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Päätöksen tiedoksisaantipäivä on 15.03.2023. 

Asia 

Vaasan hallinto-oikeuden päätös 08.03.2023 nro 258/2023, valitus 
ympäristölupa-asiassa, Viitalannevan ja Kampinkeitaan turvetuotantoalueen 
ympäristölupa sekä toiminnan aloittamislupa, Kauhajoki.  

Luvan hakija           

Neova Oy (entinen Vapo Oy)                   

Kuulutuksen ja päätösasiakirjan nähtävilläpito 
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Asia Valitus ympäristölupa-asiassa 

Muutoksenhakijat 1. Neova Oy (entinen Vapo Oy), jäljempänä myös yhtiö 
2. 
3. 
4. Suomen luonnonsuojeluliiton Pohjanmaan piiri ry 

Luvanhakija  Neova Oy (entinen Vapo Oy) 

Asian aikaisempia vaiheita 

 Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto oli 31.1.2013 antamallaan 
päätöksellä nro 9/2013/1 myöntänyt Vapo Oy:lle määräaikaisen luvan 
Viitalannevan ja Kampinkeitaan yhteensä 122 hehtaarin kokoisen 
tuotantoalueen turvetuotantoon. 

Lupa oli määrätty olemaan voimassa 31.12.2016 saakka tai, jos luvan saaja oli 
pannut viimeistään 31.12.2015 vireille ympäristölupahakemuksen, siihen 
saakka, kunnes tuosta hakemuksesta on annettu lainvoimainen päätös. 

Vaasan hallinto-oikeus oli 10.12.2014 antamallaan päätöksellä nro 14/0356/2 
valituksissa esitetyt vaatimukset enemmälti hyläten lisännyt lupamääräykseen 
11 velvoitteen esittää suunnitelma, jonka perusteella mitataan vedenlaatua 
luotettavasti kuormituksen selvittämiseksi ylivirtaamatilanteissa sekä luvan 
voimassaolokohtaan velvoitteen tarkastella selvityksessä kemiallisen 
käsittelyn käyttöönoton merkitystä päästömääriin ja päästöjen 
vesistövaikutuksiin. 

Päätös, josta valitetaan 

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto 16.1.2020 nro 6/2020. 

Aluehallintoviraston ratkaisu 

Ympäristöluparatkaisu 
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Aluehallintovirasto on myöntänyt Vapo Oy:lle toistaiseksi voimassa olevan 
ympäristöluvan Kampinkeitaan 26,1 ha:n suuruisen alueen turvetuotantoon 
Kauhajoen kaupungissa Karvianjoen vesistöalueella hakemukseen liitetyn 
suunnitelman ja sen täydennysten mukaisesti siten muutettuna kuin 
lupamääräyksistä ilmenee. 

Aluehallintovirasto on hylännyt hakemuksen siltä osin kuin se on koskenut 
Viitalannevan 78,6 ha:n turvetuotantoaluetta. Viitalannevan tuotannon 
päättämistä ja jälkihoitovaiheen päästöjen tarkkailua koskevat soveltuvin osin 
lupamääräykset 13 ja 17. 

Päätös sisältää lupamääräykset 1–17, joista lupamääräykset 1–8, 13–14 ja 16 
kuuluvat seuraavasti:  

Päästöt vesiin 

1. Kampinkeitaan turvetuotantoalueen vedet on johdettava hakemuksen 
liitteenä 4.1 olevan kartan mukaisesti vesienkäsittelyrakenteiden jälkeen 
laskuojan kautta Lapinluomaan. 

2. Kampinkeitaan tuotantoalueen vedet on johdettava 30.8.2019 vastineen 
liitteenä 3 toimitetun tuotantosuunnitelmapiirroksen mukaisesti 
sarkaojarakenteiden, virtausta säätävien patojen ja laskeutusaltaiden kautta 
sekä käsiteltävä ympärivuotisesti pintavalutuskentällä 2 sekä muutoin 
hakemussuunnitelmasta ilmenevällä tavalla. 

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

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

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

3. Pintavalutuskentällä 2 on saavutettava vuosikeskiarvona ilmaistuna 
vähintään seuraavat puhdistustehot tai enintään seuraavat lähtevän veden 
pitoisuudet: 

   puhdistusteho (%)  lähtevän veden pitoisuus  

kiintoaine    45   4 mg/l  
kokonaisfosfori   25   30 µg/l 
kokonaistyppi   10   600 µg/l 
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Puhdistusteho lasketaan laskeutusaltaiden jälkeen ennen pintavalutuskenttää ja 
sen jälkeen määritettyjen pitoisuuksien vuosikeskiarvoista häiriötilanteet 
mukaan lukien. 

4. Jos pintavalutuskentällä 2 ei tarkkailun perusteella saavuteta 
lupamääräyksessä 3 asetettuja käsittelyvaatimuksia, luvan haltijan on 
välittömästi ryhdyttävä toimenpiteisiin vesienkäsittelyn parantamiseksi ja 
ilmoitettava tehtävistä toimenpiteistä kirjallisesti Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, 
liikenne- ja ympäristökeskukselle ja Kauhajoen kaupungin 
ympäristönsuojeluviranomaiselle. 

Jos lupamääräyksessä 3 asetettuja käsittelyvaatimuksia ei saavuteta kahtena 
seuraavanakaan vuonna, luvan haltijan on toimitettava sitä seuraavan vuoden 
helmikuun loppuun mennessä aluehallintovirastolle vesienkäsittelyn 
tehostamista koskeva suunnitelma, jonka perusteella aluehallintovirasto voi 
muuttaa tai täsmentää lupaa ja lupamääräyksiä. 

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

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

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

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

Päästöt ilmaan ja melu  

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

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

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

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

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

14. Vesistötarkkailu on tehtävä Vapo Oy:n voimassa olevan tarkkailuohjelman 
”Vapo Oy:n Läntisen Suomen turvetuotantoalueiden käyttö-, päästö- ja 
vaikutustarkkailuohjelma Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen alueella” 
mukaisesti. Esitys tarkkailun jatkosta on jätettävä Etelä-Pohjanmaan 
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen hyväksyttäväksi hyvissä ajoin 
ennen edellisen tarkkailukauden päättymistä. 

Kalataloustarkkailua on tehtävä voimassa olevan Karvianjoen 
kalataloudellisen yhteistarkkailuohjelman mukaisesti. Esitys tarkkailun 
jatkosta on jätettävä Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristökeskuksen hyväksyttäväksi hyvissä ajoin ennen edellisen 
tarkkailukauden päättymistä. 

Tarkkailusuunnitelmia voidaan muuttaa elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristökeskuksen hyväksymällä tavalla. 

Vesistö- ja kalataloustarkkailun vuosiraportit on toimitettava Etelä-
Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ympäristö ja 
luonnonvarat -vastuualueelle, Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristökeskuksen kalatalousviranomaiselle sekä Kauhajoen kaupungin 
ympäristönsuojeluviranomaiselle ja kalataloudellisen tarkkailun tulokset 
lisäksi Kyrönjoen 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. 

Kalatalousmaksu 

16. Luvan haltijan on maksettava vuosittain maaliskuun aikana 325 euroa 
kalatalousmaksua Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristökeskukselle käytettäväksi vesistöön johdettavien päästöjen 
vaikutusalueen kalastolle ja kalastukselle aiheutuvan haitan ehkäisemiseen. 

Päätöksen perusteluja 

= = = = = = = = 

Hankealueella on voimassa 23.5.2005 vahvistettu Etelä-Pohjanmaan 
maakuntakaava. Hankealuetta koskevan suunnittelumääräyksen IV mukaan 
turvetuotannon suunnittelussa on huomioitava vesistövaikutukset siten, että 
kokonaiskuormitusta pyritään vähentämään. Etelä-Pohjanmaan 
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maakuntavaltuuston 3.1.2018 hyväksymässä, toistaiseksi lainvoimattomassa 
Etelä-Pohjanmaan vaihemaakuntakaavassa III turvetuotantoon soveltuvia 
alueita koskevan suunnittelumääräyksen mukaan tuotantoon soveltuvan alueen 
suunnittelussa tulee ottaa huomioon turvetuotannon vaikutukset asutukseen. 
Alueen käyttöönoton suunnittelussa on kiinnitettävä erityistä huomiota 
vesiensuojelumenetelmien tehokkuuteen ja valuma-alueella yhtäaikaisesti 
tuotannossa olevien alueiden määrään siten, että turvetuotanto osaltaan ottaa 
huomioon vesienhoidon toimenpideohjelmissa asetetut tavoitteet ja edistää 
niiden toteutumista. Suunnittelussa on huomioitava tuotantoalueiden 
yhteisvaikutukset vesistöihin ja valuma-alueen kokonaiskuormitus, sekä 
tarvittaessa vaiheistettava tuotantoa huomioiden alapuolisten vesistöjen tila. 

= = = = = = =  

Nummijärvi on luokiteltu Karvianjoen pintavesien toimenpideohjelmassa 
vuosille 2016–2021 matalaksi, runsashumuksiseksi järveksi, jonka ekologinen 
tila on tyydyttävä ja kemiallinen tila hyvää huonompi. Luokittelun 
osatekijöistä veden fysikaalis-kemiallinen tila on välttävä (kokonaisfosfori 
tyydyttävä, kokonaistyppi huono, happitilanne heikentynyt) ja biologinen tila 
tyydyttävä (a-klorofylli tyydyttävä, kokonaisbiomassa tyydyttävä, haitallisten 
sinilevien prosenttiosuus välttävä). Vesienhoidossa yleisenä tavoitteena on 
saavuttaa vesien hyvä tila viimeistään vuoteen 2021 mennessä, mutta 
Nummijärven hyvä ekologinen tila arvioidaan saavutettavan vasta vuonna 
2027. Järven kokonaisfosforipitoisuuden kesä-syyskuun keskiarvon 
tavoitetaso on alle 55 µg/l ja a-klorofyllipitoisuuden kesä-syyskuun keskiarvon 
tavoitetaso alle 25 µg/l. Karvianjoen pääuoman alueella, mihin Nummijärvi 
sijoittuu, on vesienhoidossa asetettu tavoitteeksi sekä fosfori- että 
typpikuormituksen osalta 30–50 % vähennys. 

Nummijärven veden kokonaisfosforipitoisuus on mitattu kaksi kertaa 
vuodessa, kesällä ja talvella. Pitoisuus on ollut elokuussa 2017 62 µg/l ja 
heinäkuussa 2018 52 µg/l eli vuonna 2017 yli tavoitetason ja vuonna 2018 alle 
tavoitetason. A-klorofyllipitoisuus on ollut huomattavasti tavoitetasoa 
korkeampi (22.8.2017 84 µg/l; 11.7.2018 42 µg/l). Vuosina 2014 ja 2017 
tehtyjen verkkokoekalastusten saalismäärät (g/verkko) kuvastavat kalaston 
huonoa–tyydyttävää tilaa. 

= = = = = = =  = 

Viitalannevan turvetuotanto olisi jatkunut vielä noin 20–25 vuotta. Vaikka 
Viitalannevan pintavalutuskenttä on toiminut voimassa olevan ympäristöluvan 
lupamääräysten mukaisesti, lisäisi turvetuotanto Nummijärven 
ainepitoisuuksia tilanteessa, jossa järveen tulevaa kuormitusta tulisi vähentää. 
Nummijärven rannalla on runsaasti loma- ja vakituista asutusta ja sen 
virkistyskäyttöarvo on suuri. Järvellä on todettu usein leväkukintoja. Jo 
nykyisellään muun muassa pyydysten likaantumisen koetaan aiheuttavan 
haittaa kalastukselle. 

