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JULKINEN KUULUTUS  

Vaasan hallinto-oikeuden päätös ympäristönsuojelulain mukaisessa valitusasiassa 

Kuulutuksen julkaisupäivä Vaasan hallinto-oikeuden verkkosivuilla  

24.3.2023    

Päätöksen tiedoksisaantipäivä 

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

tapahtuneen seitsemäntenä päivänä julkaisemisajankohdasta.  

Päätöksen tiedoksisaantipäivä on 31.3.2023. 

Asia 

Vaasan hallinto-oikeuden päätös 24.3.2023 nro 327/2023, valitus ympäristö 

lupa-asiassa, Ahvenlammennevan turvetuotantoalueen ympäristölupa, 

Parkano.  

Luvan hakija  

A-P Niemi Oy    

Kuulutuksen ja päätösasiakirjan nähtävilläpito 

Tämä kuulutus ja päätösasiakirja pidetään nähtävillä 24.3.2023- 2.5.2023 

Vaasan hallinto-oikeuden verkkosivuilla osoitteessa: 
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Muutoksenhakuohjeet  
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koskevasta osasta sekä siihen liitetystä valitusosoituksesta. Valitusaika päättyy 
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VAASAN HALLINTO-OIKEUS PÄÄTÖS 
 
24.3.2023   

327/2023 

 Dnro  
1404/03.04.04.04.19/2019 
1431/03.04.04.04.19/2019 
1433/03.04.04.04.19/2019 

Asia Valitukset ympäristölupa-asiassa   

Muutoksenhakijat 1. 

2.  

3. 

Luvan hakija A-P Niemi Oy 

Päätös, johon haetaan muutosta 

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto 28.10.2019 nro 244/2019 

Aluehallintovirasto on myöntänyt A-P Niemi Oy:lle toistaiseksi voimassa 
olevan ympäristöluvan Ahvenlammennevan turvetuotantoon Parkanon 
kaupungissa Kokemäenjoen vesistöalueella. Turvetuotantoalueen pinta-ala 
auma-alueineen on 26 ha.   

Aluehallintovirasto on hylännyt hakemuksen siltä osin, kuin se koskee 
turvetuotantoa lohkon 3 luoteisosassa 0,3 ha:n suuruisella alueella.  

Päätöksen mukaan valmistelevia toimenpiteitä ja tuotantoa saa jatkaa lohkoilla 
L1 (5 ha) ja L3 (2,5 ha) vasta, kun pintavalutuskentällä on saavutettu yhden 
vuoden ajan lupamääräyksessä 3 asetetut puhdistustehon raja-arvot. 

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

Päästöt vesiin 

1. Turvetuotantoalueen vedet on johdettava vesienkäsittelyrakenteiden jälkeen 
pintavalutuskentän pohjoispuolella olevan laskuojan kautta Pirttiluomaan ja 
siitä edelleen hakemuksen liitteenä 15 olevan kiinteistökartan mukaisesti. 
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2. Tuotantoalueen vedet on johdettava hakemuksen täydennyksen (päivätty 
8.6.2017) liitteenä olevan tuotantosuunnitelman mukaisesti 
sarkaojarakenteiden, virtausta säätävien patojen ja laskeutusaltaiden kautta 
ympärivuotisesti pintavalutuskentälle pumppaamalla sekä muutoin 
hakemussuunnitelmasta ilmenevällä tavalla.  

Pintavalutuskenttä on rakennettava siten, että töiden haitalliset vaikutukset 
vesistöön jäävät mahdollisimman vähäisiksi. Pintavalutuskenttää 
rakennettaessa ei saa tarpeettomasti vahingoittaa alueen kasvillisuutta. 
Pintavalutuskentällä olevat ojat on tukittava ja oikovirtaukset estettävä 
patoamalla ojat riittävän tiheästi soveltuvalla pintavalutuskentän ulkopuolelta 
tuodulla materiaalilla. Veden jakautumisesta tasaisesti koko 
pintavalutuskentälle on huolehdittava reikäputkilla. Reikäputkien 
sijoittamisessa on hyödynnettävä alueelta mittauksin hankittavaa tarkkaa 
korkeustietoa. Reikäputkien paikkoja on tarvittaessa muutettava.  

Sarkaojien päissä on oltava lietesyvennys, lietteenpidätin ja päisteputket. 
Tuotantoalueelle on rakennettava virtausta säätelevä pato 
tuotantosuunnitelman mukaisesti. Laskeutusaltaissa on oltava pintapuomit ja 
purkupään virtaamaa padottava rakenne. Laskeutusaltaiden ja 
pintavalutuskenttien on oltava mitoitusohjeiden mukaisia.  

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

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

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

Kiintoaine   50 %  
Kokonaisfosfori  40 %  
Kokonaistyppi  20 %  

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

Jos puhdistustehon raja-arvoja ei saavuteta, mutta pintavalutuskentältä 
lähtevän veden kokonaisfosforipitoisuus on yksittäisellä näytteenottokerralla 
ollut alle 40 µg/l, kokonaistyppipitoisuus alle 800 µg/l tai kiintoainepitoisuus 
alle 6 mg/l, voi luvan haltija jättää kyseisen parametrin näytteenottokerran 
tulokset pois puhdistustehon vuosikeskiarvoa laskettaessa. 

4. Jos pintavalutuskentällä ei tarkkailun perusteella saavuteta 
lupamääräyksessä 3 asetettuja käsittelyvaatimuksia, luvan haltijan on 
välittömästi ryhdyttävä toimenpiteisiin vesienkäsittelyn parantamiseksi ja 
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ilmoitettava tehtävistä toimenpiteistä kirjallisesti Pirkanmaan elinkeino-, 
liikenne- ja ympäristökeskukselle ja Parkanon kaupungin 
ympäristönsuojeluviranomaiselle. Jos lupamääräyksessä 3 asetettuja 
käsittelyvaatimuksia ei saavuteta 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. Uudet vesienkäsittelyrakenteet on tehtävä 1.5.2020 mennessä. Niiden 
valmistumisesta on ilmoitettava ennen käyttöönottoa Pirkanmaan elinkeino-, 
liikenne- ja ympäristökeskukselle ja Parkanon kaupungin 
ympäristönsuojeluviranomaiselle.  

Vesienkäsittelyrakenteisiin saa Pirkanmaan 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 vesistöistä.  

Tuotantoalueen ulkopuolelle pölyämistä aiheuttava toiminta on kielletty 
tuotantoalueen lohkon L2 itäosassa ja lohkon L1 eteläosassa päätöksen 
liitekarttaan 2 merkityllä alueella, kun tuulee lännen ja luoteen väliltä. Alueella 
on oltava asianmukainen tuulen suunnan ja nopeuden osoittava kiinteästi 
asennettu ja rekisteröivä mittari. 

Kiinteistöillä Ahvenlammen neva (kiinteistötunnus 581-437-22-34) ja 
Karikangas (kiinteistötunnus 581-437-2-38) olevaa puustoa on säilytettävä 
suojapuustona tuotantoalan ja Pirttijärven sekä Ahvenlammen välissä.  

