
jokiekosysteemin biologiaan on hakemuksessa arvioitu ainoastaan muutamalla 
lauseella. Siinä haitoiksi on esitetty veden tummumista, pyydysten 
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likaantumista ja pohjien liettymistä, joita Vapo Oy:n Höytiönsuon hankkeen 
on todettu osaltaan vahvistavan. Tämän enempää hankkeen vesibiologisia 
vaikutuksia ei ole tarkasteltu, vaan hakemuksessa kuten sen jälkeenkin hakijan 
näkökulma on ollut ainoastaan ravinnetarkasteluissa. 

Koska Leppäsjoen ja Suokumaanjoen ravinnepitoisuudet ovat kasvaneet 
edellisestä luokittelukaudesta, huonon kehityksen katkaiseminen on 
ehdottoman tärkeää nyt kolmannella vesienhoitokaudella. Vesienhoidon 
tavoitteet edellyttävät hyvin voimakasta ulkoisen ravinnekuormituksen 
vähentämistä. Määrätietoista työtä maatalouden kuormituksen vähentämiseksi 
on tehty kuluneella vesienhoitokaudella ja sitä tullaan edelleen jatkamaan. 
Ympäristöluvanvaraisista kuormittajista yksityisen Ekoneva Oy:n 
Höytiönsuon turvetuotantoalueen toiminta on loppunut 2016. Konnunsuon 
jätevedenpuhdistamon toiminta jatkuu, eikä siirtoviemäriasia ole 
ajankohtainen toistaiseksi. Vuonna 2019 Konnunsuon puhdistamon toiminta 
on ollut ympäristöluvan mukainen lähtevän jäteveden pitoisuuksien 
perusteella, mutta puhdistustehossa tavoitteita ei ole saavutettu. Kuormitus 
vesistöön on vaihdellut jonkin verran eri vuosina. 

Maatalouden hajakuormituksen vaikutus purkuvesistöjen tilaan on hyvin suuri, 
mihin verrattuna Vapo Oy:n Höytiönsuon turvetuotantohankkeen 
ravinnekuormitus on paljon vähäisempää. Tämä ei kuitenkaan tuo 
mahdollisuutta uudelle ympäristöluvanvaraiselle pitkäaikaiselle hankkeelle, 
koska vesienhoidon tilatavoitteet, muun muassa ravinnekuormituksen 
vähentäminen, ovat oikeudellisesti sitovia. Tilatavoitteet perustuvat 
ekologiseen luokitteluun ja todetun luokan poikkeamiseen hyvän tilan 
tavoitteesta. Ekologinen luokitus koostuu eri laatutekijöiden 
luokituspäätöksistä. Biologiset laatutekijät, jos niitä vain on käytettävissä, ovat 
fysikaalis-kemiallisia tekijöitä painavampia. Laatutekijäkohtaista tarkastelua 
edellytetään muun muassa vesienhoidon poikkeamien käytössä, kun hyvän 
tilan saavuttamiselle esitetään jatkoaikaa vuoteen 2027. Laatutekijäkohtaisella 
tarkastelulla on myös nykyisin keskeinen painoarvo arvioitaessa kuormituksen 
vaikutuksia purkuvesistöön ja uuden kuormittavan toiminnan ympäristöluvan 
edellytyksiä (one out - all out -periaate, esim. Weser-joen ratkaisu, C461/13 ja 
KHOn Finnpulp-päätös 2019:166). Hankkeen vaikutusten arvioinnissa ei riitä, 
että tarkastellaan tilan heikkenemisen mahdollisuutta kokonaisuutena, vaan 
tarkastelu tulee tehdä laatutekijäkohtaisesti. 

Leppäsjoen (pienet turvemaiden joet, Pt-tyyppi) ekologinen luokka on 
välttävä. Fosforin osalta luokka on huonontunut edellisestä luokituksesta ja on 
nykyisin huono. Edellisestä luokituksesta fosforipitoisuus on kasvanut 8 µg/l.  
Typen osalta luokka on välttävä. Typpipitoisuus on myös kasvanut. Lisäystä 
typpipitoisuudessa edellisestä luokituksesta on 180 µg/l. Happamuustaso on 
sen sijaan erinomainen, minkä vuoksi ekologinen luokka on välttävä, kun se 
muutoin olisi huono fosforin takia.  Biologista tietoa Leppäsjoesta ei ole 
toistaiseksi. 

Kupinjoki on uusi vesimuodostuma, joka on tyypiltään pieni kangasmaiden 
joki. Suokumaanjoella on kalaston kautta vaikutus Kupinjoen tilaan. Siksi 
myös Kupinjoki ja sen vesienhoidon tavoitteet tulee ottaa huomioon hankkeen 
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vaikutusarvioinnissa, vaikka Kupinjoki ei olekaan turvetuotantohankkeen 
kuivatusvesien purkuvesistö. Kupinjoen ekologinen tila on välttävä korkeiden 
fosfori- ja typpipitoisuuksien takia. Kupinjoessa esiintyy välttävästä veden 
laadusta huolimatta harjuskanta. Ekologisen luokituksen kalaindeksi on 0,696, 
mikä ilmentää hyvää tilaa (Pk-jokityypissä jokikalaindeksi 0,53–0,71 ilmentää 
hyvää luokkaa). Indeksi perustuu vuonna 2017 tehtyihin sähkökoekalastuksiin. 
Kupinjoen harjuskanta on täysin riippuvainen Suokumaanjoen kannasta, 
minkä vuoksi Vapo Oy:n Höytiönsuon turvetuotantohankkeen vaikutukset 
aiheuttavat riskin myös Kupinjoen vesimuodostuman ekologiselle tilalle, sen 
jokikalastoa ilmentävälle laatutekijälle (jokikalaindeksi).  

