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JULKINEN KUULUTUS

Luvan hakijan valitus ympäristölupapäätöksestä

Ympäristönsuojelulain 196 §:n mukaan Vaasan hallinto-oikeuden on annettava
ympäristölupapäätöstä koskeva luvan hakijan valitus tiedoksi julkisella
kuulutuksella noudattaen, mitä hallintolain 62 a §:ssä säädetään, jollei se ole
ilmeisen tarpeetonta. Kuulutus ja valitusasiakirjat on pidettävä verkkosivuilla
vähintään 14 päivän ajan. Tieto kuulutuksesta on lisäksi julkaistava toiminnan
vaikutusalueen kunnissa noudattaen, mitä kuntalain 108 §:ssä säädetään.

Kuulutuksen julkaisupäivä Vaasan hallinto-oikeuden verkkosivuilla

27.2.2023

Valituksen tiedoksisaantipäivä

Hallintolain 62 a §:n 3 momentin mukaan tiedoksisaannin katsotaan
tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta.

Valituksen tiedoksisaantipäivä on 6.3.2023.

Asia

Luvan hakija Oy Alholmens Kraft Ab on jättänyt Vaasan hallinto-oikeudelle
valituksen Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston päätöksestä 19.12.2022
nro 198/2022. Päätös koskee Vähä Vehkanevan turvetuotantoalueen
päästötarkkailua koskevaa suunnitelmaa, Kaustinen.

Valitusasiakirjojen nähtävilläpito

Tämä kuulutus ja luvan hakijan valitusasiakirjat pidetään nähtävillä 27.2. –
27.3.2023 Vaasan hallinto-oikeuden verkkosivuilla
(https://oikeus.fi/hallintooikeudet/vaasanhallinto-oikeus/fi/index/hallinto-
oikeudenkuulutukset/valituskuulutukset.html). Hallinto-oikeuden
verkkosivuilla valitus on ilman liitteitä. Tieto kuulutuksesta on julkaistava
Kaustisen ja Kruunupyyn kunnissa.

Hallintolain 62 b §:n mukaan julkisen kuulutuksen ja kuulutettavan asiakirjan
tiedot julkaistaan, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

https://oikeus.fi/hallintooikeudet/vaasanhallinto-oikeus/fi/index/hallinto-oikeudenkuulutukset/valituskuulutukset.html
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Henkilötiedoista julkaistaan kuitenkin ainoastaan tiedonsaannin kannalta
välttämättömät henkilötiedot.

Mahdollisuus vastineen antamiseen

Vaasan hallinto-oikeus varaa asianosaisille, joita asia erityisesti koskee,
tilaisuuden vastineen antamiseen. Mahdollinen vastine tulee toimittaa hallinto-
oikeuteen viimeistään 27.3.2023. Viranomaisille varataan erikseen tilaisuus
vastineen antamiseen.

Vastineeseen on merkittävä sen tekijän nimi, postiosoite, puhelinnumero ja
mahdollinen sähköpostiosoite. Vastineessa on ilmoitettava asian diaarinumero
102/2023.

Kiinteistön osaomistajaa pyydetään antamaan tieto kuulutuksesta myös
kiinteistön mahdollisille muille omistajille ja haltijoille.

Vaasan hallinto-oikeus
Kuulemiskanslia, 029 56 42624

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://asiointi.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet#/

Henkilötietojen käsittelyyn ja tietosuojaan liittyvät tiedot ovat saatavilla:
https://oikeus.fi/hallintooikeudet/vaasanhallinto-oikeus/fi/
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OFFENTLIG KUNGÖRELSE

Besvär av tillståndssökanden över ett beslut om miljötillstånd

Enligt 196 § i miljöskyddslagen ska Vasa förvaltningsdomstol genom offentlig
kungörelse med iakttagande av 62 a § i förvaltningslagen delge besvär över ett
beslut om miljötillstånd som anförts av den som ansöker om tillstånd, om det
inte är uppenbart onödigt. Kungörelsen och besvärshandlingarna ska finnas på
webbplatsen i minst 14 dagar. Information om kungörelsen ska dessutom med
iakttagande av 108 § i kommunallagen också publiceras i kommunerna inom
det område som påverkas av verksamheten.

Publiceringsdag för kungörelsen på webbplatsen av Vasa förvaltningsdomstol

27.2.2023

Delfåendedag för besväret

Enligt 62 a § 3 momentet i förvaltningslagen anses delfåendet ha skett den
sjunde dagen efter publiceringstidpunkten för kungörelsen.

Delfåendedagen för besväret är 6.3.2023.

Ärende

Tillståndssökande Oy Alholmens Kraft Ab har inlämnat besvär till Vasa
förvaltningsdomstol över beslut av Regionförvaltningsverket i Västra och Inre
Finland 19.12.2022 nr 198/2022. Beslutet gäller plan gällande utsläppskontroll
av Vähä Vehkaneva torvproduktionsområde, Kaustby.