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

Luonnonsuojelualueella keskiäänitaso ei saa ylittää 45 dB. 

Tarkkailut 

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

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

14. Vesistötarkkailu on toteutettava Pirttiluomassa kahdella havaintopaikalla, 
joiden sijainti määritetään ensimmäisen näytteenoton yhteydessä siten, että 
toinen sijaitsee tuotantoalueen vaikutusalueella ja toinen vaikutusalueen 
yläpuolella. Näytteenotto on tehtävä vuosittain kolme kertaa (maaliskuun 
puoliväli-toukokuun puoliväli, elokuu ja syys-lokakuu). Näytteistä tulee 
analysoida kiintoaine, sameus, pH, väri, CODMn, kokonaisfosfori, 
kokonaistyppi, rauta ja sähkönjohtokyky sekä elokuussa myös fosfaattifosfori, 
NO3- NO2-typpi ja NH4-typpi. Näytteenoton yhteydessä on mitattava veden 
lämpötila ja näkösyvyys sekä arvioitava virtaama. Tarkkailusuunnitelma on 
toimitettava tiedoksi Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle 
kolmen kuukauden kuluessa päätöksen lainvoimaiseksi tulosta.  

Havaintopaikkojen sijainti on ilmoitettava Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristökeskukselle tiedoksi viipymättä ensimmäisen näytteenottokerran 
jälkeen.  

Tarkkailusuunnitelmaa voidaan muuttaa Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristökeskuksen hyväksymällä tavalla.  

Pöly- ja melutarkkailusuunnitelma tulee toimittaa Pirkanmaan elinkeino-, 
liikenne- ja ympäristökeskuksen hyväksyttäväksi kolmen kuukauden kuluessa 
päätöksen lainvoimaiseksi tulosta.  

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

Vesistötarkkailun vuosiraportit sekä kuormitus-, vesienkäsittely- ja pinta- 
alatiedot on toimitettava Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristökeskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueelle sähköisesti 
luvan valvojan käyttämän tietojärjestelmän kautta ja annettava tiedoksi 
Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen 
kalatalousviranomaiselle sekä Parkanon kaupungin 
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ympäristönsuojeluviranomaiselle. Pöly- ja melutarkkailuraportit on 
toimitettava Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen 
ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueelle ja Parkanon kaupungin 
ympäristönsuojeluviranomaiselle. Kalataloustarkkailun tulokset on 
toimitettava Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen 
kalatalousviranomaiselle ja Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristökeskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueelle, Parkanon 
ympäristönsuojeluviranomaiselle sekä Ikaalisten reitin ja Kyrösjärven 
kalatalousalueille. 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 helmikuun loppuun mennessä  
500 euroa kalatalousmaksua Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristökeskukselle käytettäväksi vesistöön johdettavien päästöjen 
vaikutusalueen kalastolle ja kalastukselle aiheutuvan haitan ehkäisemiseen.  

Ensimmäinen maksu vuodelta 2019 on suoritettava kuukauden kuluessa tämän 
päätöksen lainvoimaiseksi tulosta. 

Aluehallintovirasto on perustellut ratkaisuaan muun ohella seuraavasti:  

Hakemus on hylätty lohkolta L3 0,3 ha:n alueelta, koska alue sijaitsee alle 500 
m etäisyydellä lähimmästä asutusta kiinteistöstä. Hakijan omistuksessa ei ole 
kaikilta osin asunnon suuntaan olevaa metsää. Näin ollen aluehallintovirasto 
on arvioinut, että luvan edellytyksiä ei ole sanotulle alueelle.  

Ahvenlammennevan turvetuotantoalue on osittain tuotannossa oleva alue, 
josta suurin osa on ojitettu. Tuotannossa on tällä hetkellä noin 19 ha. Alueen 
luonnontila on ojitusten vuoksi merkittävästi muuttunut eikä lupaharkinnassa 
ole ollut tarpeen soveltaa turvetuotannon sijoittamista koskevia 
ympäristönsuojelulain 13 §:n 1‒3 momenttien säännöksiä.  

Tuotantoalueen kuivatusvedet johdetaan tuotantolohkon 2 pohjoispuolelle 
sijoittuvalta pintavalutuskentältä noin 170 m pitkää laskuojaa pitkin 
Pirttiluomaan, joka kuuluu Häädetkeitaan Natura 2000 -alueeseen (tunnus 
FI0336004). Hankkeen vaikutukset Natura-alueen suojelun perusteena oleviin 
luontoarvoihin on arvioitu luonnonsuojelulain 65 §:n mukaisessa Natura-
arvioinnissa. Aluehallintovirasto katsoo, että hanke ei lupamääräysten 
mukaisesti toteutettuna yksin tai yhdessä muiden valuma-alueen 
turvetuotantoalueiden kanssa todennäköisesti merkittävästi heikennä 
Pirttiluoman tai Kovesjoen yläosan vedenlaatua eikä siten myöskään niitä 
luontotyyppejä, jotka ovat alueen suojelun perusteena.  

Vesienhoitosuunnitelman mukaan Pirttiluoman ekologinen tila on hyvä ja sen 
alapuolisen Kovesjoen tila tyydyttävä. Tuotantoalueen vesien johtamisreitin 
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ulkopuolella olevan Pirttijärven ekologinen tila on hyvä ja Kovesjärven tila 
erinomainen. Ahvenlammen tilaa ei ole määritelty. Ahvenlammennevan 
turvetuotanto ei lupamääräysten mukaisesti toteutettuna vaikuta vesi- eikä 
pölypäästöillä lähivesistöjen tilaan siten, että se estäisi 
vesienhoitosuunnitelman tavoitteiden saavuttamista.  

Tuotantoalueen alapuolisen vesistön luonnonarvojen vuoksi vesienkäsittelyn 
on oltava tehokasta. Alueella on tällä hetkellä käytössä vain perustason 
vesienkäsittely (laskeutusallas). Kaikki kuivatusvedet on määrätty jatkossa 
käsittelemään ympärivuotisesti pintavalutuksella. Valmistelevia toimenpiteitä 
ja tuotantoa saadaan jatkaa lohkoilla L1 (5 ha) ja L3 (2,5 ha) vasta, kun 
pintavalutuskentän toimivuus on varmistettu. Lupamääräysten mukaisesti 
toteutettuna vesien käsittely täyttää parhaan käyttökelpoisen tekniikan 
vaatimukset Ahvenlammennevan olosuhteissa.  

Lähin rakennettu kiinteistö sijaitsee tuotantoalueen länsipuolella 
Ahvenlammen rannalla noin 350 m etäisyydellä jo tuotannossa olevalta 
alueelta.  

Pirttijärven rannalla tuotantoaluetta lähinnä olevat rakennetut kiinteistöt 
sijaitsevat noin 460 m etäisyydellä tuotantoalueesta. Etäisyys lohkon L1 
eteläpäässä olevasta uudesta tuotantoalueesta lähimpään häiriintyvään 
kohteeseen on noin 450 m. Tältä osin aluehallintovirasto katsoo, huomioiden 
jo tuotannossa oleva alue ja luvan haltijan omistuksessa oleva suojaava 
metsäpalsta, että lupa voidaan myöntää määräyksien mukaisilla rajoituksilla.  