Suokumaanjoen (keskisuuret kangasmaiden joet, Kk-tyyppi) ekologinen 
luokka on myös välttävä. Kuten Leppäsjoessa, myös Suokumaanjoessa 
ravinteiden osalta on muutosta huonompaan edellisestä luokittelusta: 
fosforissa lisäystä on 4 µg/l ja typessä lisäystä on 494 µg/l. Uusin ekologinen 
luokitus sisältää myös biologisen laatutekijän, jokikalaindeksin, jota 
aiemmassa toisen vesienhoitokauden luokituksessa ei ollut. Suokumaanjoen 
harjuskannan seuranta on mahdollistanut tämän biologisen laatutekijän 
käyttämisen. Jokikalaindeksi on laskettu Suokumaanjoessa tehtyjen 
sähkökalastusten perusteella. Suokumaanjoen jokikalaindeksi on 0,45, mikä 
ilmentää tyydyttävää tilaa (Kk-jokityypissä jokikalaindeksi 0,35–0,53 ilmentää 
tyydyttävää luokkaa). Harjus edustaa indeksin laskennassa herkkiä kalalajeja, 
minkä takia harjuskannan huonontuminen vaarantaa indeksin säilymisen. 

Jokivesimuodostumien ekologinen luokitus ja niiden laatutekijäkohtaiset 
luokat ovat: 

 
Harjuksen elinympäristökunnostukset ovat edenneet niin, että 
Suokumaanjokeen (Matturinkoskeen) on syksyllä 2020 valmistunut 400 m 
kunnostus harjuksen lisääntymisalueeksi, jotta harjuskantaa saadaan 
vahvistettua. Hanke on toteutettu suomalais-venäläisessä RiverGo -hankkeessa 
Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen ja osakaskuntien kesken. Hankkeessa 
edistetään muun muassa lohikalojen elinolosuhteita ja selvitetään harjuksen 
alkuperää sekä kartoitetaan laajamittaisemmin harjuskannan esiintymistä 
Suokumaanjoessa ja sen sivu-uomissa. ELY-keskus on tehnyt vuosina 2017–
2020 vuosittain sähkökoekalastusseurantaa. Syksyllä 2020 tehdyissä 
sähkökoekalastuksissa harjuskannan tila todettiin tyydyttäväksi, ja 
Matturinkoskeen juuri valmistuneen kunnostetun lisääntymisalueen odotetaan 
vahvistavan kantaa. 
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Suokumaanjoen harjuskannan geneettinen selvitys on meneillään. Jos kanta 
todetaan alkuperäiseksi Vuoksen kannaksi, Suokumaanjoen harjuskanta on 
ainutlaatuisen arvokas. Kaakkois-Suomessa jokikutuisia ja lisääntyviä 
harjuskantoja tavataan Suokumaanjoen lisäksi vain Kymijoessa, 
Summanjoessa, Vuoksessa Suomen puolella ja Kirkkojoessa. Näiden jokien 
harjuskannat ovat kuitenkin peräisin istutuksista tai ne ovat sekoittuneet 
istutusten seurauksena. 

Höytiönsuon turvetuotantohanke aiheuttaa suuren riskin harjuskannalle 
Suokumaanjoessa ja myös sen kannasta täysin riippuvaiselle Kupinjoen 
harjuskannalle kutupohjien liettymisen takia.  

Hyvän ekologisen tilan tavoitteen viimeinen takaraja on vuosi 2027, johon 
mennessä pitää tehdä kaikki tarvittavat toimenpiteet tavoitteen 
saavuttamiseksi. Poikkeaman aiheuttavat laatutekijät ovat Leppäsjoessa fosfori 
ja typpi ja Suokumanjoessa kalaston koostumus, runsaussuhteet, ikärakenne 
sekä fosfori ja typpi. Vesienhoidon luokkarajan tavoite on vähentää 
fosforipitoisuutta nykytasosta Leppäsjoessa yli 40 µg/l (58 %) ja 
Suokumanjoessa yli 900µg/l (56 %). Vastaavasti Suokumaanjoessa fosforin 
vähentämistavoite on yli 35 µg/l (56 %) ja typen vähentämistavoite yli 800 
µg/l (65 %). Koska ravinnepitoisuudet ovat kasvaneet edellisestä 
luokittelukaudesta, prosentuaalinen vähentämistarve pitoisuuksissa on 
suurentunut edellisestä vesienhoitokaudesta. 

Lisäksi biologisia tilatavoitteita ovat harjuskannan vahvistaminen 
Suokumaanjoessa ja turvaaminen Kupinjoessa. Harjuskannan ylläpitäminen ja 
vahvistaminen tapahtuu ensisijaisesti Suokumaanjoen kautta estämällä 
Suokumaanjoen pohjien liettyminen. Liettymistä aiheuttaa muun muassa 
kiintoainetta ja orgaanista ainesta (COD) aiheuttava kuormitus.   

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen 
kalatalousviranomainen on vastaselityksessään esittänyt muun ohella 
seuraavaa: 

Syksyllä 2020 Suokumaanjoen Matturinkosken elinympäristökunnostuksen 
valmistuminen nostaa jokialueen kalataloudellista arvoa entisestään. 
Harjuskannan vahvistuminen voi nostaa Suokumaanjoen nykyistä 
jokikalaindeksiä tyydyttävästä hyvään ja näin ollen osaltaan mahdollistaa 
ekologisen tilaluokan nousemisen välttävästä hyvään vuoteen 2027 mennessä. 
Kuormituksen lisääntyminen vaarantaisi tämän myönteisen kehityssuunnan 
vesipuitedirektiivin vastaisesti. Kunnostus lisää Suokumaanjoen potentiaalia 
myös Vuoksen järvitaimenen lisääntymisalueena.   