Nummijärven tilassa ei ole tapahtunut viimevuosina merkittäviä muutoksia. 
Turvetuotannolle on aiemmin myönnetty määräaikainen ympäristölupa, jotta 
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päästöjen kehitys ja niiden vaikutukset sekä toiminnan jatkamisen edellytykset 
voidaan arvioida toiminnan edetessä uudelleen. Aluehallintovirasto on nyt 
arvioinut, ottaen huomioon ravinne- ja kiintoainepäästöjen määrän sekä 
tuotannon pitkän keston ja Nummijärven merkittävän virkistyskäyttöarvon, 
että yhdessä valuma-alueen muun kuormituksen kanssa Viitalannevan 
tuotantoalueen päästöt vaikeuttaisivat osaltaan Nummijärven hyvän 
ekologisen tilan saavuttamista. Edellä mainituin perustein, ja huomioiden 
ympäristönsuojelulain 51 §, Viitalannevan turvetuotannon jatkaminen, vaikka 
se tehtäisiin parasta käyttökelpoista tekniikkaa käyttäen, aiheuttaisi 
merkittävää ympäristön pilaantumisen vaaraa, eikä edellytyksiä 
ympäristöluvan myöntämiseen ole. 

Korkein hallinto-oikeus on todennut Sammalsuon turvetuotantoa koskevassa 
14.2.2018 antamassaan päätöksessään taltio 608, että vesienhoitolain mukaiset 
vesimuodostumien tilatavoitteet ovat sitovia ja että niistä voidaan poiketa vain 
laissa erikseen todetuissa tilanteissa. 

Aluehallintovirasto on katsonut, alapuolisen vesistön olosuhteet ja 
kemialliseen vesienkäsittelyyn liittyvät riskitekijät (mm. heikko kiintoaineen 
pidätys, kuivatusveden happamoituminen) huomioiden, että vesienkäsittelyn 
tehostaminen kemikaloinnilla ei ole Viitalannevalla tarkoituksenmukaista. 
Lisäksi aluehallintovirasto toteaa, että alle 500 m:n etäisyydellä Viitalannevan 
tuotantoalueesta sijaitsee kahdeksan asuinkiinteistöä. Nykyinen lupa- ja 
oikeuskäytäntö edellyttää uusien tuotantoalueiden rajaamista yli 500 m:n 
etäisyydelle asutuksesta. Riittävällä suojaetäisyydellä taataan varmimmin 
toiminnan haitattomuus asutukselle, sillä pöly- ja melurajoitukset ovat 
käytännössä vaikeasti toteutettavia ja valvottavia ja pöly- ja meluvaikutusten 
mittaukseen liittyy useita epävarmuustekijöitä. Koska Viitalannevan 
turvetuotantoa koskeva hakemus on hylätty päästöistä aiheutuvan vesistön 
merkittävän pilaantumisvaaran takia, ei nyt ole ollut tarpeen harkita, miten 
toimintaa olisi tullut rajoittaa kohtuuttomien melu- ja pölyhaittojen 
aiheutumisen estämiseksi. 

Kampinkeitaan turvetuotannon on arvioitu jatkuvan noin 10–15 vuotta. 
Kampinkeitaan pintavalutuskentällä ravinteiden reduktio on ollut heikompi 
kuin Viitalannevan pintavalutuskentällä. Tarkkailutuloksista on kuitenkin 
havaittavissa, että Kampinkeitaan pintavalutuskentälle tulevan veden 
ainepitoisuudet ovat olleet erittäin matalia ja ravinteiden osalta jopa 
huomattavasti pienempiä kuin Viitalannevan pintavalutuskentällä käsitellyn 
veden pitoisuudet. Pintavalutuskentälle tulevan veden laadun ollessa hyvä voi 
korkeiden pitoisuusreduktioiden saavuttaminen olla haastavaa. 
Pintavalutuskentän valuma-alue on pienentymässä lähivuosina tuotantoalueen 
poistuman myötä, mikä osaltaan voi parantaa kentän toimintatehoa. 
Aluehallintovirasto on katsonut, huomioiden lupamääräykset 3 ja 4, että 
pintavalutuskenttä 2 täyttää parhaan käyttökelpoisen tekniikan vaatimukset 
Kampinkeitaan olosuhteissa. Kampinkeitaan turvetuotannosta ei aiheudu 
alapuolisen vesistön merkittävää pilaantumista tai pilaantumisen vaaraa eikä 
tuotannon jatkaminen vaaranna vesienhoidon tavoitteiden saavuttamista 
alapuolisessa vesistössä. Kalataloudelle aiheutuvia haittoja ehkäistään 
kalatalousmaksulla tehtävillä toimenpiteillä. 
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Kun otetaan huomioon Kampinkeitaan 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, maaperän tai pohjaveden pilaantumista, erityisten luonnonolosuhteiden 
huonontumista tai yleiseltä kannalta tärkeän virkistys- tai muun 
käyttömahdollisuuden vaarantumista eikä eräistä naapuruussuhteista annetussa 
laissa tarkoitettua kohtuutonta rasitusta. 

Lupamääräysten perusteluja 

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

Lupamääräyksessä 3 pintavalutuskentälle 2 on asetettu käsittelyvaatimukset. 
Pintavalutuskenttä 2 on ollut toiminnassa noin kymmenen vuotta. Kentän 
kiintoaineen poistotehossa on ollut jonkin verran vaihtelua. Kentän viimeisenä 
viitenä toimintavuotena (2014–2018) ympäristöluvan edellyttämä kiintoaineen 
puhdistusteho (50 %) on saavutettu tai lähes saavutettu neljänä vuotena, jolloin 
puhdistusteho on ollut 49–87 %. Vuonna 2016 reduktio on ollut negatiivinen, 
mutta tarkkailuaineistosta on havaittavissa, että kentän alapuolinen vedenlaatu 
on yksittäisillä näytteenottokerroilla yleensä ollut parempi kuin yläpuolinen 
vedenlaatu tai molemmat määritysrajan alapuolella. Kokonaisfosforin reduktio 
on vaihdellut vuosina 2014–2018 25–43 % ja kokonaistypen reduktio 1–17 
%:n. Kentältä lähtevän veden ravinnepitoisuudet ovat olleet varsin matalia. 
Tehdyn tarkkailun perusteella arvioituna pintavalutuskentällä käsitellyn veden 
pitoisuudet ovat tasolla, mistä ei aiheudu alapuolisen vesistön merkittävää 
pilaantumista tai pilaantumisen vaaraa. Käsittelyvaatimuksia asetettaessa on 
otettu huomioon kentälle tulevan veden matalat ravinnepitoisuudet. 

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

Pölypäästöjen ja melun sekä niistä aiheutuvien haittojen vähentämiseksi 
annetaan toimenpidevelvoitteet lupamääräyksissä 7 ja 8. Asumiseen 
käytettyjen alueiden melutasolle annetaan enimmäisarvot, jotka vastaavat 
valtioneuvoston päätöksen (993/1992) melutason ohjearvoja. 

= = = = = = = =  

Luvan haltijan on oltava selvillä toimintansa päästöistä ja niiden vaikutuksesta 
ympäristöön. Lupamääräyksien 13 ja 14 tarkkailu- ja raportointimääräykset 
ovat tarpeen valvontaa varten. Vesienkäsittelyn toimivuutta on tarkkailtava 
niin, että tarkkailun perusteella voidaan valvoa, toteutuvatko käsittelylle 
lupamääräyksessä 3 asetetut käsittelyvaatimukset. Aluehallintovirasto on 
katsonut, että päästö- ja tehontarkkailun tarkkailuväli voidaan määrätä hakijan 
esittämää harvemmaksi, koska lupahakemus on hylätty Viitalannevan 



  8 (30) 
   
 
 

 

tuotantoalueen (78,6 ha) osalta ja jäljelle jäävä Kampinkeitaan tuotantopinta-
ala (26,1 ha) on verrattain vähäinen. Kampinkeitaalla on jatkuvatoiminen 
virtaamamittaus ja pintavalutuskentältä 2 on runsaasti aikaisempaa 
tarkkailutietoa. 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. 

= = = = = = = = = 

Lupamääräys 16 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. 

Vaatimukset hallinto-oikeudessa 

Vapo Oy on vaatinut, että aluehallintoviraston päätös kumotaan siltä osin kuin 
aluehallintovirasto on hylännyt hakemuksen Viitalannevan 
turvetuotantoalueen osalta ja että asia palautetaan siltä osin 
aluehallintovirastolle uudelleen käsiteltäväksi. 

Perusteluinaan muutoksenhakija on esittänyt muun muassa, että Viitalanneva 
on vuodesta 2009 alkaen uudelleen tuotantokäytössä ollut turvetuotantoalue. 
Alue on ollut tuotannossa vuosina 1979–1990. Tuotannosta poistunutta alaa on 
noin 10 hehtaaria ja vaiheittain tulisi poistumaan lisää. Ojittamattomalle 
suoalueelle rakennettu pintavalutuskenttä on ollut käytössä vuoden 2009 
tuotantokaudesta alkaen. 

Perustason rakenteilla ja pintavalutuskentällä ympärivuotisesti puhdistettujen 
kuivatusvesien aiheuttama, tarkkailujen tulosten mukaan jokseenkin vähäinen 
kuormitus sisältyy Ylimysluoman ja Nummijärven nykyiseen vedenlaatuun. 
Luvan myöntäminen ei aiheuttaisi kokonaan uutta kuormitusta. Nummijärven 
kokonaiskuormitus ei Viitalannevasta johtuen suurentuisi nykyisestä eikä 
luvan myöntäminen johtaisi siihen, että järven tila kehittyisi Viitalannevasta 
johtuen huonompaan suuntaan. Valituksenalaisen päätöksen mukaan 
Nummijärven tilassa ei ole tapahtunut viime vuosina merkittäviä muutoksia. 

Viitalannevan alueen kuormitus ei lakkaisi, vaikka lupaa ei myönnettäisi. 
Luvan hylkäämisellä ei välttämättä olisi Nummijärven kokonaiskuormitusta 
pienentävää vaikutusta. Todennäköisesti kokonaiskuormitus suurentuisi, koska 
pääosa turvetuotantoon vuokratuista alueista siirtyisi todennäköisesti 
maatalouskäyttöön. Nummijärvellä on kysyntää peltoalueista. Maatalous 
aiheuttaa yksikkötasolla enemmän vesistökuormitusta kuin turvetuotanto. 

Luvan myöntämisen oikeudelliset edellytykset Viitalannevan turvetuotannolle 
täyttyvät. 
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Viitalannevan purkuvedet johdetaan Ylimysluomaan ja edelleen 
Nummijärveen. Ylimysluoman havaintopaikan keskimääräiset kiintoaine- ja 
kokonaisravinnepitoisuudet ovat olleet vuosina 2010–2019 alhaisempia kuin 
Viitalannevan mittapadolta vuosina 2013–2018 lähteneen veden vastaavat 
pitoisuudet. 

Ylimysluoman keskimääräisissä kokonaisfosforipitoisuuksissa on ollut 
havaittavissa laskua, kun verrattaan Ylimysluoman vuosien 1972–1992 ja 
vuosien 2010–2019 keskimääräisiä tuloksia. Keskimääräisissä 
kokonaistyppipitoisuuksissa ei ole havaittavissa selvää kehityssuuntaa. 
Ylimysluoman koko vuoden ja kesäajan CODMn-arvoissa sekä 
kokonaisravinne- ja kiintoainepitoisuuksissa ei ole havaittavissa suuria 
eroavaisuuksia. 

Nummijärven kokonaisfosforipitoisuudet ovat olleet vuosijaksoilla 1986–
2004, 2005–2009 ja 2010–2019 alhaisempia kuin Viitalannevan mittapadolta 
lähteneet pitoisuudet. Kokonaistyppipitoisuuksissa ei ole havaittavissa suuria 
eroja Viitalannevan mittapadon ja Nummijärven pitoisuuksien kesken. Sen 
sijaan kiintoainepitoisuudet ovat olleet jokaisella aikajaksolla keskimäärin 
suurempia Nummijärvessä kuin Viitalannevan mittapadolla. 