Tuotannosta aiheutuvaa meluhaittaa on rajoitettu määräyksellä. 
Ahvenlammelle ja Ahvenlammen rannalla olevalle kiinteistölle aiheutuvan 
pölyhaitan vähentämiseksi tuotantoa on rajoitettu lohkon L2 itäosassa ja 
lohkon L1 eteläosassa, kun tuulee lännen ja luoteen väliltä. Lisäksi hakijan 
omistuksessa oleville kiinteistöille on määrätty jättämään suojapuusto 
haitallisten vaikutusten vähentämiseksi.  

Kalataloudelle aiheutuvia haittoja ehkäistään kalatalousmaksulla tehtävillä 
toimenpiteillä.  

Toiminta ei sijoitu Pirkanmaan maakuntakaavassa 2040 osoitettujen 
kaavamääräysten vastaisesti.  

Kun otetaan huomioon Ahvenlammennevan 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. 
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Lupamääräysten perusteluja 

Vesistöön joutuvien päästöjen rajoittamiseksi määrätään käytettäväksi parasta 
käyttökelpoista tekniikkaa ja käytäntöä, minkä vuoksi ovat tarpeen määräykset 
1‒6. Tuotantoalueen alapuolisen vesistön tilan ja sen luonnonarvojen vuoksi 
on tarpeen varmistaa, että vesiensuojelurakenteet toimivat vaatimusten 
mukaisesti.  

Lupamääräyksessä 3 vesienkäsittelyrakenteelle on annettu puhdistustehorajat. 
Koska pintavalutuskenttä on uusi, eikä aikaisempaa päästötarkkailuaineistoa 
siten ole käytettävissä, ei pitoisuusraja-arvojen asettaminen ole mahdollista. 
Pitoisuusarvot voidaan kuitenkin huomioida puhdistustehorajojen laskennassa 
määräyksessä sanotulla tavalla. Määräyksessä asetetut puhdistustehon raja-
arvot ovat tasolla, jotka nykykäsityksen mukaan on mahdollista saavuttaa 
hyvin toimivalla, parhaan käyttökelpoisen tekniikan mukaisella 
pintavalutuskentällä. 

Vesienkäsittelymenetelmän toimivuuteen liittyy epävarmuustekijöitä. 
Lupamääräyksellä 4 varmistetaan, että vesienkäsittelyä tulee tarvittaessa 
tehostaa niin, että se toimii lupamääräysten mukaisesti.  

Pölypäästöjen ja melun sekä niistä aiheutuvien haittojen vähentämiseksi 
annetaan toimenpidevelvoitteet lupamääräyksissä 7 ja 8. Lähin asutus sijaitsee 
Ahvenlammen rannalla noin 350 m etäisyydellä jo tuotannosta olevasta 
alueesta. Pirttijärven rannalla tuotantoaluetta lähinnä olevat rakennetut 
kiinteistöt sijaitsevat noin 460 m etäisyydellä tuotantoalueesta. Toiminnasta 
voi aiheutua asutukselle melu- ja pölyhaittaa. Pölyhaitan estämiseksi on 
tarpeen rajoittaa toimintaa asutuksen läheisyydessä, määrätä suojapuuston 
jättämisestä sekä vähimmäisetäisyydestä auman sijoittamisessa. Asumiseen 
käytettyjen alueiden ja luonnonsuojelualueen melutasolle annetaan 
enimmäisarvot, jotka vastaavat valtioneuvoston päätöksen (993/1992) 
melutason ohjearvoja. Pöly- ja melutarkkailusuunnitelma on määrätty 
toimitettavaksi Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen 
hyväksyttäväksi. 

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. 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 
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vaikutusten laajuus sekä vesistön kalataloudellinen arvo. Vaikutusalueella on 
luontaisesti lisääntyvä taimenkanta. 

Vaatimukset hallinto-oikeudessa 

1.  on katsottava vaatineen 
aluehallintoviraston päätöksen kumoamista siltä osin kuin siinä on myönnetty 
ympäristölupa Ahvenlammennevan turvetuotantoon ja hakemuksen 
hylkäämistä tältä osin. Lisäksi he ovat vaatineet tuotannon lopettamista sekä 
toiminnan valvontaa. 

Perusteluinaan muutoksenhakijat ovat esittäneet muun muassa, että 
turvetuotantoa on harjoitettu ilman lupaa, vaikka vuonna 2015 on pitänyt 
hakea ympäristölupa turpeen nostoon.  

Turpeen nostopaikka on lähellä Pirttijärveä, joka on hyvin matala järvi. Järvi 
kärsii turvepölystä, jota etelä- ja kaakkoistuuli tuovat järven suuntaan. 
Pirttijärvi on huomattavasti sotkeutunut ja rehevöitynyt turvepölyn takia. 
Pirttijärven hiekkapohja on rannoilla muuttunut mutapohjaksi. Tuuli kuljettaa 
turvepölyä noin 3‒4 km. Tuotanto aiheuttaa myös meluhaittaa mökkiläisille. 

Pirttijärven vedenpintaa on nostettu ja järveen istutettu arvokaloja. 
Turvetuotannosta on seurannut haittaa järven kalakannalle. Turvetuotanto on 
pilannut Pirttijärven aikanaan erittäin hyvälaatuisen veden. Pirttijärvi on 
alueen viimeisimpiä järviä, joita ei ole lopullisesti pilattu turpeen tuotannolla.  

Turvetuotantoalueelle ei ole tehty pintavalutuskenttää, vaan jätevedet on 
johdettu suoraan Kovesjokeen johtavaan Pirttiluomaan. Valtio kunnostaa 
Kovesjokea, jossa on luontainen purotaimenkanta, sekä jokirapua ja harjusta. 
Tämän lisäksi kärsivät myös muut Kovesjoessa olevat luontaiset kalalajit. 
Kotojärvestä on löytynyt turpeella täyttyneitä katiskoja.  

Turpeen tuotanto on laskenut Pirttijärven arvoa ja aiheuttanut mökkien arvojen 
hinnan laskua. 

Turpeen kuljetus aiheuttaa kustannuksia mökkiläisille, koska yhtiö ei ole 
osallistunut Pirttijärven metsätien kunnossapidon kustannuksiin. 

Noin kilometrin päässä turvetuotantoalueesta on havaittu harvinaisia 
lintulajeja, jotka pesivät lähellä tätä aluetta. Turvetuotantoalueella pesii 
enemmän lintuja kuin yksi västäräkkipari. 

2. on katsottava vaatineen 
aluehallintoviraston päätöksen kumoamista siltä osin kuin siinä on myönnetty 
ympäristölupa Ahvenlammennevan turvetuotantoon ja hakemuksen 
hylkäämistä tältä osin.  