Kupinjoki on sisällytetty uutena vesimuodostumana kolmannelle 
vesienhoitokaudelle. Joen jokikalaindeksi on arvioitu hyväksi pääasiassa 
vahvan harjuskannan takia. Käytännössä Kupinjoen harjuskanta on 
riippuvainen Suokumaanjoen harjuskannan tilasta ja geenivirrasta, joten 
Suokumaanjokeen kohdistuvan kuormituksen lisäys on riski myös 
Kupinjoessa eläville ja lisääntyville harjuksille.   
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Vastineessaan hakija on todennut, että ympäristöluvassa määrätty 
kalatalousmaksu (1 500 euroa) on riittävä estämään hankkeesta aiheutuva 
kaikkinainen kalataloudellinen haitta. Suokumaanjoen ja Kupinjoen 
luontaisesti lisääntyvää ja mahdollisesti täysin alkuperäistä harjuskantaa 
voidaan pitää ainutlaatuisena koko eteläisessä Suomessa, eikä kannan tilaa 
tulisi vaarantaa minkäänlaisella lisäkuormituksella. Koska kanta on 
käytännössä korvaamaton, ei kalatalousviranomainen ole 
lupahakemusvaiheessa esittänyt toiminnanharjoittajalle määrättävää 
kalatalousmaksua, vaan vastustanut ympäristöluvan myöntämistä, ja 
ympäristöluvan myöntämisen jälkeen vaatinut tämän kumoamista 
Suokumaanjoen ja Kupinjoen kalataloudelliseen arvoon nojaten. Niin kauan, 
kun on olemassa mahdollisuus, että harjuskanta taantuisi tai häviäisi 
turvetuotannon kuormituksen seurauksena, turvetuotantoa Suokumaanjoen 
valuma-alueella ei tulisi sallia. 
 
Lappeenrannan kaupungin lupalautakunta on vastaselityksessään esittänyt 
muun ohella seuraavaa: 

Konnunsuon vastaanottokeskuksen kuormitus on pysynyt keskimäärin samalla 
tasolla viimeisten 10 vuoden ajan. Puhdistamolle johdetaan nykyisin vähän yli 
300 henkilön jätevedet (määräaikaistarkastus 2.5.2019) ja kun otetaan 
huomioon, että puhdistamolle on aiemmin johdettu noin 350 henkilön 
jätevedet niin voidaan todeta, ettei kuormitus ole merkittävästi pienentynyt. 
Toisaalta puhdistamon kuormitusta on tarkasteltava mitoituksen kautta ja 
määräävä tekijä on luvan ja mitoituksen mahdollistama kuormitus. 

Ekoneva Oy:n toiminnan loppumisella ei ole merkitystä kuormituksen 
vähenemän osalta, sillä tuotannosta poistetun turvetuotantoalueen kuormitus 
vastaanottavaan vesistöön, varsinkin kun vesiensuojelurakenteet on purettu, 
jatkuu vielä pitkään. Ravinteita pidättäväksi kosteikoksi muuttuminen on hidas 
prosessi, jonka aikana vesistökuormitus ei suinkaan vähene. 

Yhtiön vastineessaan esittämää selvitystä turvetuotannon ottamisen 
vaikutuksesta Höytiönsuon luonnonsuojelualueeseen ei voida pitää riittävänä. 
Turvetuotantoalueen luontoselvitystä ei ole täydennetty eliöstön kuten 
suovenhokkaan ja suoperhosselvityksen osalta.  

Lupalautakunnan valituksessaan edellyttämää selvitystä ja suunnitelmaa 
luonnonsuojelualueen vesitaseen, eliöstön ja kasvillisuuden huomioon 
ottamisesta ei ole edelleenkään selvitetty riittävästi. 
 
Lappeenrannan kaupunki ja Lappeenrannan kaupungin 
kaavoitusviranomainen ovat antaneet vastaselityksen. 

Suokumaan osakaskunnalle, Suomen luonnonsuojeluliitto Etelä-Karjala ry:lle, 
 on varattu tilaisuus vastaselityksen antamiseen. 

Vastaselityksiä ei ole annettu. 

Vapo Oy on antanut Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen ympäristö- ja 
luonnonvarat vastuualueen vastaselityksen johdosta vastineen. 
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Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue, 
Lappeenrannan kaupungin lupalautakunta ja Lappeenrannan kaupunki ovat 
antaneet Vapo Oy:n vastineen johdosta vastaselityksen. 

Metsähallitus on ilmoittanut, ettei se anna vastaselitystä. 

Suokumaan osakaskunnalle, Varsinais-Suomen ELY-keskuksen 
kalatalousviranomaiselle, Suomen Luonnonsuojeluliitto Etelä-Karjala ry:lle 
sekä  on varattu tilaisuus vastaselityksen 
antamista varten. Vastaselityksiä ei ole annettu.  

Hallinto-oikeuden ratkaisu 

Hallinto-oikeus kumoaa aluehallintoviraston päätöksen ja hylkää yhtiön 
lupahakemuksen.  

Perustelut 

Sovelletut oikeusohjeet 

Ympäristönsuojelulain 48 §:n 2 momentin mukaan ympäristölupa on 
myönnettävä, jos toiminta täyttää ympäristönsuojelulain ja jätelain sekä niiden 
nojalla annettujen säännösten vaatimukset. 

Ympäristönsuojelulain 49 §:n 1 momentin 2 kohdan mukaan ympäristöluvan 
myöntäminen edellyttää, ettei toiminnasta, asetettavat lupamääräykset ja 
toiminnan sijoituspaikka huomioon ottaen, aiheudu yksinään tai yhdessä 
muiden toimintojen kanssa merkittävää muuta 5 §:n 1 momentin 2 kohdassa 
tarkoitettua seurausta tai sen vaaraa. 

Ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttava toiminta on mahdollisuuksien 
mukaan sijoitettava siten, että toiminnasta ei aiheudu pilaantumista tai sen 
vaaraa ja pilaantuminen voidaan ehkäistä. 

Ympäristönsuojelulain 11 §:n 1 momentin mukaan ympäristön pilaantumisen 
vaaraa aiheuttava toiminta on mahdollisuuksien mukaan sijoitettava siten, että 
toiminnasta ei aiheudu pilaantumista tai sen vaaraa ja pilaantuminen voidaan 
ehkäistä. 