Viitalannevan pintavalutuskenttä on rakennettu ojittamattomalle suoalueelle. 
Kentän pinta-ala, 3,4 hehtaaria, on 3,6 % 95,2 hehtaarin valuma-alueesta. 
Vaikka vuonna 2009 valmistunut kenttä ei mitoitukseltaan vastaa nykyistä 4,5 
prosentin suositusta, kenttä on toiminut tehokkaasti kiintoaineen ja ravinteiden 
kiinniotossa. 

Tulokset ovat tasaiset ja osoittavat toimintakyvyn luotettavuutta 
vaihtelevissakin valuntaolosuhteissa. Silloin, kun kentälle puhdistukseen 
johdettu vesi on ollut ravinteikkainta, puhdistustulos on ollut paras. Kenttä 
toimisi samalla tavoin myös toiminnan loppuvaiheessa, jolloin se edelleenkin 
täyttäisi parhaan käyttökelpoisen tekniikan vaatimuksen. Kentän nykyistä 
mitoitussuositusta pienemmällä koolla ei tässä tapauksessa ole merkitystä 
luvan myöntämisen oikeudellisten edellytysten täyttymisen kannalta. 

Ei ole syitä, joiden vuoksi kentän pitäisi toimia lupamääräyksissä edellytettyä 
paremmin ja kentältä lähtevän vedenlaadun olla parempaa kuin 
purkuvesistöissä. Ympäristöhallinnon mukaan tarve vähentää hajakuormitusta 
on erityisen akuutti ja siinä onnistuminen on ratkaisevaa järven tilan 
parantamisessa. 

Nummijärven hyvän tilan tavoitteen saavuttamisajankohta ei ole muuttunut 
Viitalannevan aiemman 1.4.2010 käynnistyneen lupakäsittelyn aikaisesta. 
Tavoite on edelleen saavuttaa hyvä tila vuoteen 2027 mennessä. Hertta-
tietokannan mukaan poikkeava aikatavoite on asetettu sen vuoksi, että valuma-
alueen peltojen fosforiluvut ovat korkeita, ja peltojen fosforitilan alenemisessa 
on useiden vuosien, jopa vuosikymmenten viive. 

Ympäristönsuojelulain 49 §:n 2 kohtaa on tulkittava siten, että 
pintavesimuodostumaan kohdistuvaa lisäkuormitusta ei tule sallia tilanteessa, 
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jossa vesistön tilaluokka tai sen laatutekijä on vaarassa heikentyä. 
Viitalannevan kohdalla kysymys ei ole tällaisesta tilanteesta. Myös vähäistä 
lisäkuormitusta aiheuttava toiminta tulee sallia, jos sen ei pitkällä aikavälillä 
arvioida estävän hyvän tilan säilymistä tai saavuttamista. 

Länsi-Suomen ympäristölupaviraston 31.1.2013 antamassa päätöksessä ja 
Vaasan hallinto-oikeuden 10.12.2014 antamassa päätöksessä on katsottu, 
etteivät Viitalannevan ja Kampinkeitaan päästöt ennalta arvioiden vaaranna 
vesien tilatavoitteiden saavuttamista ja että toimintaa voidaan jatkaa 
määräaikaisen luvan nojalla. Kun mikään ratkaisujen perusteena ollut seikka ei 
ole muuttunut huonommaksi, ei ole perusteita ratkaista nyt käsiteltävänä 
olevaa asiaa toisin. Toiminnalta ei tulisi evätä lupaa tilanteessa, jossa sitä on 
voitu ympäristöluvan nojalla vesienhoidon tavoitteiden saavuttamisen 
vaarantumatta harjoittaa jo noin 10 vuoden ajan. 

Luvan määräaikaisuutta ei ole varsinaisesti perusteltu vesienhoidon 
tavoitteiden vaarantumisen riskillä, vaan sen varmistamisella, että 
vesienkäsittely osoittautuu riittävän tehokkaaksi kuormituksen hallinnassa ja 
että tarvittaessa tehostamiselle on riittävän ajoissa esitetty 
toteuttamiskelpoinen suunnitelma. 

Tarkkailun tulosten mukaan kuivatusvesien puhdistus Viitalannevalla on 
osoittautunut riittävän tehokkaaksi ja edellä mainituissa päätöksissä tarkoitetun 
vaatimustason mukaiseksi. 

Vesienhoidon tavoitteet on katsottu olevan mahdollista saavuttaa 
Nummijärven osalta vuoteen 2027 mennessä. Tätä ei ole huomioitu 
aluehallintoviraston ratkaisussa, ja asia on ratkaistu toisin kuin mitä laki 
vesienhoidon järjestämisestä ja ympäristönsuojelulaki edellyttävät. 
Toiminnasta ei aiheutuisi merkittävää ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa. 

Korkeimman hallinto-oikeuden Kouvolan Sammalsuota koskeva päätös 
14.2.2018 taltio nro 608 koskee kokonaan uutta turvetuotantohanketta. 
Korkein hallinto-oikeus ei ole hylännyt Sammalsuon hakemusta, vaan on 
hakemuksen puutteiden vuoksi palauttanut sen aluehallintovirastolle uudelleen 
käsiteltäväksi. Sammalsuon asiassa ei ole Viitalannevan asiaan nähden 
yhtäläisyyksiä, joiden perusteella Viitalannevan hakemus pitäisi hylätä. 

Asutuksen ja tuotantoalueen välisissä olosuhteissa ja etäisyyksissä ei ole 
tapahtunut muutoksia aiemman lupakäsittelyn aikaiseen tilanteeseen 
verrattuna. Sen vuoksi pölyä ja melua ympäristöön aiheuttava toiminta 
voidaan hyväksyä voimassa olevan luvan mukaisin lupamääräyksin 
rajoitettuna. Pölystä ja melusta hakemukseen tehdyt selvitykset eivät osoita 
kohtuuttoman yli sietämisvelvollisuuden menevän haitan aiheutumista. 

ovat vaatineet, että aluehallintoviraston 
päätös kumotaan ja hakemus hylätään siltä osin kuin yhtiölle on myönnetty 
ympäristölupa Kampinkeitaan turvetuotantoon. 
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Perusteluinaan muutoksenhakijat ovat esittäneet muun muassa, että 
ympäristöluvan myöntämiselle ei ole edellytyksiä. Luvanvaraisesta 
toiminnasta aiheutuu ympäristönsuojelulain 5 §:ssä tarkoitettua ympäristön 
yleisen viihtyisyyden tai erityisten kulttuuriarvojen vähentymistä, ympäristön 
yleiseen virkistyskäyttöön soveltuvuuden vähentymistä ja vahinkoa tai haittaa 
omaisuudelle taikka sen käytölle. Luvanvaraisesta toiminnasta saattaa aiheutua 
lisäksi ympäristönsuojelulain 17 §:ssä tarkoitettu kielletty seuraus 
pohjavesialueelle ja pohjaveden laadulle. 

Nummijärvi on Kauhajoen kunnan suurin järvi. Välittömästi järven 
ympäristössä asuu vakinaisesti noin 300 asukasta, ja järven ympärillä on noin 
170 loma-asuntoa. Järven ympärillä sijaitsee Nummijärven leirintäalue, 
Salakarin juhlakeskus ja eri yhteisöjen lomanviettopaikkoja. Nummijärven 
pääasiallinen käyttötarkoitus on virkistyskäyttö. Nummijärvi on matala ja 
aikaisempina vuosina sen vedenlaatu luokiteltiin välttäväksi, joka perustui 
veden heikkoon happipitoisuuteen talvisin sekä korkeaan rehevyystasoon ja 
leväkukintoihin kesäisin. Virkistyskäyttöä alentavana tekijänä on pidetty 
veden tummahkoa väriä. 

Suupohjan Helmi Oy on vuonna 2004 saanut luvan pohjapadon rakentamiseen 
kesävesipinnan nostamiseksi, Nummijoen yläosan perkaukseen, vesialueiden 
ruoppaukseen kahdessa kohteessa järven länsirannalla ynnä muihin toimiin. 
Näiden toimien perusteella on ollut havaittavissa aistinvaraisesti vedenlaadun 
asteittaista paranemista. Toimilla on pyritty poistamaan Nummijärven alueella 
aiemmin harjoitetun turvetuotannon haitallisia vaikutuksia. Nummijärven 
huono kunto selittyy pääasiallisesti turvetuotannon kielteisillä vaikutuksilla. 

Turvetuotantoalueiden valumavedet sisältävät luonnonvesiä enemmän 
kiintoainetta, liuennutta orgaanista ainetta, typpeä ja rautaa sekä vähäisiä 
määriä fosforia, jotka ovat lähteneet liikkeelle kaivuutöiden seurauksena. 
Turvetuotannon aiheuttama vesistökuormitus on suurin tuotantoalueen 
kunnostuksen aikana ja rankkojen sateiden yhteydessä. Kiintoaineen 
kulkeutuminen valumavesien mukana vesistöön on tyypillinen turvetuotannon 
haitta. Koska turvetuotantokentällä ei ole suojaavaa kasvipeitettä, äkillinen 
raju sade voi kuljettaa kuivumassa olevaa jyrsöstä ojiin. Kiintoainekuormitus 
voi aiheuttaa liettymistä laskuojien läheisyydessä (Turveteollisuusliitto 2005). 
Nummijärven eräs ongelma on ollut ja on edelleen runsas lietepitoisuus järven 
pohjassa. Turpeen jyrsinnästä aiheutuva pöly kulkeutuu ilmavirtojen mukana 
kauas jyrsintäalueelta Natura 2000 -alueeseen kuuluvaan Ylimysjärveen ja 
todennäköisesti myös Nummjärveen saakka. 

Hakemuksen johdosta annetuissa lausunnoissa ja muistutuksissa suhtaudutaan 
hakijan hankkeeseen kriittisesti tai kielteisesti. Viranomaiset, eri intressipiirit 
ja hankkeen vaikutusalueella asuvat tai kiinteistöjä omistavat tahot ovat 
tuoneet lausunnoissaan ja muistutuksissaan esiin seikkoja, joiden perusteella 
turvetuotannon jatkamiselle ei ole nähtävissä perusteluja. Lausunnoissa on 
kiinnitetty huomiota turvetuotannon kielteisiin vaikutuksiin, ja nämä 
argumentit perustuvat lausunnon antajan käytössä olleisiin tutkimuksiin tai 
aiempiin mittauksiin. 
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Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on tuonut lausunnossaan esiin muun ohella, 
että nykyisin Nummijärvi kärsii rehevöitymisestä ja sen ravinne- ja 
klorofyllipitoisuudet ovat selvästi nousseet, ja vesi on myös tummentunut. 
Nummijärvi on ollut aikaisemmin karumpi ja selvästi kirkasvetisempi. 
Matalana ja kirkasvetisenä järvi on ollut herkkä kaikenlaiselle kuormitukselle. 
Alueella olevan turvetuotannon yhteenlasketun kuormituksen perusteella 
arvioitu pitoisuuksien nousu on noin 20 prosentin luokkaa verrattuna 
järvityypin luonnontilaisiin taustapitoisuuksiin 10–15 prosenttia verrattuna 
hyvän ekologisen tilan alarajaan. Lausunnon antaja on pitänyt vaikutuksia 
tuntuvina ja haitallisina tilanteessa, jossa järven ravinnekuormitusta ja 
-pitoisuuksia tulisi kaikin keinoin laskea. 

Varsinais-Suomen ELY-keskuksen kalatalousviranomainen on ensisijaisesti 
vastustanut lupaa ja perustellut vastustamistaan kalataloudellisilla haitoilla. 
Turvetuotannon kuivatusvesistä on aiheutunut Nummijärven merkittävää 
rehevöitymistä, jonka seurauksena järven kalasto särkivaltainen. Kalastusta 
haittaa pyydysten likaantuminen, turvetuotanto, pohjien liettyminen, 
umpeenkasvu, leväkukinnat, vähempiarvoisten kalalajien runsaus ja heikko 
vedenlaatu. 