Perusteluinaan muutoksenhakijat ovat esittäneet muun muassa, ettei 
lupapäätöstä tehtäessä ole huomioitu mökkiläisten oikeusturvaa, koska 
turvetuotanto pilaa muutoksenhakijoiden mökkijärveä, Pirttijärveä. Turvepöly 
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kulkeutuu lähellä olevalta turvesuolta ilmateitse Pirttijärveen ja pilaa sen 
virkistyskäyttöä. Muutoksenhakijat ovat reilun 10 vuoden aikana havainneet 
järven tilan muuttuneen huonompaan suuntaan. Kun turpeennoston aikana 
tuulee kaakosta, etelästä tai lounaasta, turvepöly kulkeutuu ilmateitse ja 
laskeutuu järveen, joka on vain muutaman sadan metrin päässä turvekentältä. 
Tästä kärsivät ihmiset, kalasto ja eläimistö. 

Turvesuolta kulkeutuu vesiä alapuolisiin vesistöihin pilaten niitä. Vesiä 
kulkeutuu myös Natura-alueelle. Nykypäivänä säiden ääri-ilmiöt ja myös 
rankkasateet lisääntyvät. Rankkasateiden aikana ja niiden jälkeen turvesoiden 
vedet pääsevät täysin puhdistamattomina valtoimenaan ympäristöön. Tuolloin 
ei kuitenkaan tehdä virallisia päästömittauksia. 

3.  on katsottava vaatineen aluehallintoviraston päätöksen 
kumoamista siltä osin kuin siinä on myönnetty ympäristölupa 
Ahvenlammennevan turvetuotantoon ja hakemuksen hylkäämistä tältä osin. 

Perusteluina muutoksenhakija on esittänyt muun muassa, että nykyinen ja 
aikaisempi turvetuotantotoiminta on huolestuttavasti vaikuttanut Pirttijärven 
tilaan. Kesän aikana muutoksenhakijan mökkirantaan on ajautunut paljon 
turvemutaliejua pilaten puhtaan hiekkarannan ja rantaveden alentaen rantojen 
virkistyskäyttöä.  

Asian käsittely hallinto-oikeudessa 

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on lausunnossaan viitannut 
antamaansa päätökseen ja sen perusteluihin ja katsonut, ettei valituksissa ole 
esitetty uusia asiaan vaikuttavia seikkoja.  

Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ympäristö- ja luon-
nonvarat -vastuualue on valitusten johdosta antamassaan vastineessa muun 
ohella todennut, ettei valituksissa ole esitetty sellaista uutta asiakohtaa, jonka 
perusteella ympäristölupapäätöksen luvan myöntämisen edellytykset olisivat 
muuttuneet. 

Melu- ja pölyhaitan ehkäisemiseksi aluehallintovirasto on hylännyt 
hakemuksessa esitetyn lohkon 3 pohjoisosan 0,3 hehtaarin alueelta sekä 
asettanut rajoituksia tuotannolle lohkoilla 1 ja 2, kun tuulee lännen ja luoteen 
väliltä. Luvassa on lisäksi määräykset suojapuuston säilyttämisestä ja aumojen 
sijoittamisesta. Lupapäätöksessä on annettu riittävät määräykset melutason 
päivä- ja yöajan ohjearvoista, jotka sitovat toiminnanharjoittajaa.  

Ahvenlammennevan vesiensuojelun taso paranee ympäristöluvan myötä, kun 
kuivatusvedet johdetaan pintavalutuskentälle. Siten toiminnan 
vesistövaikutukset pienenevät, mikäli toimintaa harjoitetaan 
ympäristölupamääräysten mukaisesti. 

Mahdollisiin melu- ja pölyhaittoihin sekä muihin ympäristövaikutuksiin ELY-
keskus voi tarvittaessa puuttua valvonnallisin keinoin. 
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Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen 
kalatalousviranomainen on valitusten johdosta antamassaan vastineessa 
viitannut lausuntoonsa 7.12.2016 ja todennut lisäksi muun muassa, että 
Kovesjoki tunnetaan hyvänä taimenvesistönä ja sieltä on havaittu myös 
kivisimppuja ja harjusta. Viime vuosina kyseessä olevalla valuma-alueella on 
kartoitettu alueella esiintyvän uhanalaisen taimenen poikastuotantoalueita sekä 
kalankulkua estäviä rakenteita. Viime vuoden aikana Kovesjoella on tehty 
taimenen lisääntymisalueiden kunnostuksia ja purettu pienimuotoisia 
vaellusesteitä.  

Kalatalousviranomaisen lupahakemuksesta antamassaan lausunnossa esittämä 
kalataloustarkkailu sekä vuotuinen kalatalousmaksu on huomioitu 
valituksenalaisessa lupapäätöksessä asianmukaisesti.  

Parkanon kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunta on valitusten johdosta 
antamassaan vastineessa viitannut lupahakemuksesta 13.12.2016 antamaansa 
lausuntoon, jossa on korostettu tehostettujen vesienkäsittelyjärjestelmien 
tärkeyttä ja linjattu, että ympäristöluvan edellytyksenä tulee olla 
Ympäristöhallinnon ohjeita 2/2013 oppaan mukaiset 
vesienkäsittelyjärjestelmät. Lisäksi lautakunta on korostanut toimijan vastuuta 
ja lupamääräysten noudattamisen tärkeyttä. 

Sastamalan kaupungin terveydensuojeluviranomainen on valitusten johdosta 
antamassaan vastineessa viitannut lupahakemuksesta 5.12.2016 antamaansa 
lausuntoon, jossa on todettu hakemuksen koskevan jo pitkään tuotannossa 
ollutta aluetta, jolla työskenneltäessä, turvetta lastatessa ja varastoaumoja 
muokatessa tulee ottaa huomioon tuulen suunta ja nopeus lähellä olevalle 
vapaa-ajan asutukselle aiheutuvien melu- ja pölyhaittojen vähentämiseksi. 
Varastoaumat tulee sijoittaa riittävän etäälle asutuksesta. Asumisterveyteen 
vaikuttava yöaikainen melu ei saa ylittää sosiaali- ja terveysministeriön 
asetuksen 545/2015 raja-arvoja sisätiloissa. Muilta osin hankkeelle ei ole 
terveydensuojelulain näkökulmasta estettä, mikäli asukkaiden terveelliselle 
elinympäristölle ja alueen virkistyskäytölle ei aiheudu toiminnasta 
terveydellistä haittaa.  

Metsähallitukselle ja Parkanon kaupungille on varattu tilaisuus vastineen 
antamiseen. Vastineita ei ole annettu. 

täydentänyt 
valitusta valokuvilla ja karttakuvilla. 

ovat valituksen täydennyksessään 
muun muassa ilmoittaneet vastustavansa ympäristöluvan myöntämistä.  