Saman pykälän 2 momentin mukaan toiminnan sijoituspaikan soveltuvuutta 
arvioitaessa on otettava huomioon toiminnan: 
1) luonne, kesto, ajankohta ja vaikutusten merkittävyys sekä pilaantumisen 
todennäköisyys ja onnettomuusriski; 
2) vaikutusalueen herkkyys ympäristön pilaantumiselle; 
3) merkitys elinympäristön terveellisyyden, ja viihtyisyyden kannalta; 
4) sijoituspaikan ja vaikutusalueen nykyinen ja oikeusvaikutteisen kaavan 
osoittama käyttötarkoitus; 
5) muut mahdolliset sijoituspaikat alueella. 
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Ympäristönsuojelulain 5 §:n 1 momentin 2 kohdan mukaan ympäristön 
pilaantumisella tarkoitetaan 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 51 §:n 1 momentin mukaan ympäristöluvassa on 49 §:n 
1 momentin 2 kohdassa tarkoitetun seurauksen merkittävyyttä arvioitaessa 
otettava huomioon, mitä vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annetun 
lain mukaisessa vesienhoitosuunnitelmassa tai merenhoitosuunnitelmassa 
esitetään toiminnan vaikutusalueen vesien ja meriympäristön tilaan ja käyttöön 
liittyvistä seikoista. 

Ympäristönsuojelulain 20 §:n 1 kohdan mukaan ympäristön pilaantumisen 
vaaraa aiheuttavassa toiminnassa on periaatteena, että menetellään toiminnan 
laadun edellyttämällä huolellisuudella ja varovaisuudella ympäristön 
pilaantumisen ehkäisemiseksi sekä otetaan huomioon toiminnan aiheuttaman 
pilaantumisen vaaran todennäköisyys, onnettomuusriski sekä mahdollisuudet 
onnettomuuksien estämiseen ja niiden vaikutusten rajoittamiseen 
(varovaisuus- ja huolellisuusperiaate). 

 

 

Asiassa saatu selvitys 

Toiminta ja sen ympäristö 

Höytiönsuo on uusi tuotantoalue, jolla ei ole aikaisempaa ympäristölupaa. 
Aluehallintovirasto on myöntänyt ympäristöluvan 67,5 ha:n suuruiselle 
alueelle ja hylännyt hakemuksen Tynnyrisuolle sijoittuvan 17 ha:n suuruisen 
tuotantolohkon 6 osalta. Höytiönsuo sijaitsee Vuoksen vesistöalueen 
Leppäsjoen valuma-alueella (4.135) noin 22 km Lappeenrannan keskustasta 
kaakkoon.  

Hankealueen kuivatusvedet johdetaan laskuojan kautta reittiä Rajaoja-
Leppäsjoki-Suokumaanjoki-Suokumaanjärvi. Hankealueelta on vesimatkaa 
Leppäsjokeen noin 2,5 km ja Suokumaanjärveen noin 13,5 km. Hakemuksen 
mukaisen hankealueen osuus Leppäsjoen valuma-alueesta on noin 1,1 %. 
Kuivatusvedet käsitellään perustason vesienkäsittelyrakenteiden lisäksi 
tehostetusti ojittamattomalle alueelle sijoittuvalla 6,0 ha:n suuruisella 
pintavalutuskentällä. 

Tuotantoalue sijoittuu pintavalutuskenttää lukuun ottamatta ojitetulle 
suoalueelle. Höytiönsuon 548 ha:n suuruisesta suoalueesta on ojitettua 86 %. 
Geologian tutkimuskeskuksen laatiman luonnontilaluokituksen mukaan 
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Höytiönsuon luonnontila on ojituksista johtuen merkittävästi muuttunut ja sen 
luonnontilaluokka on 1. 

Hankealueen länsipuolelle lähimmillään noin 240 metrin etäisyydelle sijoittuu 
noin 20 ha:n laajuinen Höytiönlampi, joka on osoitettu Etelä-Karjalan 
maakuntakaavassa luonnonsuojelulain nojalla suojeltavaksi alueeksi. Lampeen 
tehtyjen ojakaivujen ja ojitusjärjestelyjen aiheuttamien vaikutusten vuoksi 
lampi ei ole enää luonnontilainen. Tuotantoalueesta 24,5 ha sijoittuu 
Höytiönlammen valuma-alueelle, minkä seurauksena lammen valuma-alue 
pienenee noin 13 %. Selvityksen mukaan valuma-alueen pienentyminen voi 
hidastaa vähäisessä määrin veden vaihtuvuutta, mutta ei aiheuta muita 
vesitaloudellisia muutoksia. Suojaetäisyydestä ja vallitsevista 
hydrogeologisista olosuhteista johtuen hankkeen vaikutukset Höytiönlammen 
vesitaseeseen on arvioitu vähäisiksi.  

Metsähallitus on lupahakemuksesta antamassaan lausunnoissa esittänyt, että 
tuotantoalue rajautuu suoraan pinta-alaltaan Etelä-Karjalan merkittävimpään 
(yli 500 ha) suojelutarkoituksiin varattuun Konnunsuon aluekokonaisuuteen, 
jonka yksi osa on kiinteistön Konnunsuo 405-893-99-1 erillinen 168 ha:n 
laajuinen palsta Höytiönlammen ja Konnunsuon peltojen välissä. Myös 
Höytiönlampi sijaitsee pääosin tällä kiinteistöllä ja näin ollen tulevalla 
luonnonsuojelualueella. rajautuessaan lupahakemuksen mukaisesti suoraan 
suunniteltuun turvetuotantoalueeseen tuotantoalue heikentäisi ainakin jossakin 
määrin myös suojeluun varatun alueen luonnontilaisempien osien hydrologiaa 
Höytiönlammen ympäristössä sekä lammen pohjois- että koillispuolella. 
Konnunsuon luonnonsuojelualue on 14.11.2019 perustettu valtioneuvoston 
asetuksella Etelä-Karjalan maakunnan luonnonsuojelualueista 1076/2019. 
Asetus on astunut voimaan 1.12.2019.  