Kauhajoen kaupungin ympäristölautakunta on lausunut, että se piti hakijan 
suunnittelemia vesienkäsittelyratkaisuja jo vuonna 2011 käsitellyn 
ympäristölupahakemuksen yhteydessä riittämättöminä. Lautakunta piti ja pitää 
edelleen ongelmallisena turvetuotannosta aiheutuvaa ravinteiden 
lisäkuormitusta ja orgaanisen aineen kuormitusta. Lautakunta on kiinnittänyt 
myös huomiota siihen, että alueelle on myönnetty vedenottolupa 3 000 m3/vrk 
vesimäärälle, joka saattaa vähentää Nummijärveen purkautuvia happirikkaita 
pohjavesiä. Pohjavesien mahdollisten purkautumien väheneminen yhdessä 
ravinnekuormituksen kasvun kanssa huonontaa järviveden laatua. 

Suomen Luonnonsuojeluliiton Pohjanmaan piirin muistutuksessa on todettu, 
että Nummijärven nykytila ei kestä minkäänlaista lisäkuormitusta. Järven tila 
on huonoimmilta ajoilta hieman kohentunut länsipuolen turvetuotannon 
keskeytyksen ja kesävedenpinnan vakioimisen ja vedenpinnan noston ansiosta. 
Järven happitilanne on heikko, veden laatu on huonoa ja vesi on väriltään 
ruskeanvihreää ja sameaa. 

Ympäristölupahakemuksen johdosta on lisäksi ainakin 14 yksityistä tahoa 
tehnyt muistutuksen. Muistuttajat ovat Nummijärven ranta-asukkaita tai 
vapaa-ajan kiinteistöjen omistajia. Kaikki vastustavat hanketta. Yksityisten 
muistuttajien havainnot Nummijärven haitallisista muutoksista perustuvat 
useimmiten usean vuosikymmenen kokemukseen ja siten pitkän ajan 
havaintoihin. Havainnot turvetuotannon vaikutuksista veden laatuun ja väriin, 
kalastukseen ja ylipäänsä virkistyskäyttöön ovat yksinomaan kielteisiä. 
Muistuttajat ovat aiheesta huolissaan siitä, että järven vedenlaatu huononee ja 
sillä voi olla peruuttamattomia vaikutuksia järven virkistyskäyttöön ja siten 
myös rantakiinteistöjen arvoon ja käytettävyyteen. 

Ympäristöluvan myöntämiselle Kampinkeitaan osalta ei ole nähtävissä 
kestäviä perusteluja. Vaikka Kampinkeitaan pintavalutuskentälle tulevan 
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veden ainepitoisuudet ovat olleet matalia ja ravinteiden osalta pienempiä kuin 
esimerkiksi Viitalannevan pintavalutuskentällä, tästä ei voi tehdä sellaista 
johtopäätöstä, että turvetuotannon jatkaminen Kampinkeitaalla olisi vailla 
kielteisiä vaikutuksia. Alhaiset pitoisuudet selittyvät osaksi pohjaveden 
purkautumisella alueella, ja on mahdotonta ennustaa, kuinka kauan tämän 
hyvälaatuisen pohjaveden vaikutus alentaa ainepitoisuuksia ja mikä vaikutus 
alueelle aiemmin myönnetyllä vedenottoluvalla on pohjavesipurkaumien 
esiintymiseen. 

Erilaiset sään ääri-ilmiöt kuten myrskytuulet, rankkasateet ja tulvat ovat 
lisääntyneet. Tällaisten ilmiöiden seurauksena on mahdollista, että 
voimakkaan tuulen aikana turvepölyä päätyy lähiympäristöön ja 
Nummijärveen kuivasta tuotantokentästä tai varastoaumoista taikka turpeen 
lastaamisen yhteydessä. Rankkasateiden ja tulvien aikaan on todennäköistä, 
että pintavalutuskenttien pidätyskyky osoittautuu riittämättömäksi. 

Turvetuotantoa ei tule jatkaa, koska Nummijärven kunto on jo aikaisemman 
turvetuotannon perusteella kehittynyt tyydyttävän ja välttävän rajalla olevaan 
tilaan, ja se ei kestä turvetuotannosta seuraavaa lisäkuormitusta. 

Ympäristöluvan ja siten turvetuotannon jatkamisen edut ovat kyseenalaisia. 
Luvan hakija hyötyy ehkä taloudellisesti turvetuotannon jatkumisesta. Mitään 
muuta hyötyä turvetuotannon jatkamisesta ei ole millekään taholle. Joka 
tapauksessa hyöty voi olla lyhytaikaista. Taloudellisessa ja poliittisessa 
päätöksenteossa on enenevässä määrin alettu kiinnittää huomiota harjoitetun 
toiminnan ilmastovaikutuksiin. Suomessa on tällä hetkellä varsin yksimielinen 
poliittinen yhteisymmärrys hiilitasapainoon pyrkimisestä. 

Tämä tarkoittaa sitä, että fossiilisten polttoaineiden energiakäyttöä pyritään 
todennäköisesti rajoittamaan joko kielloilla tai esimerkiksi verotuksen keinoin. 
Turvetta poltettaessa vapautuu hiilidioksidia noin 105 g jokaista poltettua 
megajoulea kohti. Kivihiilellä vastaava luku on noin 95 g ja raskaalla 
polttoöljyllä noin 78 g. Lukujen valossa lienee selvää, että jos 
ilmastovaikutuksia halutaan vähentää, turpeen energiakäyttöön tullaan 
ensimmäiseksi kohdistamaan rajoituksia tai ohjausta. Turvetuotanto voi niiden 
myötä tulla kannattamattomaksi, kun turpeen käyttäjät arvioivat 
vaihtoehtoisten polttoaineiden tarkoituksenmukaisuutta joko taloudellisista tai 
ympäristöllisistä syistä. 

Ympäristöluvan myöntämistä turvetuotannon jatkamiselle voi pitää näissä 
oloissa melko lyhytnäköisenä. Kun aikaisemmin harjoitetun ja nyt 
harjoitettavan turvetuotannon haitalliset vaikutukset Nummijärveen ovat 
todettavissa ja turpeen energiakäyttöön liittyy selvästi epävarmuustekijöitä ja 
toiminnan riskit ja haitalliset vaikutukset ovat selvästi hyötyjä suuremmat, 
turvetuotannon jatkamiselle ei ole löydettävissä perusteluja. Turvetuotannon 
jatkamisesta seuraa ympäristönsuojelulain 49 §:n 2–4 kohdissa tarkoitettua 
haittaa ja seurausta, joten ympäristölupaa turvetuotannon jatkamiseen ei tule 
myöntää. Aluehallintoviraston päätös on kumottava perusteettomana. 
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 on katsottava vaatineen, että aluehallintoviraston päätös 
kumotaan ja hakemus hylätään siltä osin kuin yhtiölle on myönnetty 
ympäristölupa Kampinkeitaan turvetuotantoon. 

Suomen luonnonsuojeluliiton Pohjanmaan piiri ry on vaatinut, että 
aluehallintoviraston päätös kumotaan ja hakemus hylätään siltä osin kuin 
yhtiölle on myönnetty ympäristölupa Kampinkeitaan turvetuotantoon. Lisäksi 
muutoksenhakija on vaatinut, että luvan saajan maksettavaksi määrätty 
kalatalousmaksu korotetaan 1 320 euroon vuodessa ja että maksu määrätään 
päättymään Viitalannevan osalta, kun alue on riittävästi kasvittunut.  

Perusteluinaan muutoksenhakija on esittänyt muun muassa, että Viitalannevan 
osalta lupapäätös on ratkaisuna oikea, mutta Viitalanneva tulee yhä 
kuormittamaan alapuolista vesistöä lähes turvetuotannossa olevan alueen 
tavoin, kunnes se kasvittuu. 

Kampinkeitaan vedenlaatutulosten osalta näytetietoja on esitetty 
lupahakemuksessa hatarasti. Jokaiselta vuodelta on annettu yhteenvetotiedot ja 
ilmoitettu keskimääräiset puhdistustehot mutta vesianalyysien tuloksia 
hakemuksissa ja täydennyksissä on esitetty vain vuosilta 2013 ja 2016–2018. 
Vuoden 2018 tulokset ovat vaikealukuisia eikä virtaamatiedoista ole selvyyttä. 
Vesienpuhdistusteho pintavalutuskentällä on monina vuosina jäänyt alle 
vaatimusten, joskin kentälle tulevien pitoisuuksien on esitetty olleen alhaisia. 
Vuosikeskiarvona mitattuna voidaan ylivirtaamatilanteissa johtaa vesistöön 
paljon puhdistustehovaatimusta suurempia pitoisuuksia, kun vuosikeskiarvo 
vain saavutetaan. Tavoitetasot on saavutettava jokaisella mittauskerralla. 

Pintavalutuskentän puhdistustehovaatimusten alentaminen ei tue vesienhoidon 
tavoitteiden saavuttamista, vaikka lupapäätöksen perusteluissa oli annettu 
ymmärtää luvan täyttävän vesienhoidon tavoitteet. Heikennys mahdollistaa 
vesistön suuremman kuormittamisen kuin aikaisemmin. 

Vaikka Kampinkeitaan pintavalutuskentän kuormitus on ollut kohtuullisen 
pieni, kentän puhdistusteho on jäänyt usein alle vaaditun. Toisinaan kentälle 
tuleva vesi on ollut parempilaatuista kuin sieltä lähtevä vesi. Silloin kenttä 
toimii kuormituslähteenä. 

Kampinkeitaan kemiallisen hapenkulutuksen (CODMn) puhdistusteho on ollut 
usein negatiivinen. Pintavalutuskentissä on ongelmana kemiallisen 
hapenkulutuksen osalta mitätön puhdistusteho. Kuitenkin humus on vesistöön 
joutuessaan erittäin haitallista ja muuttaa vesistön koko ekologiaa pitkällä 
aikavälillä. Turvetuotannossa on huomioitava kemiallisen hapenkulutuksen 
vaikutus, ja sitä on kyettävä pienentämään tai muussa tapauksessa 
vesiensuojelun ei voida katsoa olevan parhaan käyttökelpoisen tekniikan 
mukaista toimintaa. 

Kampinkeitaan pintavalutuskentän tuloksissa on muutamia suurten virtaamien 
aikaan otettuja näytteitä, eivätkä ne pääosin ole reduktioltaan hyviä. Reduktiot 
joko ylittyvät juuri ja juuri luvan reduktiovaatimukset tai jäävät hieman niiden 
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alle. Se osoittaa, että pääosa Kampinkeitaalta tulevasta vuosikuormituksesta 
tulee lyhyinä ajanjaksoina ylivirtaamatilanteissa. 

Lisäksi ylivirtaama-aikana alueella käytäessä Kampinkeitaan 
pintavalutuskentällä on ollut havaittavissa selkeää oikovirtausta ainakin kentän 
alkuosassa. 

Nummijärven vedenlaatu on ravinnepitoista ja a-klorofyllipitoisuus on suuri. 
Vesi on rehevää ja happitilanne on ajoittain heikko. Järvi kärsii ajoittain 
suoranaisesta happikadosta. Vesi on ajoittain myös sameaa ja 
kiintoainespitoista. Nummijärvestä otettujen vesinäytetulosten mukaan 
vedenlaatu vaihtelee runsaasti. 

Järven mataluudesta johtuen veden haihdunta on kokonaistilavuuteen nähden 
suuri. Järvi on pääosin ympäristöstään vesiä keräävä järvi, jonka kiertoaika on 
melko pitkä, koska runsasta läpivirtausta ei ole. Järven kyky vastaanottaa 
kuormitusta on heikko, ja nykyisellään järvi on raskaasti kuormittunut 
sisäisellä kuormituksella, jota ei ole kyetty korjaamaan hoitokalastuksella tai 
takavuosien mittavalla järven kunnostushankkeella. Nummijärvi ei kestä 
nykyisellään turvetuotannon kaltaista lisäkuormitusta. 