Tillgänglighållande av besvärshandlingarna

Denna kungörelse och besvärshandlingarna av tillståndssökanden hålls
tillgängliga på webbplatsen av Vasa förvaltningsdomstol
(https://oikeus.fi/hallintooikeudet/vaasanhallinto-
oikeus/sv/index/forvaltningsdomstolenskungorelser/kungorelsersomgallerbesv
ar.html) under tiden 27.2. – 27.3.2023. På webbplatsen av Vasa
förvaltningsdomstol finns besvären utan bilagor. Information om kungörelsen
ska publiceras i Kaustby och Kronoby kommuner.

https://oikeus.fi/hallintooikeudet/vaasanhallinto-oikeus/sv/index/forvaltningsdomstolenskungorelser/kungorelsersomgallerbesvar.html
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Enligt 62 b § i förvaltningslagen publiceras uppgifterna i en offentlig
kungörelse och den kungjorda handlingen om inte något annat följer av
sekretessbestämmelserna. I fråga om personuppgifter publiceras dock endast
sådana personuppgifter som är nödvändiga för tillgången till information.

Tillfälle att avge bemötande

Vasa förvaltningsdomstol ger de parter som ärendet särskilt berör tillfälle att
avge bemötande. Bemötandet ska inlämnas till Vasa förvaltningsdomstol
senast 27.3.2023. Myndigheter ges skilt tillfälle att avge bemötande.

Av bemötandet ska framgå namnet på den som avger bemötandet, postadress,
telefonnummer och eventuell e-postadress. Av bemötandet ska även framgå
ärendets diarienummer 102/2023.

Delägare av en fastighet ombeds informera även eventuella övriga ägare och
innehavare av fastigheten om denna kungörelse.

Vasa förvaltningsdomstol
Kansliet för hörande, 029 56 42624

Domstolens kontaktuppgifter

Vasa förvaltningsdomstol
Korsholmsesplanaden 43, 4 vån. (PB 204), 65101 Vasa
E-post: vaasa.hao@oikeus.fi
Telefonnummer: 029 56 42780

Förvaltnings- och specialdomstolarnas e-tjänst:
https://asiointi.oikeus.fi/sv/hallintotuomioistuimet#/

Uppgifter gällande behandlingen av personuppgifter och dataskydd finns:
tillgängliga på https://oikeus.fi/hallintooikeudet/vaasanhallinto-oikeus/sv/



Muutoksenhaku päätökseen LSSAVI/18724/2021   23.1.2023 
 
Asia 

Vähä Vehkanevan turvetuotantoalueen päästötarkkailua koskeva suunnitelma, Kaustinen 

Hakija 

Oy Alholmens Kraft Ab 
PL 250 
68601 Pietarsaari 

 

 
Päätöksen LSSAVI/18724/2021 kohta, johon haetaan muutosta 

Päätöksen liite 3: Vähä Vehkanevan käyttö- ja päästötarkkailusuunnitelma 

Kappaleessa ”Vesiin johdettavien päästöjen ja pintavalutuskentän tarkkailu” sanotaan: 

Virtaama mitataan jatkuvatoimisesti ympäri vuoden.  

Vesinäytteet otetaan laskeutusaltaan jälkeen ennen pintavalutuskenttää ja 
pintavalutuskentän jälkeen mittakaivosta seuraavasti: 

huhti-syyskuussa  1 kerta/kk 
loka-maaliskuussa  1 kerta/2 kk 
kevättulvan aikana (yleensä 15.4.–15.5.) 1 kerta/vk 

Näytteistä analysoidaan kiintoaine, kokonaisfosfori, kokonaistyppi, kemiallinen hapenkulutus 
(CODMn), pH ja rauta. 

Poikkeustilanteissa, rankkasateiden aikana ja esimerkiksi vähäistä merkittävämpien 
kaivutöiden jälkeen otetaan ylimääräiset näytteet, joista määritetään kiintoaine, 
kokonaisfosfori, kokonaistyppi, CODMn, pH ja rauta. 

Päästöjä tarkkaillaan tämän suunnitelman mukaisesti vuosittain huhtikuusta 2023 alkaen. 
Luvanhaltija voi perustellusta syystä esittää käyttö- ja päästötarkkailun yhteenvetoraportin 
yhteydessä tai muussa yhteydessä Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen hyväksyttäväksi 
ehdotuksen päästö- ja/tai tehontarkkailun muuttamiseksi siten, että tarkkailua ei ole tehtävä 
joka vuosi tai että tarkkailua muutoin vähennetään. Perusteltu syy voi olla esimerkiksi 
vesienkäsittelyn tehon ja päästöjen vakiintuminen. Jatkuvatoimista virtaamamittausta tulee 
kuitenkin tehdä ympäri vuoden myös niinä vuosina, kun vesinäytteitä ei oteta. 