Kasvillisuuselvityksessä hankealueelta ei havaittu uhanalaisia luontotyyppejä 
tai kasvilajeja. Höytiönlammen tanta-alueella esiintyvä luonnontilainen 
rantaluhta on luokiteltu vuoden 2008 uhanalaisuusarvion mukaan 
silmälläpidettäväksi luontotyypiksi. Eliölajiselvityksen mukaan Höytiönlampi 
on erittäin arvokas lintujen levähdys/ruokailualue. Höytiönsuon linnuston 
suojelupistearvo on selvityksen mukaan alueellisesti keskimääräistä tasoa. 
Höytiönsuolla ei havaittu EU:n luontodirektiivien liitteissä mainittuja korento- 
tai sukeltajalajeja. Viitasammakkoselvityksessä Höytiönlammen rantaluhdilla 
havaittiin yli 100 kutevaa viitasammakkoyksilöä. Hankealueelta 
viitasammakkoa ei ole tavattu.  Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen 
lupahakemuksesta antaman lausunnon mukaan Suokumaanjoen 
Matturinkoskessa sijaitsee kirjojokikorennon lisääntymis- ja levähdyspaikka, 
jota hanke saattaa heikentää. 

Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen aluehallintovirastoon 15.8.2018 
toimittaman selvityksen mukaan Höytiönsuolta on löytynyt jo aiemmin 
tavatun erittäin uhanalaisen vihermittarin lisäksi uhanalaisuusluokitukseltaan 
vaarantunutta ja erityisesti suojeltavaa suovenhokasta.  

Kaavoitus 
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Hankealueelle ei ole merkitty voimassa olevassa Etelä-Karjalan 
maakuntakaavassa erityistä käyttötarkoitusta. Hankealue sijaitsee kuitenkin 
luontomatkailun ja virkistyksen kehittämisen kohdealueella (ml) sekä 
arvokkaan maiseman vaalimisen kannalta tärkeällä alueella (ma/mv). 
Tuotantoalueen länsipuolella sijaitseva Höytiönlampi on merkitty kaavaan 
suojelualueeksi (SL). Höytiönsuon itäpuolella sijaitsee pohjavesialue (pv). 
Höytiönsuon länsipuolella on valtakunnallisesti merkittävä 
kulttuurihistoriallinen ympäristö/kohde (Konnunsuon vankila). 

Alapuolinen vesistö  

Höytiönsuolta lähtevän veden ja Höytiönsuonojan vedenlaatu on ollut vuosina 
2013–2017 keskimäärin samankaltainen. Veden pH on ollut noin 6, vesi on 
ollut väriltään tummaa ja kemiallinen hapenkulutus koholla. Vesi on ollut 
ravinnepitoista. Höytiönsuolta lähtevässä vedessä on ollut kiintoainetta 
keskimäärin enemmän kuin Höytiönsuonojan vedessä. 

Rajaojan veden pH on ollut keskimäärin lähellä neutraalia ja vesi on ollut 
väriltään hyvin tummaa. Keskimääräinen kemiallisen hapenkulutuksen arvo 
on ollut selvästi koholla ja kiintoainepitoisuus lievästi koholla. Ojavesi on 
ollut ravinne- ja rautapitoista. 

Leppäsjoessa Rajaojan suulla sijaitsevan havaintopaikan 037 veden laatu on 
ollut keskimäärin tutkituilta osin heikompi kuin Rajaojassa. Leppäsjoen vesi 
on ollut sameaa ja kiintoainepitoista, pH on ollut keskimäärin neutraalin 
tuntumassa. Kesän keskimääräisten ravinnepitoisuuksien perusteella 
Leppäsjoki on rehevien/ylirehevien vesien tasoa. Leppäsjoen alaosalla 
sijaitsevan havaintopisteen vedenlaatu on ollut keskimäärin parempi kuin 
ylempänä Rajaojan suulla sijaitsevalla havaintopisteellä lukuun ottamatta 
keskimääräistä kiintoainepitoisuutta.  

Suokumaanjoen vesi on ollut tummaa, selvästi sameaa ja kiintoaine- sekä 
ravinne- ja rautapitoista. Joen happitilanne on ollut keskimäärin hyvä ja veden 
pH neutraalin tuntumassa. Kesän keskimääräisten ravinnepitoisuuksien 
perusteella joki on rehevien/ylirehevien vesien tasoa. 

Leppäsjoen ja Suokumaanjoen vedenlaatu on vuosina 2009–2018 ollut 
keskimäärin seuraava:  

Vesistöpiste CODMn 
mg/l 

kok.P 
µg/l 

kok.N 
mg/l 

kiintoaine 
mg/l 

Leppäsjoki 037 37 109 3 028 12 

Leppäsjoki 010 27 91 1 936 14 

Suokumaanjoki 007 23 93 2 130  

Suokumaanjoki 032 21 85 1 979 19 
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Kesä-syyskuussa vuosina 2009–2018 Leppäsjoen (piste 010) keskimääräinen 
kokonaisfosforipitoisuus oli 99 µg/l ja kokonaistyppipitoisuus 1 842 µg/l. 
Suokumaanjärvessä vastaava kokonaisfosforipitoisuus oli 60 µg/l ja 
kokonaistyppipitoisuus 1 366 µg/l. Pitoisuudet viittaavat välttävään-huonoon 
vedenlaatuun.  