Vaatimuksia on perusteltu muun muassa vesistöpäästöillä ja niiden 
vaikutuksilla Kovesjokeen ja Kotojärveen, hakemuksen päästötietojen 
virheellisyydellä, valvonnan puutteellisuudella sekä turvetuotannosta 
aiheutuvilla haittavaikutuksilla ilmastoon ja Häädetkeitaan Natura 2000 –
alueeseen sekä luontoselvitysalueen luonnonarvoihin, kuten lintuihin, liito-
oraviin, hyönteisiin ja lepakoihin.  
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Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on toimittanut hallinto-oikeuteen 
aluehallintoviraston päätöksen 19.2.2020 nro 37/2020, jonka mukaan se on 
myöntänyt A-P Niemi Oy:lle oikeuden toiminnan aloittamiseen uusien 
vesienkäsittelyrakenteiden rakentamisen osalta Ahvenlammennevan 
turvetuotantoalueella Parkanon kaupungissa muutoksenhausta huolimatta 
siten, kuin aluehallintoviraston päätöksessä nro 244/2019 on määrätty. 

A-P Niemi Oy on antanut vastineen, jossa yhtiö on muun muassa todennut, 
ettei valituksissa ole esitetty mitään sellaisia perusteita, joilla 
aluehallintoviraston myöntämä lupa tulisi kumota.  

Yhtiö on viitannut aluehallintoviraston päätöksen perusteluihin ja todennut 
lisäksi, ettei tien kunnossapitoa koskeva asia kuulu ympäristöluvassa 
tutkittaviin asioihin.  

ovat antaneet vastaselityksen. 

 ovat antaneet yhteisen 
vastaselityksen, jossa he ovat vaatineet, että turpeen ottaminen tulee kieltää ja 
että ottamista tulee tarkkailla, kun tuulensuunta on lännestä, etelästä tai 
kaakosta. Lisäksi he ovat vaatineet, että toiminnanharjoittaja velvoitetaan 
puhdistamaan Pirttijärvi ja että veden laatua ja järvenpohjaa määrätään 
tarkkailemaan. Vielä he ovat vaatineet selvittämään, onko Parkanon 
ympäristölautakunnan jäsen ollut esteellinen, koska hän harjoittaa 
turvetuotantoa.  

 ovat täydentäneet 
vastaselitystään uusilla valokuvilla. 

Hallinto-oikeuden ratkaisu 

1. Hallinto-oikeus jättää tutkimatta  
valituksessaan esittämät olemassa olevan turvetuotannon lopettamista ja 
valvontaa koskevat vaatimukset.  

Hallinto-oikeus jättää tutkimatta 
 vastaselityksessään 28.5.2020 esittämät vaatimukset koskien 

järven kunnostamista ja Parkanon ympäristölautakunnan jäsenen 
esteellisyyttä. 

2. Muilta osin hallinto-oikeus hylkää valitukset   

Perustelut 

1. Tutkimatta jättämiset 

Hallintopakon luonteisia vaatimuksia ei voida käsitellä 
ympäristölupamenettelyssä.  
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Järven kunnostamista koskeva vaatimus tulee valitusajan päättymisen jälkeen 
esitettynä uutena vaatimuksena, joka ei perustu olosuhteiden muutokseen tai 
valitusajan päättymisen jälkeen valittajan tietoon tulleeseen seikkaan, jättää 
hallintolainkäyttölain 27 §:n 1 momentin nojalla tutkimatta. 

Vastineen antaneen ympäristölautakunnan jäsenen mahdollisen esteellisyyden 
tutkiminen ei kuulu tämän asian käsittelyn yhteydessä ratkaistavaksi. 

2. Pääasiaratkaisu 

Sovellettavat oikeusohjeet 

Ympäristölupahakemukseen on ympäristönsuojelulain 39 §:n 2 momentin 
mukaan tarvittaessa liitettävä luonnonsuojelulain 65 §:ssä tarkoitettu arviointi. 

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

Saman pykälän 3 momentin mukaan lupa-asiaa ratkaistaessa on noudatettava, 
mitä luonnonsuojelulaissa ja sen nojalla säädetään. 

Ympäristönsuojelulain 49 §:n 1 momentin mukaan ympäristöluvan 
myöntäminen edellyttää muun ohella, ettei toiminnasta, asetettavat 
lupamääräykset ja toiminnan sijoituspaikka huomioon ottaen, aiheudu 
yksinään tai yhdessä muiden toimintojen kanssa terveyshaittaa (1 kohta), 
merkittävää muuta 5 §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitettua seurausta tai sen 
vaaraa (2 kohta), erityisten luonnonolosuhteiden huonontumista taikka 
vedenhankinnan tai yleiseltä kannalta tärkeän muun käyttömahdollisuuden 
vaarantumista toiminnan vaikutusalueella (4 kohta) tai eräistä 
naapuruussuhteista annetun lain 17 §:n 1 momentissa tarkoitettua kohtuutonta 
rasitusta (5 kohta). 

Ympäristönsuojelulain 5 §:n 1 momentin 2 kohdan mukaan 
ympäristönsuojelulaissa tarkoitetaan ympäristön pilaantumisella sellaista 
päästöä, jonka seurauksena aiheutuu joko yksin tai yhdessä muiden päästöjen 
kanssa: a) terveyshaittaa; b) haittaa luonnolle ja sen toiminnoille;  
c) luonnonvarojen käyttämisen estymistä tai melkoista vaikeutumista;  
d) ympäristön yleisen viihtyisyyden tai erityisten kulttuuriarvojen 
vähentymistä; e) ympäristön yleiseen virkistyskäyttöön soveltuvuuden 
vähentymistä; f) vahinkoa tai haittaa omaisuudelle  taikka sen käytölle; tai  
g) muu näihin rinnastettava yleisen tai yksityisen edun loukkaus.   

Ympäristönsuojelulain 51 §:n 1 momentin mukaan ympäristöluvassa on 49 §:n 
1 momentin 2 kohdassa tarkoitettua pilaantumisen merkittävyyttä arvioitaessa 
otettava huomioon, mitä vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annetun 
lain mukaisessa vesienhoitosuunnitelmassa tai merenhoitosuunnitelmassa on 
esitetty toiminnan vaikutusalueen vesien ja meriympäristön tilaan ja käyttöön 
liittyvistä seikoista. 
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Ympäristönsuojelulain 52 §:n 1 momentin 1 ja 6 kohtien mukaan 
ympäristöluvassa on annettava tarpeelliset määräykset 1) päästöistä, 
päästöraja-arvoista, päästöjen ehkäisemisestä ja rajoittamisesta sekä 
päästöpaikan sijainnista ja 6) muista toimista, joilla ehkäistään tai vähennetään 
ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa.  

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

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. 

Ympäristönsuojelulain 62 §:n 1 momentin mukaan ympäristöluvassa on 
annettava tarpeelliset määräykset päästöjen ja toiminnan tarkkailusta sekä 
toiminnan vaikutusten ja toiminnan lopettamisen jälkeisen ympäristön tilan 
tarkkailusta. 