Edellytyksiä ympäristöluvan myöntämiselle ei ole annetuilla hakemustiedoilla, 
koska lupamääräyksien tavoitteet ovat jääneet usein saavuttamatta eikä 
nykyisellä vesienpuhdistusmenetelmällä voida taata puhdistustehoa, joka 
tukisi vesienhoidon tavoitteiden saavuttamista. Erityisesti tämä korostuu 
kemiallisen hapenkulutuksen osalta, jota nykyinen vesienkäsittelymenetelmä 
ei kykene vähentämään käytännössä lainkaan. 

Luvan saaja on hakemuksessa esittänyt määrältään 1 320 euron 
kalatalousmaksua. 

Asian käsittely hallinto-oikeudessa 

Hallinto-oikeus on tiedottanut luvan hakijan valituksesta julkisella 
kuulutuksella. Tieto kuulutuksesta on julkaistu Kauhajoen kaupungissa. 

Hallinto-oikeus on pyytänyt Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastolta 
lausunnon. Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen 
ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueelle, Varsinais-Suomen elinkeino-, 
liikenne- ja ympäristökeskuksen kalatalousviranomaiselle, Kauhajoen 
kaupungin ympäristönsuojelu- ja terveydensuojeluviranomaisille ja Kauhajoen 
kaupungille on varattu tilaisuus vastineen antamiseen valituksista. Luvan 
hakijalle on varattu tilaisuus vastineen antamiseen 
ja ,  sekä Suomen luonnonsuojeluliiton 
Pohjanmaan piiri ry:n valituksista. Asianosaisille, joita asia erityisesti koskee, 
on varattu tilaisuus vastineen antamiseen luvan hakijan valituksesta. 

Kauhajoen kaupunki, sekä Kauhajoen kaupungin ympäristönsuojelu- ja 
terveydensuojeluviranomaiset eivät ole antaneet vastineita. 
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 on vastineessaan esittänyt muun ohella, että Vapo 
Oy:n valitus tulee hylätä kokonaisuudessaan. Valituksessa esitetään 
kuivatusvesien ainespitoisuuksista ainoastaan keskiarvoja, jotka eivät kerro 
turvetuotannon päästöjen ja kuivatusvesien ainespitoisuuksien todellista tilaa. 

Nummijärven kalasto on särkivaltainen ja satunnaisissa ruokakaloissakin on 
lietteen maku. 

Turvetuotannosta aiheutuvalla kuormituksella on näkyviä vaikutuksia 
vedenlaatuun. Osa humuksesta laskeutuu järven pohjaan, ja paikoin loma-
asuntojen rannoilla on paksu massa, joka vaikeuttaa kiinteistöjen 
virkistyskäyttöä ja erityisesti uimista. Kesäaikaan on silmämääräisesti 
todettavissa, että järvivesi on ruskeanvihreää ja sameaa. 

Vastineen antajan mukaan hän on perheineen omistanut Nummijärven rannalla 
sijaitsevan loma-asuntokiinteistön vuodesta 1970 lähtien. Nummijärvi on alun 
perin ollut kirkasvetinen, hiekkapohjainen ja runsaasti hyviä kaloja sisältävä 
järvi. Järven tila ei ole viime vuosina parantunut. 

Viitalannevan turvetuotannon purkuvedet kulkevat I-luokan pohjavesialueen 
halki 1,3 kilometrin matkan. Turvetuotanto aiheuttaa myös melua, joka 
kantautuu tuulen mukana pitkiäkin matkoja loma-asutuksen piiriin hiljaisina 
vuorokaudenaikoina. Yhtiö ei ole teettänyt tutkimuksia melusta loma-
asutukselle aiheutuvista haitoista. 

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on lausunnossaan viitannut 
ratkaisunsa perusteluihin ja todennut, ettei sillä ole asiassa uutta lausuttavaa. 

Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ympäristö ja 
luonnonvarat -vastuualue on vastineessaan esittänyt, että aluehallintoviraston 
päätöksestä annetuissa valituksissa ei tule esille sellaisia uusia seikkoja, joiden 
johdosta ELY-keskuksella olisi täydennettävää Viitalannevan ja 
Kampinkeitaan ympäristölupahakemuksesta aluehallintovirastolle antamaansa 
lausuntoon. 

Ympäristölupahakemuksesta antamassaan lausunnossa ELY-keskus on 
esittänyt muun ohella, että Nummijärvi on Etelä-Pohjanmaan eteläosan 
suurimpia järviä (noin 5 km2), minkä vuoksi sen merkitys kalataloudelle ja 
virkistyskäytölle on suuri. Järvi on ollut aikaisemmin varsin kirkasvetinen 
mm. pohjavesiesiintymistä johtuen. Nykyisin järvi kärsii rehevöitymisestä ja 
sen ravinne- ja klorofyllipitoisuudet ovat selvästi nousseet. Vesi on myös 
tummentunut, vaikka onkin ajoittain varsin kirkasta. Järveen purkautuu 
pohjavesiä, jotka parantavat sen veden laatua. Järven vedenlaatu vaihtelee 
varsin paljon johtuen luultavasti sekä pohjavesien määrän vaihtelusta että 
sisäisestä kuormituksesta. 

Alueen kuormitustarkkailun perusteella Viitalannevalta lähtevä vesi on 
hapanta ja tummaa ja sen ravinnepitoisuudet ovat tausta-arvoihin verrattuna 
kohonneet. Kuormitus on tarkkailun mukaan kuitenkin kohtuullisen hyvin 
hallinnassa. Kampinkeitaan lähtevä vesi on laadultaan sen sijaan jopa hyvää: 
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fosfori- ja erityisesti typpi- ja rautapitoisuudet ovat erittäin alhaiset ja myös 
veden pH on suovesille poikkeuksellisen korkea. Onkin luultavaa, että alueelta 
lähtevien vesien joukkoon purkautuu pohjavesiä tai pohjavesivaikutteisia 
pintavesiä, jotka parantavat vedenlaatua. Korkeahkot valumavesien määrät 
viittaavat myös tähän. 

Hakijan esitys päästöarvojen käytöstä puhdistustehojen asemasta on 
perusteltu. Alapuolinen Nummijärvi on kuitenkin kuormitukselle herkkä, 
tilaltaan heikentynyt ja alueellisesti arvokas vesistö. Tämän vuoksi 
ehdotettujen päästörajojen on oltava esitettyjä tiukempia. Päästörajoja 
määrättäessä on myös huomattava, että mahdollisesti ainakin Kampinkeitaan 
lähtevän veden laatua parantavat alueelta purkautuvat pohjavedet. Nämä 
laimentavat pitoisuuksia, mutta eivät sinänsä vähennä kuormitusta, koska 
vastaavasti vesimäärät kasvavat. 

Viitalanneva-Kampinkeitaan nykyisen kuormituksen vaikutuksia on 
laskennallisesti arvioitu Ylimysluomassa, Lapinluomassa ja Nummijärvessä 
sekä kuormituskertoimien että alueiden oman päästötarkkailun perusteella. 
Kuormituskertoimien perusteella Viitalannevan kuormitus nostaa 
vedenlaatumuuttujasta riippuen ravinne ja kiintoainepitoisuuksia 
Ylimysluomassa noin 5–40 prosenttia verrattuna tausta-arvoihin. Pitoisuuksien 
lisäys näkyy selkeästi luoman nykytilassa, sillä ravinnepitoisuudet ovat lähellä 
luonnontilaa. Lapinluomassa pitoisuuslisäys olisi jonkun verran suurempi, 
mutta vaikutukset eivät näy niin selvästi, koska vedenlaatu on Ylimysluomaa 
heikompaa. 

Nummijärven osalta pitoisuuksien kasvu on vastaavasti noin 3–8 prosenttia 
verrattuna kyseisen järvityypin (matala runsashumuksinen järvi) tausta-
arvoihin ja 2–6 prosenttia verrattuna hyvän ekologisen tilan rajaan. Järven 
vaikutusarviot on kuitenkin laskettu ilmeisesti Nummijoen avulla, minkä 
vuoksi niiden luotettavuus järven kohdalla ei ole paras mahdollinen. 
Kuormitus myös tummentaa sekä Ylimysluoman että Nummijärven vettä 
näkyvästi. 

Alueiden oman päästötarkkailun perusteella arvioidut vaikutukset ovat 
pienempiä johtuen siitä, että varsinkin Kampinkeitaan kuormitus on 
ominaisuuskuormitussoita pienempää. Tällä perusteella laskien kuormitus 
lisää Ylimysluoman kiintoaine- ja ravinnepitoisuuksia 6–10 prosenttia 
verrattuna taustaan. Nummijärvellä kasvu olisi vain 2–3 prosenttia. 

Nummijärvi on toisella vesienhoitokaudella luokiteltu tyydyttävään 
ekologiseen tilaan. Nummijärven biologiset laatutekijät kuvaavat tyydyttävää, 
mutta veden laatu vain välttävää tilaa. Vanhojen vedenlaatutietojen perusteella 
Nummijärvi on luonnontilassaan ollut karumpi ja kirkasvetisempi kuin mitä 
järven nykyisen tyypin (matalat runsashumuksiset järvet) referenssiarvot 
edellyttävät. Onkin mahdollista, että järven taustapitoisuudet ja vertailuarvot 
pitäisi hakea kirkasvetisemmästä järvityypistä. Tällöin nykytila verrattuna 
referenssiarvoihin osoittaisi vielä suurempaa tilan heikennystä. 
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Viitalanneva-Kampinkeidas on toiminnassa oleva turvetuotantoalue, eikä tässä 
mielessä lisää kuormitusta alueen vesiin. Alueen vedet laskevat 
Nummijärveen, joka on voimakkaasti rehevöitynyt järvi, joka on mataluutensa 
ja (luontaisen) kirkasvetisyytensä vuoksi kuormitukselle ja rehevöitymiselle 
herkkä järvi. Muutokset alun perin kirkasvetisessä ja karussa järvessä ovat 
olleet huomattavia. Järven tilan parantaminen edellyttää kuormituksen 
vähentämistä. 

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen 
kalatalousviranomainen on viitannut asiassa antamaansa lausuntoon ja 
todennut, että Nummijärven tilan parantamiseksi muun muassa kalaston 
elinolosuhteiden ja kalastusmahdollisuuksien kannalta on tarpeen vähentää 
järveen tulevaa kuormitusta mahdollisuuksien mukaan kaikkien kuormitusta 
aiheuttavien sektorien osalta. Turvetuotanto on osaltaan ollut aiheuttamassa 
Nummijärven tilan heikkenemisen, josta palautuminen kestää kauan ulkoisen 
kuormituksen vähentämisestä huolimatta ja jonka vuoksi järveen tulevaa 
kuormitusta ei voida lisätä millään sektorilla. 

Kuten aluehallintovirasto päätöksessään arvioi, vaikeuttaisivat Viitalannevan 
tuotantoalueen päästöt osaltaan Nummijärven hyvän ekologisen tilan 
saavuttamista. Tilanne voisi olla erilainen, mikäli muun muassa valuma-
alueella harjoitettavassa turvetuotannossa olisi alusta alkaen kiinnitetty 
paremmin huomiota vesiensuojeluun. Esimerkiksi Viitalannevan 
pintavalutuskenttä otettiin käyttöön vasta vuonna 2009, ja alueella harjoitettiin 
tuotantoa vuosina 1979–1990 ilman sitä. Nykyään järven pohjalle aiempina 
vuosikymmeninä kertynyt ravinnepitoinen liete ylläpitää järven heikkoa tilaa. 