Suokumaanjärven vedenlaatu on ollut keskimäärin parempi kuin ylempänä 
Höytiönsuon purkuvesistössä, mutta Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen 
hakemuksesta antaman lausunnon mukaan ulkoinen kuormitus on ollut järven 
sietoon nähden liian suurta, mikä on aiheuttanut sisäisen kuormituksen 
kehittymisen. Suokumaanjokeen laskevan Lepäsjoen kautta on kohdistunut 
maatalouden hajakuormituksen lisäksi kuormitusta turvetuotannosta ja 
Konnunsuon aikaisemman vankilan ja nykyisen vastaanottokeskuksen 
yhdyskuntajätevesistä. Konnunsuon turvetuotantoalueen kuormitus on 
loppunut vuonna 2003/2004. Konnunsuon yhdyskuntajätevesikuormitus 
Leppäsjokeen vähentyi vuonna 2011, kun vankila lopetti toimintansa ja 
kiinteistön käyttötarkoitus muuttui vastaanottokeskukseksi. Ekoneva Oy:n 
Höytiönsuon 29 ha:n suuruisen tuotantoalueen toiminta on loppunut 2016. 

Leppäsjoki on pintavesityypiltään pieni turvemaiden joki (Pt), Suokumaanjoki 
on keskisuuri kangasmaiden joki (Kt) ja Suokumaanjärvi on runsasravinteinen 
järvi (Rr). Toisella vesienhoitokaudella (2016–2021) Leppäsjoen ja 
Suokumaanjoen ekologinen tila on arvioitu välttäväksi ja Suokumaanjärven 
tyydyttäväksi.  Toisen vesienhoitokauden toimenpideohjelman mukaan 
Suokumaanjärven osalta fosforipitoisuuden Vähentämistavoitteena on ollut 20 
% ja lisäksi tavoitteena on ollut sisäisen kuormituksen vähentäminen. 
Suokumaanjoessa Vähentämistavoite on ollut päästä fosforin osalta nykyisestä 
pitoisuudesta 76 µg/l alle tasoon 35 µg/l ja typpipitoisuuden osalta päästä 
nykyisestä pitoisuudesta 1 764 µg/l alle tasoon 800 µg/l. Muuna tavoitteena 
toimenpideohjelmassa on harjuskannan vahvistaminen. Leppäsjoki, 
Suokumaanjoki ja Suokumaanjärvi on nimetty toimenpideohjelmassa 
riskivesistöiksi ja lisäksi Suokumaanjoki on merkitty 
elinympäristökunnostuskohteeksi.  

ELY-keskuksen hallinto-oikeudelle valituksessaan ja vastaselityksessään 
toimittaman lisäselvityksen mukaan Leppäsjoen, Suomumaanjoen ja 
Suokumaanjärven  ekogisessa tilassa ei ole tapahtunut muutosta kolmannella 
vesienhoitokaudella, mutta Leppäsjoen ja Suokumaanjoen ravinnepitoisuudet 
ovat nousseet ja fosforin osalta Leppäsjoen luokka on alentunut välttävästä 
huonoksi. Fosforipitoisuus on Leppäsjoessa kasvanut 8 µg/l ja typpipitoisuus 
180 µg/l. Suokumaanjoessa fosforipitoisuus on kasvanut 4 µg/l ja 
typpipitoisuus 494 µg/l. Myös vesimuodostumien tavoitteena oleva 
ravinnepitoisuuksien vähentämistarve on suurentunut edellisestä 
vesienhoitokaudesta. 

Suokumaanjoella esiintyy luontaisesti lisääntyvä harjuskanta. Varsinais-
Suomen ELY-keskuksen kalatalousviranomaisen hakemuksesta antaman 
lausunnon mukaan harjusta tavataan koko Suokumanjoen alueella, mutta paras 
lisääntymisalue joessa on Matturinkosken alaosalla. Syksyn 2017 
sähkökoekalastuksissa harjuksen poikasia löydettiin myös Suokumaanjokeen 
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(Leppäsjokeen) laskevasta Kupinjoesta. Suokumaanjoella ja Kupinjoessa on 
suunnitteilla kunnostuksia lähinnä kutualueiden kunnostamiseksi. Harjuksen 
ohella Suokumanjoen sähkökalastuksissa on havaittu erittäin uhanalaista 
jokirapua. 

Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen hakemuksesta antaman lausunnon mukaan 
joessa tehdyn sähkökoekalastuksen perusteella Suokumaanjoen harjuskanta on 
elinvoimainen, mutta se ei ole erityisen vahva. Harjuskantaa uhkaa ja sen 
kasvua rajoittavat sopivien lisääntymisalueiden puute, kalastus, heikko veden 
laatu sekä niva- ja koskialueiden liettyminen. Suokumaanjokeen ei ole tehty 
harjusistutuksia, joten harjuskanta on todennäköisesti alkuperäinen ja sen takia 
erityisen arvokas. Kaakkois-Suomessa jokikutuisia ja lisääntyviä harjuskantoja 
tavataan Suokumaanjoen lisäksi vain Kymijoessa, Summanjoessa, Vuoksessa 
ja Kirkkojoessa. Näiden jokien harjuskannat ovat kuitenkin peräisin 
istutuksista tai ne ovat sekoittuneet istutusten seurauksena.  

Arvioidut päästöt ja niiden vaikutukset 

Höytiönsuon tuotantoalaltaan 85,5 ha:n tuotantoalueen kuntoonpanovaiheen 
bruttopäästöiksi (Länsi-Suomen ominaiskuormituslukuihin perustuen) on 
arvioitu alkuperäisessä hakemuksessa esitetyllä 9 ha:n suuruisella 
pintavalutuskenttäkäsittelyllä vuositasolla noin 2 560 kg kiintoainetta, 35 kg 
kokonaisfosforia ja 710 kg kokonaistyppeä. Tuotantovaiheen bruttopäästöiksi 
on vuositasolla arvioitu noin 1 800 kg kiintoainetta, 14 kg kokonaisfosforia ja 
520 kg kokonaistyppeä.   

Edellä esitetyn suuruisten bruttopäästöjen on arvioitu lisäävän alapuolisen 
vesistön ainepitoisuuksia tuotantovaiheessa (suluissa kuntoonpanovaihe) 
seuraavasti: 

 

Vesistöalue CODMn kok.P. Kok.N. Kiintoaine 
(mg/l) (µg/l) (µg/l) (mg/l) 

Rajaoja suu 4 (6) 4 (9) 140 (190) 0,48 
Leppäsjoen va 1 (1) 1 (1) 20 (28) 0,07 
Suokumaanjoki suu 0 (0) 0 (1) 11 (15) 0,04 

Itä-Suomen ominaiskuormitusluvuilla arvioituna tuotantovaiheen päästöt ja 
niiden vaikutukset ovat edellä esitettyä hieman korkeammat. 