Eräistä naapuruussuhteista annetun lain 17 §:n 1 momentin mukaan 
kiinteistöä, rakennusta tai huoneistoa ei saa käyttää siten, että naapurille, 
lähistöllä asuvalle tai kiinteistöä, rakennusta tai huoneistoa hallitsevalle 
aiheutuu kohtuutonta rasitusta ympäristölle haitallisista aineista, noesta, liasta, 
pölystä, hajusta, kosteudesta, melusta, tärinästä, säteilystä, valosta, lämmöstä 
tai muista vastaavista vaikutuksista. Pykälän 2 momentin mukaan arvioitaessa 
rasituksen kohtuuttomuutta on otettava huomioon paikalliset olosuhteet, 
rasituksen muu tavanomaisuus, rasituksen voimakkuus ja kesto, rasituksen 
syntymisen alkamisajankohta sekä muut vastaavat seikat.   

Luonnonsuojelulain 64 a §:n mukaan Natura 2000 -verkostoon kuuluvan 
alueen suojelun perusteena olevia luonnonarvoja ei saa merkittävästi 
heikentää.  

Luonnonsuojelulain 65 §:n 1 momentin mukaan, jos hanke tai suunnitelma 
joko yksistään tai tarkasteltuna yhdessä muiden hankkeiden ja suunnitelmien 
kanssa todennäköisesti merkittävästi heikentää valtioneuvoston Natura 2000 -
verkostoon ehdottaman tai verkostoon sisällytetyn alueen niitä luonnonarvoja, 
joiden suojelemiseksi alue on sisällytetty tai on tarkoitus sisällyttää Natura 
2000 -verkostoon, hankkeen toteuttajan tai suunnitelman laatijan on 
asianmukaisella tavalla arvioitava nämä vaikutukset. Sama koskee sellaista 
hanketta tai suunnitelmaa alueen ulkopuolella, jolla todennäköisesti on 
alueelle ulottuvia merkittäviä haitallisia vaikutuksia.  
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Saman pykälän 2 momentin mukaan luvan myöntävän tai suunnitelman 
hyväksyvän viranomaisen on valvottava, että 1 momentissa tarkoitettu 
arviointi tehdään. Viranomaisen on pyydettävä arvioinnista lausunto 
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta ja siltä, jonka hallinnassa 
luonnonsuojelualue on. 

Luonnonsuojelulain 66 §:n 1 momentin mukaan viranomainen ei saa myöntää 
lupaa hankkeen toteuttamiseen, jos 65 §:n 1 ja 2 momentissa tarkoitettu 
arviointi- ja lausuntomenettely osoittaa hankkeen merkittävästi heikentävän 
niitä luonnonarvoja, joiden suojelemiseksi alue on sisällytetty tai on tarkoitus 
sisällyttää Natura 2000 -verkostoon. 

Asiassa saatu selvitys 

Toiminta ja sen sijainti  

Ahvenlammennevan turvetuotantoalue sijaitsee noin 12 km:n etäisyydellä 
Parkanon keskustasta luoteeseen. Tuotantoalue sijaitsee Kokemäenjoen 
valuma-alueella, pääosin Kovesjoen yläosan alueella (35.553) ja osittain 
Kovesjärven valuma-alueella (35.554). 

Valituksenalaisella päätöksellä on myönnetty ympäristölupa turvetuotantoon 
26 hehtaarin suuruisella alueella auma-alueineen. Suunnitellut lisäalueet, 
tuotantolohkon 1 eteläosassa ja tuotantolohkon 1 koillispuolella sijaitseva uusi 
tuotantolohko 3, ovat kokonaisuudessaan ojitettuja ja kunnostusvaiheessa 
turvetuotantoa varten. Ahvenlammennevalla tuotetaan jyrsinturvetta ja 
tuotannon on arvioitu jatkuvan vuoteen 2030 saakka.  

Lähimmillään noin 330 metrin etäisyydellä olemassa olevasta tuotantoalueesta 
luoteeseen sijaitsee Pirttijärvi, johon ei kuitenkaan lasketa turvetuotantoalueen 
kuivatusvesiä. Tuotantoalueen ja edellä mainitun vesistön välissä sijaitsee 
hakijan omistamaa puustoa.  

Tuotantoalueesta on etäisyyttä Pirttijärven rannalla sijaitseviin 
muutoksenhakijoiden vapaa-ajan kiinteistöihin noin 0,9‒1,8 km. Tuotantoon 
otettavaa lohkoa 3 on valituksenalaisella päätöksellä rajattu siten, että sen 
etäisyys Pirttijärven rannan lähimpään asutukseen on noin 500 metriä ja 
Pirttijärveen hieman enemmän. Lupamääräyksen 7 mukaan aumat tulee 
sijoittaa vähintään 500 metrin etäisyydelle vesistöistä. Tuotanto ja turpeen 
varastointi on määrätty tehtäväksi ja ajoitettavaksi siten, että tuotantoalueelta 
leviää mahdollisimman vähän turvepölyä ympäristöön. Alueella tulee olla 
tuulen suunnan ja nopeuden osoittava mittari.  

Ahvenlammennevan tuotantoalueen vesiensuojelurakenteisiin kuuluvat 
sarkaojarakenteet (lietesyvennys, lietteenpidätin, päisteputki), kaksi 
virtaamansäätöpatoa, kaksi laskeutusallasta sekä ympärivuotisesti käytettävä 
ojitettu pintavalutuskenttä. Pintavalutuskentän koko 1,47 ha vastaa 5,3 % sen 
yläpuolisesta valuma-alueesta. Kentän turvepaksuus on pienellä alueella 
länsireunassa 0,3 m ja muualla 0,5‒1,6 metriä. 
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Kuivatusvedet johdetaan pintavalutuskentältä mittapadon kautta noin 190 
metriä laskuojaa pitkin Pirttiluomaan ja edelleen Kovesjokeen ja siitä 
Kotojärveen. Karttatarkastelun perusteella Kovesjoki sijaitsee noin kolmen 
kilometrin ja Kotojärvi noin 10 kilometrin etäisyydellä Ahvenlammennevan 
tuotantoalueesta vesienlaskureittiä pitkin. Pirttiluoma ja Kovesjoen yläosa 
sijaitsevat Häädetkeitaan Natura 2000 -alueella. 

Alapuolinen vesistö ja päästöt  

Tuotantoa on aiemmin harjoitettu pelkillä perustason vesienkäsittelyrakenteilla 
eikä pintavalutuskentän toiminnasta ole vielä tarkkailutietoja. 
Ympäristöhallinnon ympäristötietojärjestelmä Hertassa on tuloksia 
Pirttiluomasta Ahvenlammennevan tuotantoalueen yläpuolisesta 
vesistötarkkailupisteestä ”Pirttiluoma, Pirttijärventie” joulukuussa 2014 
otetuista näytteistä (n=2) sekä Ahvenlammennevan ja Mustanevan 
tuotantoalueiden alapuolisesta vesistötarkkailupisteestä ”Pirttiluoma alav mts” 
maalis-syyskuussa 2018 otetuista näytteistä (n=3). Ahvenlammennevan ja 
Mustanevan tuotantoalueiden alapuolisissa vesinäytteissä keskimääräinen 
hienon kiintoaineen pitoisuus oli 4,8 mg/l (yläpuolella 1,2 mg/l), 
kokonaisfosforipitoisuus 29 µg/l (yläpuolella 34 µg/l), kokonaistyppipitoisuus 
717 µg/l (yläpuolella 765 µg/l), kemiallinen hapenkulutus (CODMn) 35 mg 
O2/l (yläpuolella ja 34 mg O2/l) ja pH 5,7 (yläpuolella pH 5,2).  