Jälkihoitovaiheessa päästöjä tarkkaillaan tämän suunnitelman mukaisesti.  

 

 



 
Päätökseen vaadittavat muutokset 

Muutosta vaaditaan virtaaman jatkuvatoimiseen mittaukseen siten, ettei Vähä Vehkanevalle 
tule edellyttää oman jatkuvatoimisen mittarin asentamista. 

Aluehallintovirasto perustelee vaatimusta jatkuvatoimisesta virtaamanmittarista seuraavasti: 
”Turvetuotannon päästöjen määrä on kytköksissä virtaaman vaihteluihin. Jatkuvatoimisen 
virtaamamittauksen avulla saadaan luotettavammat päästöarviot kuin tarkkailtaessa 
virtaamaa vain näytteenoton yhteydessä. Päätös mahdollistaa tarkkailun vähentämisen 
perustellusta syystä Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen hyväksynnällä kuten hakija on 
esittänyt. Koska päästöjen määrä johtuu pääsääntöisesti virtaamien suuruudesta, saadaan 
tuotantoalueen oman jatkuvatoimisen virtaamamittauksen avulla arvioitua päästöt riittävän 
luotettavasti siinäkin tilanteessa, että päästötarkkailua muutoin päädytään vähentämään.” 

Hakija on aluehallintoviraston kanssa samaa mieltä luotettavien virtaamatietojen 
merkityksestä päästöjen arviointiin. Päästölaskennassa tulee käyttää jatkuvatoimisesti 
mitattua virtaamatietoa, ei näytteenoton yhteydessä mitattuja hetkellisiä virtaamia. Hakija 
kuitenkin katsoo, että luotettavat virtaamatiedot saadaan Vähä Vehkanevan tapauksessa 
myös ilman omaa mittaria, koska tuotantoalueen välittömässä läheisyydessä on muita 
alueita (Oy Alholmens Kraft Ab:n tuotantoalueet Länkkyjärvenneva ja Kötyskäsaarenneva-
Iso-Vehkaneva), joilla jatkuvatoimista virtaaman mittausta tehdään ja joiden mittaustietojen 
voidaan olettaa vastaavan hyvin Vähä Vehkanevan virtaamia. Vähä Vehkanevan 
kuivatusvesistä noin 1/5 johdetaan Kötyskäsaarennevan pintavalutuskentälle. 

Virtaamatietojen luotettavuus voidaan varmistaa vertaamalla jatkuvatoimisen mittauksen 
perusteella saatua valumaa (l/s km2) Vähä Vehkanevalta näytteenottohetkellä mitattujen 
virtaamien perusteella laskettuun valumaan (l/s km2) samoina ajankohtina. Jatkuvatoimista 
virtaaman mittausta voidaan jatkaa Vähä Vehkanevan läheisyydessä sijaitsevalla 
tuotantoalueella niin pitkään, kuin se on tarkkailun kannalta tarpeen. Näin ollen Vähä 
Vehkanevan päästöt voidaan luotettavasti arvioida myös tulevaisuudessa ja myös siinä 
tilanteessa, että näytteenottoa päädyttäisiin vähentämään.  

Voimassa olevan palvelusopimuksen mukaan jatkuvatoimisen virtaamamittauksen kustannus 
Vähä Vehkanevalla olisi nykyisen hintatason mukaan vuosittain 5 280 € + alv. Hakijan 
mielestä kustannus on korkea siihen nähden, ettei sillä Vähä Vehkanevan tapauksessa 
saavuteta lisäarvoa tarkkailulle. 

Vähä Vehkanevan purkuputken alapuolinen oja padottaa vettä. Padotus aiheuttaa ongelmia 
virtaaman mittaukselle ja on hyvin mahdollista, ettei Vähä Vehkanevalta sen vuoksi saada 
luotettavaa virtaamatietoa tuotantoalueelle asennettavalla virtaamamittarilla. Tällöin 
investointi olisi turha ja päästöarvioinnissa jouduttaisiin silti käyttämään korvaavaa 
virtaamatietoa toiselta tuotantoalueelta.  

 
Muutoksenhaun perusteet 

Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on lausunnossaan 
EPOELY/955/2017, 22.9.2022 (liite 3) todennut, ettei jatkuvatoimisen virtaamamittarin 
asentaminen Vähä Vehkanevalle ole tarpeen, vaan päästötarkkailussa voidaan hyödyntää 



läheisten soiden virtaamatietoja. Lausunnossa on myös todettu, että Vähä Vehkanevan 
pintavalutuskentän purkupisteelle on vaikea saada virtaamamittausta varten riittävästi 
pudotuskorkeutta, koska alapuolinen laskuoja padottaa vettä.  

Edellä mainittuun valvovan viranomaisen asiantuntijalausuntoon perustuen hakija katsoo, 
ettei vaatimukselle Vähä Vehkanevan jatkuvatoimisesta virtaamamittarista ole riittäviä 
perusteita. 
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