Oikeudellinen arvio ja johtopäätös 

Asiassa on kyse vuonna 2016 aluehallintovirastoon uutena hakemusasiana 
vireille tulleesta Höytiönsuon ympäristölupahakemuksesta, jonka 
aluehallintovirasto päätöksellään osittain hylännyt vesienkäsittelyrakenteiden 
toimivuuden varmistamiseksi ja harjukselle aiheutuvien haittojen 
vähentämiseksi. Aikaisemmin vuonna 2012 aluehallintovirastossa vireille 
tulleen Höytiönsuon turvetuotantoa koskeva lupahakemuksen käsittely raukesi 
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hakijan peruttua hakemuksen sen jälkeen, kun korkein hallinto-oikeus oli 
palauttanut hakemuksen aluehallintovirastoon uudelleen käsiteltäväksi. 
Aikaisemmin vireillä olleeseen hankkeeseen verrattuna nyt ratkaistavana 
olevassa asiassa hakemussuunnitelmassa esitettyjen muutosten lisäksi 
Höytiönsuon alapuolisesta vesistöstä ja hankealueen ympäristöstä on saatu 
uutta selvitystä ja lisäksi purkuvesistön ja hankkeen ympäristön olosuhteissa 
on tapahtunut muutoksia. Asiaan liittyvällä korkeimman hallinto-oikeuden 
päätöksellä ei edellä mainituista syistä johtuen ole asiassa ratkaisevaa 
merkitystä.   

Korkein hallinto-oikeus vuonna 2016 antamassaan päätöksessä muun ohella 
lausui, että Suokumaanjärvessä sisäisen kuormituksen on arvioitu pysyvän 
korkeana pitkään, ja hyvän tilan saavuttamisen olevan siten hidasta ja 
epävarmaa. Lisäksi Suokumaanjoen arvokkaan harjuskannan turvaaminen voi 
vaarantua jo vähäistenkin vesien tilassa tapahtuvien muutosten johdosta.  

Sen lisäksi, että Suokumaanjoen vesistössä esiintyvä harjuskanta on 
nykytiedon mukaan ainoa jäljellä olevista luontaisesti esiintyvistä Kaakkois-
Suomen alkuperäisistä harjuskannoista, lajin Etelä-Suomen sisävesissä 
esiintyvä muoto on taantunut vuoden 2019 Suomen lajien uhanalaisuusarvion 
mukaan uhanalaiseksi. Seurannan puuttuminen vaikeuttaa vähenemän 
arviointia ja lajin tilanne voi olla heikompikin. Harjuksen lisäksi 
Suokumaanjoessa on selvityksen mukaan havaittu esiintyvän myös erittäin 
uhanalaiseksi taantunutta jokirapua. Sekä harjus, että jokirapu ovat 
elinympäristön laadulta vaateliaita lajeja ja herkkiä veden- ja pohjanlaadun 
heikkenemiselle. Ojitus ja turvetuotanto ovat merkittäviä syitä lajien 
uhanalaistumiseen. Suokumaanjoen heikko vedenlaatu, pohjien liettyminen ja 
lisääntymisalueiden puute ovat jo nykyisessä tilanteessa merkittävimpiä 
harjuskantaa rajoittavia tekijöitä.  

Suokumaanjoen valuma-alueen turvetuotantoalan viimeaikaisesta 
supistumisesta huolimatta alapuolisen vesistön tilassa ei ole tapahtunut 
muutosta parempaan. Vesienhoidossa käytettyjen luokitteluaineistojen mukaan 
purkuvesistön vedenlaatu on pikemminkin heikentynyt toiseen 
vesienhoitokauteen verrattuna. Kun edellä esitetyn lisäksi otetaan huomioon 
Suokumaanjoen vesistöalueelle suunnitellut ja jo toteutetut 
elinympäristökunnostukset, uusi tieto erityissuojellun kirjojokikorennon 
esiintymisestä Suokumaanjoen Matturinkoskessa sekä kolmannella 
vesienhoitokauden tavoitteeksi esitetty aikaisempaa suurempi 
ravinnekuormituksen vähentämistarve, on alapuolisen vesistön 
lisäkuormitukseen suhtauduttava aikaisempaakin kriittisemmin. 

Huolimatta siitä, että hakemuksen mukainen vesienkäsittely on sinällään 
parhaan käyttökelpoisen tekniikan mukaista, turvetuotannon vesienkäsittelyyn 
pintavalutuskentällä liittyy aina epävarmuustekijöitä, joihin ei voida ennalta 
varautua. Mitoitusohjeiden mukaisesti rakennettunakaan pintavalutuskenttä ei 
aina toimi ennalta arvioidun tehokkaasti. Riski heikkoon puhdistustehoon on 
olemassa erityisesti pintavalutuskentän valmistumisen jälkeisinä vuosina 
tuotantoalueen kuntoonpanovaiheessa ja tuotannon alkuvaiheessa, jolloin 
toiminnan päästöt ovat muutoinkin suurimmillaan. Mikäli vesienkäsittely ei 
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toimisi siltä edellytettävällä tavalla olisi Höytiönsuon vesienkäsittelyn 
tehostaminen pintavalutuskenttää laajentamalla haasteellista suunnitellun 
pintavalutuskentän välittömässä läheisyydessä esiintyvästä arvokkaasta 
perhoslajistosta johtuen. Purkuvesistön herkkyydestä johtuen myöskään 
vesienkäsittelyn tehostaminen kemiallisella vesienkäsittelyllä ei 
happamuuspäästöjen riskistä johtuen olisi Höytiönsuon olosuhteissa 
mahdollista.  