Pirttiluoman vesi on näytetietojen perusteella humuspitoista, rehevää ja 
hapanta. Ahvenlammennevan ylä- ja alapuolinen vedenlaatu oli edellä 
mainittujen näytteiden perusteella hyvin samanlaista, vaikka turvetuotannon 
vaikutusta ei pystytä arvioimaan luotettavasti muutamien eri aikoina otettujen 
näytteiden perusteella.  

Kovesjoen yläosasta, arvioidun vesistövaikutusalueen rajalla sijaitsevasta 
vesistötarkkailupisteestä P4 29.7.2015 otetun vesinäytteen kiintoainepitoisuus 
on ollut 2,8 mg/l, kokonaisfosforipitoisuus 33 µg/l, kokonaistyppipitoisuus 
750 µg/l, kemiallinen hapenkulutus (CODMn) 48 mg O2/l ja pH 4,9. Kovesjoen 
yläosan vedenlaatu muistuttaa Pirttiluoman vedenlaatua.    

Kovesjoki on keskisuuri turvemaiden joki, jonka ekologinen tila on luokiteltu 
2. ja 3. vesienhoidon suunnittelukaudella tyydyttäväksi ja kemiallinen tila 
hyvää huonommaksi. Pirttiluoman ekologinen tila on luokiteltu vesienhoidon 
2. ja 3. suunnittelukaudella hyväksi ja kemiallinen tila hyvää huonommaksi. 
Pirkanmaan vesienhoidon toimenpideohjelman 2016–2021 mukaan Kovesjoen 
kokonaisfosforin vähentämistarve vesienhoidon tavoitteiden saavuttamiseksi 
on 2,4 %. Toimenpideohjelmassa 2016‒2021 turvetuotannon vesiensuojelun 
toimenpiteiksi on mainittu tehostettu vesiensuojelurakenne kaikilla 
turvetuotantoalueilla, vesiensuojelurakenteiden tarkkailu ja rankkasateisiin 
varautuminen riittävällä mitoituksella sekä kiintoaine- ja humuskuormituksen 
huomioon ottaminen ravinteiden lisäksi lupakäsittelyssä.   

Hakemukseen liitetyn, 29.5.2018 päivitetyn Natura-arvion mukaan 
Ahvenlammennevan osuus Pirttiluoman valuma-alueesta on nykyisin noin 2 % 
ja laajennuksen toteutuessa noin 3 %. Ahvenlammennevan 
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kuormitusvaikutukset kohdistuvat hakemuksen mukaan tuotantoalueelta 
laskevaan metsäojaan ja Pirttiluomaan.  

Vuosien 2015 ja 2016 päästötarkkailutulosten perusteella Ahvenlammennevan 
vuotuinen vesistökuormitus (brutto) on ollut 5‒10 kg kokonaisfosforia, 
173‒297 kg kokonaistyppeä, 1 210‒5 104 kg kiintoainetta ja 5 909‒7 343 kg 
CODMn.  Alueelta lähtevien vesien pH-arvo on vaihdellut välillä 4,1‒6,3.  

Ahvenlammennevan vuotuiseksi vesistökuormitukseksi (brutto) on arvioitu 
laajennuksen ja pintavalutuskentän käyttöönoton jälkeen 6 kg 
kokonaisfosforia, 193 kg kokonaistyppeä, 577 kg kiintoainetta ja 5 200 kg 
CODMn.  

Kun koko hakemuksen mukainen alue on tuotannossa, Ahvenlammennevan 
päästöjen on arvioitu nostavan kesäaikana keskivirtaamatilanteessa 
Pirttiluoman veden kokonaisfosforipitoisuutta noin 2 %, 
kokonaistyppipitoisuutta noin 6 %, kiintoainepitoisuutta noin 1 % ja 
kemiallista hapenkulutusta noin 5 %. Ahvenlammennevan 
turvetuotantohankkeen Natura-arvioinnista 2018 ilmenee, että 
Ahvenlammennevan laskuojan alapuolella maastokäynneillä toukokuussa 
2016 ja 2018 tehtyjen havaintojen perusteella nykyinen turvetuotanto ei ole 
aiheuttanut Pirttiluoman liettymistä, eikä liettymiä ole arvioitu esiintyvän 
myöskään laajennetun toiminnan toteutuessa.  

Vuorijärven kalastuskunta on ilmoittanut ympäristölupahakemuksesta 
tekemässään muistutuksessa, että Pirttiluomassa on vähäisen veden aikaan 
jonkin verran ahventa ja kevättulvan aikaan siinä voi olla enemmänkin kalaa, 
mutta Pirttiluoman kalataloudellinen merkitys on Kovesjokea pienempi. 
Pohjois-Savon ELY-keskus on kalatalousviranomaisena 
ympäristölupahakemuksesta antamassaan lausunnossa todennut, että 
Kovesjoki tunnetaan hyvänä taimenvesistönä ja sieltä on havaittu myös 
kivisimppuja ja harjusta. Ahvenlammennevan tuotannon jatkamiseen Pohjois-
Savon ELY-keskus ei ollut nähnyt estettä, mikäli vesistökuormitus saadaan 
minimoitua.  

Luonnonarvot 

Ahvenlammennevan suunnitelluilla lisäalueilla ei ole 11.5.2016 tehtyyn 
maastokartoitukseen perustuvan luontoselvityksen mukaan erityisiä 
luonnonarvoja. 

Ahvenlammennevan tuotantoalueen länsipuolella, lähimmillään noin 230 
metrin etäisyydellä  sijaitsee Häädetkeitaan Natura 2000 -alue (FI0336004, 
SAC). Tuotantoaluetta ei laajenneta Natura-alueen suuntaan. Häädetkeitaan 
Natura 2000 -alue on laaja (pinta-ala 2011 ha) keidas- ja rämesoiden 
muodostama kokonaisuus. Natura-alueen itäosassa pohjois-eteläsuuntaisesti 
sijaitseva Kovesjoen - Pirttiluoman jokivarsialue on arvokas pienvesikohde.  

Häädetkeitaan Natura-alueen linnusto on runsasta sekä lajistollisesti että 
määrällisesti. Ahvenlammennevan hanke- ja vaikutusalueella ei havaittu 
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toukokuussa 2016 tehdyllä maastokäynnillä Natura-alueen suojeluperusteena 
olevia lintulajeja. Linnustollisesti merkittävimmät alueet sijaitsevat Natura-
alueen keski- ja eteläosissa, jonne Ahvenlammennevan häiriövaikutukset eivät 
Natura-arvioinnin mukaan ulotu. Ahvenlammennevan turvetuotannosta ei ole 
arvioitu toukokuussa 2016 tehdyn maastoselvityksen perusteella aiheutuvan 
haittavaikutuksia myöskään Natura-alueella esiintyvälle saukolle ja liito-
oravalle tai niiden elinympäristölle.  