Järven tilassa ei ole tapahtunut viime vuosina merkittäviä muutoksia, vaikka 
järven valuma-alueella on tehty kuormitusta vähentäviä toimia. Nummijärven 
tilan palautumista hidastaa järveen vuosikymmeniä tulleesta ulkoisesta 
kuormitusta aiheutunut voimakas sisäinen kuormitus sekä veden pitkä 
viipymä. Viitalannevan siirtyminen esimerkiksi maatalouskäyttöön ei 
myöskään välttämättä lisäisi alueelta tulevaa kuormitusta. Peltojen 
vesistökuormitus riippuu suuresti viljelylajista ja -käytännöistä. Paras 
vaihtoehto vesistökuormituksen vähentämisen kannalta olisi ilmeisesti alueen 
metsittäminen turvetuotannon jälkeen. 

Vapo Oy on antanut vastineen Kampinkeitaan ympäristölupaa koskevien 
valitusten johdosta. Yhtiö on esittänyt muun ohella, että vaatimukset 
myönnetyn luvan kumoamisesta ja Viitalannevan luvan epäämisestä on 
hylättävä. Siinä tapauksessa, että hakemus kokonaisuudessaan hylättäisiin, 
perustetta kalatalousmaksun määräämiselle ei myöskään olisi. Luvan 
myöntämisestä ei aiheudu valituksissa tarkoitettuja vaikutuksia, jotka 
haittaisivat valittajien kiinteistöjen vesistösidonnaista käyttöä. 

Kampinkeitaan vesien johtamisen vaikutukset Lapinluoman suualueella ovat 
vähäisiä ja suppea-alaisia. Etäämmällä Nummijärvessä vesien johtamisella ei 
selvitysten mukaan ole sanottavia haitallisia vaikutuksia. Nummijärven tilassa 
ei ole Kampinkeitaan toiminnan seurauksena tapahtunut muutosta 
huonompaan. 
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Päästömääräykset ovat vallitsevan oikeuskäytännön mukaiset ja perustellut 
Kampinkeitaan olosuhteissa. Uudet päästömääräykset eivät salli aiempaa 
suurempaa kuormitusta. 

Vapo Oy on vastaselityksessään Viitalannevan ympäristölupaa koskevan 
valituksen johdosta annettujen vastineiden johdosta muun muassa todennut, 
että oikeuskäytännössä on vuosikirjapäätöksen perusteluin tuoreeltaan (KHO, 
19.12.2019) todettu, että ympäristölupaharkinnassa ei voida sulkea pois 
mahdollisuutta sallia vähäistä kuormitusta aiheuttavaa toimintaa, jos sen ei 
pitkällä aikavälillä arvioida estävän vesien hyvän tilan säilymistä tai 
saavuttamista. 

 asiakumppaneineen on vastaselityksessään esittänyt muun 
ohella, että luvanhakijan vastineessa ei ole tuotu esiin mitään sellaisia 
seikkoja, jotka puoltaisivat lupapäätöksen pysyttämistä. Valittajien 
kiinteistöjen rannassa on havaittavissa lietettä ja humusta, joita kertyy 
kiinteistöjen rantaviivalle säännöllisesti kiinteistöjen leveydeltä. Kiintoainesta 
on kertynyt myös rannan syvänteisiin kiinteistöjen ja niiden edessä olevien 
saarten välissä. Kyseinen aines on peräisin turvetuotannon harjoittamisesta. 

Suomen luonnonsuojeluliiton Pohjanmaan piiri on vastaselityksessään 
esittänyt muun ohella, että Nummijärven vedenlaadun huonous näkyy etenkin 
voimakkailla tuulisilla säillä, jolloin veden sameus ja kiintoainepitoisuus 
kohoaa voimakkaasti, johtuen lähinnä järven mataluudesta ja pohjan varsin 
kevyestä lietteestä, joka lähtee liikkeelle virtausten mukana. Tämä sameus ja 
kiintoaine näkyy myös selvästi järven vedenlaatutuloksissa suurina 
maksimilukemina. 

Ainoa keino järven tilan parantamiseksi on pyrkiä ulkoisen kuormituksen 
minimointiin mahdollisimman tehokkaasti yhdistettynä järven sisäistä 
kuormitusta alentaviin toimenpiteisiin. 

Nummijärven veden ravinnepitoisuudet eivät ole erityisen korkeita, mutta 
kiintoainepitoisuus ja sameus nousevat usein korkealle. Yhdessä kohonneiden 
a-klorofyllipitoisuuksien kanssa se kertoo leväkasvusta ja pohjan kiintoaineen 
sekoittumisesta vesimassaan. Levätuotanto saattaa välillisesti jopa parantaa 
järven happitilannetta, mutta yöaikana happitilanne voi romahtaa 
huolestuttavan alas. Tästä syntyy kierre, joka näkyy mahdollisina lisääntyvinä 
leväkukintoina ja kalakuolemina. Etenkin pitkien lämpimien kausien aikana 
kaikki hapenkulutusta lisäävä kuormitus on järven tilalle haitallista, koska 
veteen sitoutuva hapen määrä on minimissään. Tällöin osa järven biologisesta 
toiminnasta kääntyy hapettomia toimintoja suosivaksi heikentäen vedenlaadun 
tilaa entisestään. Tätä tapahtuu etenkin syväalueilla. Nummijärven 
vedenlaadullinen tilanne on hyvin hankala ja kuormitus, joka vaatii 
hapenkulutusta ja hajotustoimintoja, tulee minimoida. 

Turpeenoton päättyessä Viitalannevan osalta tarkkailua jatketaan 
suunnitelman mukaisesti tuotannon päätyttyäkin ja kalatalousmaksua tulee 
periä, kunnes voidaan osoittaa, että alueelta tuleva kuormitus lähestyy 
luontaista tasoa ja tarkkailu lopetetaan. Kalatalousmaksun suuruus perustuu 
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kuormituksesta aiheutuvien haittojen kompensointiin eikä suoranaisesti 
turpeenottotoimintaan. 

on varattu tilaisuus antaa vastaselitys. Vastaselitystä ei ole 
annettu. 

Vapo Oy on 12.1.2021 ilmoittanut, että Kampinkeitaan turvetuotanto on 
päättynyt vuonna 2020 ja että alueella siirrytään jälkihoitovaiheeseen. Tämä 
on pyydetty huomioimaan yhtiön valituksen käsittelyssä. 

 asiakumppaneineen on Vapo Oy:n ilmoituksen johdosta 
antamassaan vastaselityksessä esittänyt, että lisäselvitys ei anna aihetta 
arvioida hakemusta toisin. 

Suomen luonnonsuojeluliiton Pohjanmaan piiri ry:lle ja on 
kullekin varattu tilaisuus antaa vastaselitys Vapo Oy:n ilmoituksen johdosta. 
Vastaselityksiä ei ole annettu. 

Hallinto-oikeuden ratkaisu 

Hallinto-oikeus hylkää valitukset. 

Perustelut 

Sovellettavat oikeusohjeet 

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). 

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 ja 3 kohtien 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 tai 16–18 §:ssä 
kiellettyä seurausta. 

Ympäristönsuojelulain 51 §:n 1 momentissa (527/2014) todetaan muun 
muassa, että ympäristöluvassa on 49 §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitetun 
seurauksen merkittävyyttä arvioitaessa otettava huomioon, mitä vesienhoidon 
ja merenhoidon järjestämisestä annetun lain (1299/2004) mukaisessa 
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vesienhoitosuunnitelmassa tai merenhoitosuunnitelmassa on esitetty toiminnan 
vaikutusalueen vesien ja meriympäristön tilaan ja käyttöön liittyvistä seikoista. 

Ympäristönsuojelulain 52 §:n 1 momentin 1 ja 6 kohtien mukaan 
ympäristöluvassa on annettava tarpeelliset määräykset muun muassa 
päästöistä, päästöraja-arvoista, päästöjen ehkäisemisestä ja rajoittamisesta sekä 
päästöpaikan sijainnista ja muista toimista, joilla ehkäistään tai vähennetään 
ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa. 

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

Ympäristönsuojelulain 57 §:n mukaan, jos jäteveden tai muun aineen 
päästämisestä saattaa aiheutua kalakannoille tai kalastukselle vahinkoa, 
ympäristöluvassa on annettava tarpeelliset määräykset vesilain 3 luvun 14 
§:ssä tarkoitetuista kalatalousvelvoitteista tai kalatalousmaksusta. Määräyksiin 
sovelletaan vesilain 3 luvun 14, 15 ja 22 §:ää. 

Vesilain 3 luvun 14 §:n 2 momentin mukaan kalatalousvelvoitetta, 
kalatalousmaksua tai näiden yhdistelmää määrättäessä on otettava huomioon 
hankkeen ja sen vaikutusten laatu, muut haitta-alueella toteutettavat 
hoitotoimenpiteet ja kalastuksen järjestely. Kalatalousvelvoitteen 
toimenpiteiden suorittamisesta ei saa aiheutua niillä saavutettavaan hyötyyn 
verrattuna hankkeesta vastaavalle kohtuuttomia kustannuksia. 

Vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annetun lain 21 §:n 1 momentin 
1 kohdan mukaan vesienhoitosuunnitelman ja toimenpideohjelman tavoitteena 
on, että pinta- ja pohjavesimuodostumien tila ei heikkene ja että niiden tila on 
vähintään hyvä. 

Asiassa saatu selvitys 

Viitalanneva ja Kampinkeidas ovat vuosina 1979–1990 turvetuotannossa 
olleita alueita, joiden tuotanto on aloitettu uudelleen vuonna 2009. Alueille on 
myönnetty 31.1.2013 määräaikainen ympäristölupa, joka on voimassa, kunnes 
valituksenalaisessa asiassa on annettu lainvoimainen päätös. 
Aluehallintovirasto on myöntänyt uuden ympäristöluvan Kampinkeitaan 26,1 
hehtaarin suuruiselle alueelle auma-alueineen ja hylännyt hakemuksen 
Viitalannevan 78,6 hehtaarin suuruisen alueen osalta. 

Viitalanneva ja Kampinkeidas sijaitsevat Kauhajoen kaupungissa Karvianjoen 
vesistöalueen Nummijoen valuma-alueella, Nummijärven alueella (36.073) ja 
Ylimysluoman valuma-alueella (36.077). Viitalannevan ja Kampinkeitaan 
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hankealueiden pinta-alojen osuus Nummijärven valuma-alueesta (47,5 km2) 
on noin 2,2 %. 

Nummijärven valuma-alueella ei sijaitse Viitalannevan ja Kampinkeitaan 
lisäksi muita tuotannossa olevia turvetuotantoalueita. Ylimysluoman valuma-
alueella sijaitsee Viitalannevan lisäksi Uitonnevojen tuotantoalueet, joiden 
uudelleen tuotantoon ottoa ja laajentamista koskevat hakemukset ovat olleet 
aluehallintovirastossa vireillä yhtä aikaa valituksenalaisen asian kanssa. 
Uitonnevojen tuotantoalueiden (82,4 ha ja 56,7 ha) kuivatusvedet johdetaan 
hakemusten mukaan Ylimysluoman kautta Nummijärveen. 

Viitalannevan ja Kampinkeitaan tuotantoalueiden kuivatusvedet käsitellään 
perustason vesienkäsittelymenetelmien lisäksi ympärivuotisesti 
pintavalutuskentillä, jotka on otettu käyttöön vuonna 2009. Viitalannevan 
ojittamattoman pintavalutuskentän pinta-ala on 3,6 prosenttia sen valuma-
alueesta. Kampinkeitaan pääosin ojittamattoman pintavalutuskentän pinta-ala 
on 9,4 prosenttia sen valuma-alueesta. Pintavalutuskentän alareunassa on 
hakemuksen mukaan vähän metsäojia. 