Vaikka vesienkäsittely toimisikin suunnitellun tehokkaasti, Höytiönsuon 
tuotantoalueen koko aluehallintoviraston päätöksellä rajattunakin siinä määrin 
merkittävä purkuvesistön valuma-alueeseen suhteutettuna, että 
vuosikymmeniä kestävästä turvetuotannosta aiheutusi huomattavaa 
lisäkuormitusta jo nyt vedenlaadultaan heikkokuntoiseen ja 
ylikuormittuneeseen Suokumaanjoen vesistöön. Pintavalutuskenttäkäsittelyllä 
ei ole mahdollista poistaa tehokkaasti humusta ja toiminnasta aiheutuva 
humuskuormitus yhdessä kiintoaine- ja ravinnekuormituksen kanssa 
aiheuttaisi purkuvesistössä esiintyvien harjuksen ja jokiravun elinolosuhteiden 
heikentymistä vaarantaen lajien säilymisen tulevaisuudessa. 

Huolimatta siitä, että turvetuotantoala valuma-alueella on supistunut, 
Höytiönsuon alapuolisten Leppäsjoen ja Suokumaanjoen vedenlaadun on 
todettu heikentyneen aiempaan verrattuna erityisesti fosforipitoisuuden osalta. 
Alapuolisten vesimuodostumien hyvän tilan saavuttaminen edellyttää 
vesistöihin tulevan kuormituksen vähentämistä nykyisestä. Hallinto-oikeus 
katsoo, että turvetuotanto Höytiönsuon lisäalueella lisäisi kuormitusta 
alapuolisissa välttävässä ekologisessa tilassa olevissa vesistöissä, joissa 
kuormitusta tulisi vähentää, ja näin ollen toiminta omalta osaltaan hidastaisi 
vesienhoidon suunnittelun tavoitteena olevan hyvän tilan saavuttamista näissä 
vesistöissä. 

Luvassa on määrätty huomattavasti tavanomaista korkeampi kalatalousmaksu 
suhteessa tuotantoalueen pinta-alaan. Saadun selvityksen mukaan 
Suokumaanjoen harjuskanta on säilynyt alkuperäisenä, koska jokeen ei ole 
tehty istutuksia, eikä kanta siten ole päässyt sekoittumaan istutettujen kantojen 
kanssa. Harjusistutuksia ei tästä johtuen voitaisi käyttää toiminnasta 
aiheutuvien haittojen vähentämistoimenpiteenä purkuvesistössä. Hallinto-
oikeus arvioi, että luvassa määrätyllä kalatalousmaksulla ei todennäköisesti 
olisi mahdollista toteuttaa sellaisia toimenpiteitä, joilla voitaisiin riittävästi 
estää toiminnan päästöistä kalataloudelle aiheutuvia haitallisia vaikutuksia 
Suokumaanjoen vesistön olosuhteissa.   

Aluehallintoviraston päätöksessä esitetyllä tavalla rajoitettunakin Höytiönsuon 
turvetuotanto aiheuttaisi merkittävää alapuolisen vesistön pilaantumista tai sen 
vaaraa, jota ei voida lupamääräyksin poistaa. Ympäristönsuojelulain 20 §:n 
varovaisuusperiaate edellyttää, että lupaa ei myönnetä sellaisille hankkeille, 
joissa ei voida saada riittävää varmuutta siitä, että ympäristön pilaantumisen 
vaara saadaan riittävästi hallittua lupamääräyksin. Edellä esitetyt seikat 
huomioon ottaen hallinto-oikeus arvioi, että hakemuksen mukainen 
vesienkäsittelykään ei ole riittävä poistamaan toiminnan päästöistä aiheutuvaa 
pilaantumista tai sen vaaraa Höytiönsuon olosuhteissa. Luvan myöntämisen 
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edellytyksiä ei varovaisuusperiaate huomioon ottaen siten ole olemassa, joten 
ympäristölupaa toiminnalle ei olisi tullut myöntää. Tämän vuoksi 
aluehallintoviraston päätös on kumottava ja hakemus on hylättävä. 

Edellä esitetty ja asian lopputulos huomioon ottaen muihin valitusten tueksi 
esitettyihin perusteisiin vastaaminen ei ole tarpeen.   

Sovelletut oikeusohjeet 

Perusteluissa mainitut 

Julkinen kuulutus   

Päätös on annettu julkisella kuulutuksella. 

Päätöksestä ilmoittaminen 

Lappeenrannan 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 

Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-
oikeuteen, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan. Valituskirjelmä 
on toimitettava korkeimpaan hallinto-oikeuteen 30 päivän kuluessa hallinto- 
oikeuden päätöksen tiedoksisaannista eli viimeistään 2.1.2023. 

Valitusosoitus on liitteenä HallJK (01.20). 

 

 

Hallinto-oikeuden kokoonpano 

Asian ovat ratkaisseet hallinto-oikeuden ylituomari Riikka Mäki, lainoppinut 
hallinto-oikeustuomari Pertti Piippo sekä luonnontieteiden alan hallinto- 
oikeustuomari Jaakko Tuhkanen. Asian on esitellyt Jaakko Tuhkanen. 

 

Tämä päätös on sähköisesti varmennettu hallinto-oikeuden 
asianhallintajärjestelmässä.  
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Jakelu 

Päätös Suokumaan osakaskunta ry, maksutta  

Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus /  
Ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue, maksutta 
 
Lappeenrannan kaupunki Konsernihallinto, maksutta 

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus /  
Kalatalouspalvelut -yksikkö, maksutta 
 
Suomen Luonnonsuojeluliitto Etelä-Karjala ry, maksutta 
 
Metsähallitus, maksutta 
 

, maksutta 
 
Lappeenrannan kaupungin lupalautakunta, maksutta 
 
Neova Oy 

Lappeenrannan kaupungin kaavoitusviranomainen 

Lappeenrannan kaupunginhallitus 

Etelä-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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