Kuivatusvedet johdetaan Kampinkeitaalta laskuojan kautta Lapinluomaan ja 
Viitanevalta laskuojan kautta Ylimysluomaan. Lapinluomasta ja 
Ylimysluomasta vedet virtaavat Nummijärveen ja edelleen Nummijokeen. 
Nummijärveen on vesienlaskureittiä pitkin etäisyyttä Viitalannevalta noin 1,7 
km ja Kampinkeitaalta noin 1,4 km. Viitalannevan tuotantolohko sijaitsee 
lähimmillään noin 600 metrin etäisyydellä (linnuntietä) Nummijärvestä ja noin 
1,4 kilometrin etäisyydellä Ylimysjärvestä. Kampinkeitaan tuotantolohkolta 
on Nummijärveen etäisyyttä vähintään kilometrin ja Ylimysjärveen noin 2,7 
km. 

Nummijärvi on melko suuri (4,9 km2) ja matala (enimmäissyvyys noin 2 m) 
runsashumuksinen järvi (MRh). Järvi on osin pohjavesivaikutteinen ja veden 
laatu vaihtelee suhteellisen paljon. Vuosina 1999–2016 otettujen 
tarkkailunäytteiden perusteella Nummijärven vesi on ollut keskimäärin 
väriltään melko tummaa ja ravinnepitoista. Myös kemiallisen hapenkulutuksen 
arvot ovat olleet lievästi koholla. Keskimääräiset fosfori- ja typpipitoisuudet 
sekä a-klorofyllipitoisuudet kuvastavat Nummijärven rehevyyttä. Talvella on 
esiintynyt ajoittain happivajetta. Nummijärven veden keskimääräiset (n=47) 
pitoisuudet ovat olleet: kiintoaine 7,4 mg/l (vaihteluväli 0,5–22), 
kokonaisfosfori 41 µg/l (17–84 µg/l), kokonaistyppi 1 089 µg/l (500–3 200 
µg/l) ja klorofylli-a 44,3 µg/l (4,2–84). Nummijärven veden väri on ollut 
keskimäärin 150 mg Pt/l, kemiallinen hapenkulutus 20 mg O2/l (10–45) ja pH 
6,4 (5,6–7,7). 

Ylimysluoman vesi on ollut hapanta, tummaa ja ravinnepitoisuudet ovat olleet 
kohtuullisen alhaisia. Vuosina 2010–2016 Ylimysluoman veden 
keskimääräiset (n= 21) pitoisuudet ovat olleet: kiintoaine 3,1 mg/l, 
kokonaisfosfori 36 µg/l ja kokonaistyppi 695 µg/l. Ylimysluoman veden väri 
on ollut keskimäärin 219 mg Pt/l, kemiallinen hapenkulutus 29 mg O2/l ja pH 
5,4. 
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Lapinluoma on voimakkaasti kuormittunut ja kiintoainetta, ravinteita ja 
humusta on ollut enemmän kuin Ylimysluomassa. Vuosina 2010–2016 
keskimääräiset (n=21) pitoisuudet ovat olleet kiintoaine 24,4 mg/l, 
kokonaisfosfori 69 µg/l ja kokonaistyppi 950 µg/l. Lapinluoman veden väri on 
ollut keskimäärin 305 mg Pt/l, kemiallinen hapenkulutus 39 mg O2/l ja pH 5,4. 

Ylimysluomaa ja Lapinuomaa ei ole luokiteltu vesienhoidossa. Nummijärven 
ekologinen tila on luokiteltu tyydyttäväksi vesienhoidon toisella ja 
kolmannella kaudella. Biologinen luokka on pudonnut 3. vesienhoitokaudella 
tyydyttävästä välttävään. Fysikaalis-kemiallinen luokka on ollut sekä 2. että 3. 
vesienhoitokaudella välttävä. Nummijärven hyvä ekologinen tila on arvioitu 
saavutettavan vuoteen 2027 mennessä. 

Karvianjoen pintavesien toimenpideohjelmassa vuosille 2016–2021 
tavoitteeksi on asetettu, että Nummijärven kesä-syyskuun keskimääräinen 
fosforipitoisuus on alle 55 µg/l ja klorofyllipitoisuus on alle 25 µg/l. 

Ympäristöluvan myöntämisen jälkeen vuosina 2013–2018 Kampinkeitaan 
pintavalutuskentän 2 kiintoaineen puhdistusteho on ollut vaihteleva. 
Ympäristöluvassa asetettu kiintoaineen pitoisuusreduktiovaatimus on 
saavutettu vuosina 2014, 2015 ja 2017. Vuosina 2013 ja 2016 
pitoisuusreduktio on ollut negatiivinen. Ravinteiden osalta ympäristöluvassa 
edellytettyjä pitoisuusreduktiota ei ole saavutettu minään vuonna. 
Kiintoaineen puhdistusteho on ollut vuosina 2013–2018  -141–87 %, 
kokonaistypen puhdistusteho 1–17 % ja kokonaisfosforin puhdistusteho 24–44 
%. 

Kampinkeitaalta lähtenyt vesi on ollut vuosina 2013–2017 keskimäärin 
selvästi hapanta (pH 4,9–5,1). Lähtevän veden keskimääräinen 
kiintoainepitoisuus on vuosina 2013–2018 ollut 0,9–30 mg/l, 
kokonaisfosforipitoisuus 18–28 μg/l, kokonaistyppipitoisuus 457–582 μg/l ja 
CODMn-arvo 26–34 mgO2/l. 

Ympäristöluvan myöntämisen jälkeen vuosina 2013–2018 Viitalannevan 
pintavalutuskentällä 1 on saavutettu ympäristöluvassa edellytetyt 
pitoisuusreduktiot (kiintoaine 50 %, kokonaistyppi 20 % ja kokonaisfosfori 50 
%) yhtä poikkeusta (vuoden 2016 kokonaisfosforin reduktio 40 %) lukuun 
ottamatta. Kiintoaineen puhdistusteho on ollut vuosina 2013–2018 69–82 %, 
kokonaistypen puhdistusteho 27–42 % ja kokonaisfosforin puhdistusteho 40–
74 %. 

Viitalannevalta lähtenyt vesi on ollut vuosina 2013–2017 keskimäärin selvästi 
hapanta (pH 4,5–5,3). Lähtevän veden keskimääräinen kiintoainepitoisuus on 
vuosina 2013–2018 ollut 1,9–4,0 mg/l, kokonaisfosforipitoisuus 47–75 μg/l, 
kokonaistyppipitoisuus 963–1 275 μg/l ja CODMn-arvo 36–55 mgO2/l. 

Kampinkeitaan ja Viitalannevan pintavalutuskentiltä lähtevän veden virtaamaa 
on seurattu jatkuvatoimisesti 18.2.2015 alkaen. Hallinto-oikeus on 
päätöksessään 10.12.2014 velvoittanut hakijaa toimittamaan Etelä-
Pohjanmaan ELY-keskukselle hyväksyttäväksi suunnitelman kuormituksen 
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selvittämiseksi ylivirtaamatilanteissa. Tarkkailusuunnitelman 
hyväksymispäätöksen 8.6.2015 mukaan normaalien päästötarkkailunäytteiden 
lisäksi tulee ottaa näytteitä kaikissa ylivirtaamatilanteissa sekä sademäärän 
noustessa yli 20 mm/vrk. Ylivirtaamanäytteistä määritetään laaja 
analyysivalikoima. Ylivirtaamanäytteiden tulokset tulee sisällyttää päästöjen 
laskentaan. Tuotantoalueen kuivatusvedet on johdettava kaikissa 
ylivirtaamatilanteissa vesiensuojelurakenteiden ja mittapatojen kautta 
alapuoliseen vesistöön. 

Kampinkeitaan bruttopäästöt vuosina 2013–2017. Vuosien 2013 ja 2014 
päästöjen laskennassa on käytetty ominaiskuormitussoiden virtaamatietoja ja 
vuodesta 2015 lähtien tuotantoalueen omia virtaamatietoja. 

 Kiintoaine Kok.P Kok.N CODMn 
 kg/a kg/a kg/a kgO2/a 
2013 2 583 4 64 2 710 
2014 269 2 54 2 700 
2015 508 4,5 134 6 624 
2016 2 273 6 168 6 808 
2017 239 4 135 7 033 

 

Viitalannevan bruttopäästöt vuosina 2013–2017. Vuosien 2013 ja 2014 
päästöjen laskennassa on käytetty ominaiskuormitussoiden virtaamatietoja ja 
vuodesta 2015 lähtien tuotantoalueen omia virtaamatietoja. 

 Kiintoaine Kok.P Kok.N CODMn 
 kg/a kg/a kg/a kgO2/a 
2013 980 11 317 8 383  
2014 523 11 332 10 275  
2015 1 328 16 456 14 539  
2016 1 289 28 614 16 925  
2017 1 087 28 637 17 649 

 

Vuosina 2013 ja 2016 Kampinkeitaan yhden näytteen kiintoainepitoisuudet 
ovat olleet hyvin korkeita, mikä on nostanut kiintoainepäästöjen 
vuosikeskiarvoa. Luvan hakijan mukaan vuonna 2013 näytteenottoajankohtana 
tehtiin pintavalutuskentän kunnostustöitä. 

Hakemuksessa on arvioitu ominaiskuormitussoiden tarkkailutulosten 
perusteella Viitalannevan ja Kampinkeitaan kesäaikaisia päästöjä, mikäli 
kuivatusvedet käsiteltäisiin pintavalutuskentän sijaista kemikaloinnilla. 
Kemikaloinnin arvioitiin laskevan kemiallista hapenkulutusta, mutta lisäävän 
kiintoainekuormitusta. Puhdistusmenetelmissä ei ole merkittäviä eroja 
ravinteiden osalta. 
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Hakemuksessa on arvioitu Viitalannevan turvetuotannosta aiheutuvien 
nettopäästöjen kohottavan Ylimysluoman veden kokonaisfosforipitoisuutta 2,1 
µg/l, joka on noin 5 % Ylimysluoman vuosien 2010–2014 keskimääräisestä 
pitoisuustasosta. Veden kokonaistyppipitoisuuden nousuksi on arvioitu 109 
µg/l ja kiintoainepitoisuuden nousuksi 0,4 mg/l, jotka ovat 12–14 % 
Ylimysluoman vuosien 2012–2014 keskimääräisistä pitoisuustasoista. 

Kampinkeitaan turvetuotannosta aiheutuvien nettopäästöjen on arvioitu 
kohottavan Lapinluoman veden kokonaisfosforipitoisuutta 2,8 µg/l ja 
kiintoainepitoisuutta 0,5 mg/l, jotka ovat noin 2–4 % Lapinluoman vuosien 
2010–2014 keskimääräisestä pitoisuustasosta. Veden kokonaistyppipitoisuus 
kohoaa 147 µg/l, joka on 14 % Lapinluoman vuosien 2012–2014 
keskimääräisestä pitoisuustasosta. 

Viitalannevan ja Kampinkeitaan turvetuotannosta aiheutuvien nettopäästöjen 
on arvioitu kohottavan Nummijärven veden kokonaisfosforipitoisuutta 0,9 µg/l 
ja kiintoainepitoisuutta 0,2 mg/l, jotka ovat noin 2 % Nummijärven vuosien 
2005–2014 keskimääräisestä pitoisuustasosta. Kokonaistyppipitoisuus kohoaa 
47 µg/l, joka on noin 4 % Nummijärven vuosien 2005–2014 keskimääräisestä 
pitoisuustasosta. 

Nummijärven välittömässä läheisyydessä on runsaasti vakinaista ja loma-
asutusta. Järven virkistysarvo ja kalataloudellinen merkitys ovat suuria. 

Nummijärven ja Nummijoen kalataloudellista tilaa on selvitetty vuosina 2008, 
2011, 2014 ja 2017 verkko- ja sähkökoekalastuksin sekä kalastustiedusteluin. 
Särkikalojen biomassaosuus on noussut vuodesta 2008 vuoteen 2014, mikä 
viittaa järven rehevöitymiskehitykseen. Nummijärvellä vuosina 2014 ja 2017 
tehtyjen verkkokoekalastusten perusteella särjen osuus yksilömääristä oli noin 
70 prosenttia. Lisäksi verkkokalastuksissa on saatu ahvenia, haukia, kiiskiä 
sekä kuhaa, jota on istutettu järveen vuosina 2009 ja 2012. Tulosten 
perusteella kuha lisääntyy Nummijärvessä. 

Kalastustiedustelujen perusteella vuosina 2014 ja 2017 runsain saalislaji on 
ollut hauki ja seuraavaksi runsaimmat ahven ja kuha. Tiedustelujen perusteella 
kalastusta haittaavat merkittävästi pyydysten likaantuminen, turvetuotanto, 
pohjien liettyminen, umpeenkasvu, leväkukinnat, vähempiarvoisten kalalajien 
runsaus ja heikko vedenlaatu. Kalatalousviranomainen on lupahakemuksesta 
antamassaan lausunnossa todennut, että Nummijärvessä esiintyvien kuhan ja 
mateen elinolosuhteet saattavat entisestään heikentyä merkittävästi valuma-
alueen turvetuotannon lisääntymisestä aiheutuvan happipitoisuuden laskun ja 
pohjan liettymisen seurauksena. 

Ylimysluomalla ja Lapinluomalla ei ole merkittävää kalataloudellista arvoa. 
Ylimysluoma toimii kevätkutuisten kalalajien vaellusreittinä niiden noustessa 
kudulle Ylimysjärveen. 

Karvianjoessa esiintyy luontaisesti lisääntyvää taimenta. Nummijoesta on 
saatu sähkökoekalastuksessa saaliiksi taimenia vuonna 2008. Vuosina 2011 ja 
2014 taimenia ei saatu. Vuonna 2017 Nummikosken ylä- ja alaosasta saatiin 
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saaliiksi runsaasti sekä alle että yli vuoden ikäisiä taimenia. Alle vuoden 
ikäiset taimenet selittyvät samana vuonna tehdyillä istutuksilla. 

Oikeudellinen arviointi ja johtopäätökset 

Viitalanneva 

Tarkkailutietojen perusteella Nummijärven vedenlaatu ei ole parantunut, 
vaikka Viitalannevan ja Kampinkeitaan turvetuotantoalueiden vesienkäsittely 
on parantunut ympärivuotisen pintavalutuksen käyttöönoton myötä. Alueella 
vuosina 1979–1990 harjoitetun turvetuotannon pelkällä perustason 
vesienkäsittelyllä puhdistetut kuivatusvedet ovat osaltaan aiheuttaneet 
ravinnepitoisen lietteen kertymistä Nummijärven pohjalle. Sisäisen 
kuormituksen on arvioitu heikentävän Nummijärven vedenlaatua vielä pitkään 
ja hyvä ekologinen tila on arvioitu saavutettavan vasta vuonna 2027. 

Vaikka Viitalannevan vesienkäsittely on ollut tarkkailuaineiston perusteella 
yleensä voimassa olevan luvan puhdistustehomääräysten mukaista, 
Viitalannevan tuotantoalueen koko ja bruttopäästöt ovat merkittäviä ja 
suunniteltu tuotantoaika on pitkä. Turvetuotannon jatkaminen lisäisi 
rehevöityneen Nummijärven ravinne- ja kiintoainepitoisuuksia tilanteessa, 
jossa Nummijärven hyvän tilan saavuttaminen edellyttää ulkoisen 
kuormituksen vähentämistä nykyisestä. Hallinto-oikeus katsoo, että 
Viitalannevan turvetuotanto omalta osaltaan hidastaisi vesienhoidon 
suunnittelun tavoitteena olevan hyvän tilan saavuttamista Nummijärvessä. 

Hallinto-oikeus katsoo, että kun otetaan huomioon alapuolisen vesistön 
huomattava virkistyskäyttöarvo, Viitalannevan turvetuotanto voi aiheuttaa 
alapuolisen vesistön merkittävää 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. 

Luvan myöntämisen edellytyksiä Viitalannevan turvetuotannolle ei ole 
olemassa, joten aluehallintoviraston on tullut hylätä hakemus. 

Se, että Kampinkeitaan turvetuotanto on päättynyt, ei sinällään ole riittävä 
peruste arvioida luvan myöntämisen edellytyksiä toisin Viitalannevan osalta, 
kun otetaan huomioon Kampinkeitaan vähäinen vaikutus Nummijärveen. 

Kampinkeidas 

Kampinkeidas on pienikokoinen tuotantoalue, jonka osuus Nummijärven 
valuma-alueesta on vähäinen. Kampinkeitaan bruttopäästöt ja niiden vaikutus 
Nummijärven vedenlaatuun ovat pienet. 

Kampinkeitaan pintavalutuskentälle tulevan ja sieltä lähtevän veden 
kiintoaineen ja ravinteiden pitoisuudet ovat olleet hyvin matalia. Hallinto-
oikeus katsoo, että lupamääräyksessä määrätyt lähtevän veden 
enimmäispitoisuudet on asetettu niin alhaisiksi, että niiden alittuessa 
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toiminnan päästöt eivät aiheuta alapuolisen vesistön pilaantumista tai sen 
vaaraa. Asiassa saatu selvitys sekä toiminnan laatu ja laajuus huomioon ottaen 
lupaa ei ole perusteltua muuttaa puhdistustehojen osalta. 

Ottaen huomioon Kampinkeitaan tuotantoalueen etäisyys lähimmistä 
pohjavesialueista sekä tuotannosta aiheutuvat päästöt ja niiden vaikutukset 
alapuolisiin vesistöihin, Kampinkeitaan turvetuotannolla ei ennalta arvioiden 
ole haitallisia vaikutuksia Nummijärven itäpuolella sijaitseviin 
pohjavesialueisiin eikä pohjaveden laatuun. 

Kemiallinen käsittely voi periaatteessa vähentää erityisesti humuspäästöjä 
tehokkaammin kuin pintavalutuskenttä. Kemialliseen käsittelyyn liittyy 
kuitenkin toimintaepävarmuutta, se lisää alapuolisen vesistön 
happamoitumisriskiä ja kiintoaineen poistoteho on pintavalutuskenttää 
heikompi. Perusteita kemiallisen käsittelyn määräämiseen ei ole 
Kampinkeitaan olosuhteissa. 

Kampinkeitaan tuotantoalueen etäisyys Nummijärveen on vähintään 1,1 km ja 
auma-alueet sijaitsevat noin 1,5 km etäisyydellä Nummijärvestä. 
Tuotantoalueiden ja järven välinen maasto on puustoista metsää. 
Lupamääräyksen 7 mukaan tuotanto ja turpeen varastointi on tehtävä ja 
ajoitettava siten, että ympäristöön leviää mahdollisimman vähän turvepölyä. 
Hallinto-oikeus katsoo, että tuotantoalueesta ilmaan leviävän pölyn vaikutus 
Nummijärveen on vähäinen. 

Luvassa on annettu määräys siitä, että vesienkäsittelyrakenteiden on oltava 
mitoitusohjeiden mukaisia. Mitoitusohjeissa on otettu huomioon myös 
tulvatilanteet. Saadun selvityksen mukaan Kampinkeitaan pintavalutuskenttä 
on turvetuotannon ympäristönsuojeluohjeen mukaista vähimmäismitoitusta 
merkittävästi suurempi. Kuivatusvesille asetetut puhdistustehovaatimukset tai 
vaihtoehtoiset pintavalutuskentältä lähtevän veden pitoisuudet on määrätty 
ympärivuotisiksi käsittäen myös tulvatilanteet. Hallinto-oikeus katsoo, että 
Kampinkeitaan vesienkäsittelyrakenteet, rakenteiden kunnossapitoa, tarkkailua 
ja toimintaa koskevat lupamääräykset sekä ELY-keskuksen hyväksymä 
käyttö- ja päästötarkkailusuunnitelma ylivirtaamatilanteiden aikaisen 
kuormituksen seurannan osalta ovat riittävät estämään haitalliset 
vesistövaikutukset myös ylivirtaamatilanteissa. 

Hallinto-oikeus arvioi, ettei Kampinkeitaan turvetuotannosta aiheudu 
liettymishaittoja Nummijärveen, kun otetaan huomioon lupamääräyksen 3 
kiintoaineen vesienkäsittelyvaatimus ja tuotantoalueen etäisyys 
Nummijärvestä. 

Turvetuotantoa koskevassa lupa-asiassa tulee arvioitavaksi vain itse 
ottotoiminnasta aiheutuvat päästöt. Turpeen polttamisesta aiheutuvat päätöstä 
tulevat arvioitavaksi polttolaitosten ympäristöluvissa. 

Ympäristölupaharkintaan ei kuulu sen arvioiminen, onko lupahakemuksessa 
tarkoitettu toiminta hyödyllistä tai muutoin tarkoituksenmukaista. 
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Edellä esitetyn perusteella ja kun otetaan huomioon annetut lupamääräykset, 
valituksenalaisen päätöksen mukaisesta toiminnasta ei ennalta arvioiden 
aiheudu ympäristönsuojelulain 5 § 1 momentin 2 kohdassa tarkoitettua 
ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa, eikä muutakaan 
ympäristönsuojelulain 49 §:ssä tarkoitettua luvan myöntämisen esteenä olevaa 
seurausta. Valituksenalaisen päätöksen määräyksillä on myös riittävästi 
varmistuttu, ettei toiminnasta aiheudu ympäristöluvan myöntämisen esteenä 
olevaa vahinkoa tai haittaa muutoksenhakijoiden kiinteistöille eikä siten 
heidän kiinteistöjensä arvon alenemista. 

Kalatalousmaksu 

Hallinto-oikeus katsoo, että luvassa määrätty kalatalousmaksu on riittävä nyt 
kysymyksessä olevasta tuotannosta kalataloudelle aiheutuvien haittojen 
estämiseksi, kun otetaan huomioon toiminnasta aiheutuvien päästöjen suuruus, 
vesistössä ilmenevien vaikutusten laajuus ja alapuolisten vesistöjen 
kalataloudellinen arvo. 

Aluehallintoviraston päätöstä ei ole syytä muuttaa. 

 

Sovelletut oikeusohjeet 

Perusteluissa mainitut 

Julkinen kuulutus   

Päätös on annettu julkisella kuulutuksella. 

Päätöksestä ilmoittaminen 

Kauhajoen 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 14.04.2023. 

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

Asian ovat ratkaisseet lainoppineet hallinto-oikeustuomarit Patrick Sahlström 
ja Pertti Piippo sekä luonnontieteiden alan hallinto-oikeustuomari Anne Saari. 
Asian on esitellyt notaari Sanna Eirtovaara. 

 

Tämä päätös on sähköisesti varmennettu hallinto-oikeuden 
asianhallintajärjestelmässä. 

Jakelu 

Päätös Neova Oy, oikeudenkäyntimaksu 260 euroa 
(Oikaisuvaatimusohje ilmenee hallinto-oikeuden päätöksen 
oikeudenkäyntimaksua koskevasta liitteestä.) 

,  ja , oikeudenkäyntimaksu 260 euroa 
Prosessiosoite: Asianajaja  
Asianajotoimisto Kattelus, Ruokola & Mukkala Oy 
(Oikaisuvaatimusohje ilmenee hallinto-oikeuden päätöksen 
oikeudenkäyntimaksua koskevasta liitteestä.) 

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

Suomen luonnonsuojeluliiton Pohjanmaan piiri ry, oikeudenkäyntimaksu 260 
euroa 
(Oikaisuvaatimusohje ilmenee hallinto-oikeuden päätöksen 
oikeudenkäyntimaksua koskevasta liitteestä.) 

 

Kauhajoen kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen 

Kauhajoen kaupungin terveydensuojeluviranomainen 

Kauhajoen kaupunginhallitus 

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

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

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto,  
Ympäristölupavastuualue 

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