Ahvenlammennevan ja Mustanevan tuotantoalueiden pölyvaikutukset voivat 
ajoittain ulottua Häädetkeitaan Natura-alueen pohjoisosaan, mutta turvepölyn 
osalta yhteisvaikutusalue on pieni. Ahvenlammennevan tuotantoalueen ja 
Natura 2000 -alueen välissä sijaitsee hakijan omistamaa puustoa. 

Pölyhaitan vaikutusalueen on arvioitu ulottuvan 300 metrin etäisyydelle 
tuotantolohkoista ja ojitusten kuivatusvaikutuksen on arvioitu ulottuvan 
enintään muutamien kymmenien metrien etäisyydelle turvetuotantoalueen 
reunasta. Ahvenlammennevan turvetuotantohankkeen Natura-arvioinnin 2018 
vaikutusten merkittävyyden arvioinnista ilmenee, että Ahvenlammennevan 
turvetuotannon pöly- ja kuivatusvaikutusten ei arvioida olevan yksin tai 
yhdessä Mustanevan turvetuotannon vastaavien vaikutusten kanssa 
merkittäviä Natura-alueen suojeluarvojen kannalta.  

Päivitetystä Natura-arvioinnista 29.5.2018 ilmenee, että Ahvenlammennevan 
ja siitä noin 500 metriä lounaaseen päin sijaitsevan Mustanevan 
turvetuotannon merkittävimmät vaikutukset Natura-alueeseen syntyvät 
Pirttiluomaan ja edellen Kovesjoen yläosalle kulkeutuvasta kuivatusvesien 
ravinne-, kiintoaine- ja humuskuormituksesta. Ahvenlammennevan 
pintavalutuskentän ja Natura-alueen välinen etäisyys on karttatarkastelun 
mukaan noin 350 m vesienlaskureittiä.  

Laskennallisten pitoisuuslisäyksien (> 0) esiintymisen perusteella määritetty 
turvetuotannon vesistövaikutusalue ulottuu Häädetkeitaan Natura-alueella 
Pirttiluoman yläosasta (Ahvenlammennevan laskuojan liittymä) Kovesjoen 
yläosalle Häädetkeitaan Natura-alueen etelärajaan asti (noin 5 km 
Ahvenlammennevan laskuojan liittymästä). Ahvenlammennevan ja 
Mustanevan vesistövaikutukset kohdistuvat ensisijaisesti pikkujokien ja 
purojen luontotyyppiä edustavan Pirttiluoman yläosalle. Natura-arvioinnin 
mukaan yli 95 % Pirttiluoman ravinnekuormituksesta on peräisin muualta kuin 
Ahvenlammennevalta tai Mustanevalta.  

Ahvenlammennevan, Mustanevan ja Kovesjärven valuma-alueella 35.554 
sijaitsevan Murronnevan tuotantoalueiden kuivatusvesien aiheuttamaksi 
laskennalliseksi bruttolisäykseksi Kovesjoen yläosassa on arvioitu fosforilla  
6 %, typellä 7‒10 %, kiintoaineella 4‒11 % ja CODMn-arvolla 4‒6 % riippuen 
Ahvenlammennevan toimenpidevaiheesta. Mustanevan ja Murronnevan 
tuotantopinta-alojen supistuminen vähentää hieman vesistökuormitusta. 
Turvetuotannon kuivatusvesien vaikutukset Pirttiluoman ja Kovesjoen pH-
arvoihin on arvioitu vähäiseksi johtuen pienestä valuma-alueosuudesta.  
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Ahvenlammennevan vesistövaikutusten arviointia on osittain hankaloittanut 
tuotantoalueen suppea tarkkailuaineisto ja kuormituslaskelmissa on jouduttu 
käyttämään osin toisen Parkanossa sijaitsevan ja vastaavalla 
vesienkäsittelyrakenteella varustetun tuotantoalueen pitoisuus- ja 
valumatietoja. Pirkanmaan ELY-keskus on päivitettyä Natura-arviointia 
koskevassa lausunnossaan 21.2.2019 katsonut Natura-arvioinnin osittaisesta 
puutteellisuudestaan huolimatta riittäväksi. Ahvenlammennevan 
turvetuotantoalueen laajennuksen ei ole arvioitu yksin tai yhdessä muiden 
valuma-alueen turvetuotantoalueiden kanssa todennäköisesti merkittävästi 
heikentävän Pirttiluoman tai Kovesjoen yläosan vedenlaatua eikä siten 
Pirttiluoman tai Kovesjoen yläosan vesiluontotyyppejä, jotka ovat 
Häädetkeitaan Natura 2000 -alueen suojelun perusteena. Lausunnossa on 
kuitenkin katsottu tarpeelliseksi, että vesiensuojelurakenteiden, 
vesistökuormituksen ja vesistövaikutusten seurantaa tehdään tehostetusti 
purkuvesistön erityinen merkitys huomioiden. 

Oikeudellinen arviointi 

Vesien käsittely sekä vaikutukset vesistöön ja kalastoon 

Kyseessä on turvetuotannossa aikaisemmin ollut alue, jonka vesienkäsittelyä 
tehostetaan aikaisempaan verrattuna. Tuotantoalueen kuivatusvedet 
pumpataan ympärivuotisesti ojitetulle alueelle rakennettavalle 
pintavalutuskentälle, jonka pinta-ala on turvetuotannon 
ympäristönsuojeluohjeen (Ympäristöhallinnon ohjeita 2/2015) mitoitusohjeen 
mukainen. Lupamääräyksen 3 mukaan myös laskeutusaltaiden tulee olla 
mitoitusohjeiden mukaisia. Mitoitusohjeissa on otettu huomioon tulvatilanteet.  

Aluehallintoviraston määräämillä pintavalutuskentän puhdistustehon raja-
arvoilla varmistetaan, ettei luvan mukaisesta toiminnasta aiheudu alapuolisen 
vesistön merkittävää pilaantumista tai sen vaaraa. Tuotantopinta-alaa saadaan 
laajentaa nykyistä 19 ha suuremmaksi vasta, kun pintavalutuskenttä toimii 
vaatimusten mukaisesti. Vesienkäsittelyä tulee edelleen tehostaa, jos asetettuja 
raja-arvoja ei saavuteta. Hallinto-oikeus katsoo, että vesienkäsittely on 
parhaan käyttökelpoisen tekniikan mukaista Ahvenlammennevan 
turvetuotantoalueen olosuhteissa.  

Valituksenalaisen ympäristölupapäätöksen lupamääräyksissä 13 ja 14 sekä 
liitteessä 3 on annettu käyttö-, päästö- ja vesistötarkkailua koskevat 
määräykset. Tuotantoalueella tulee tarkkailla virtaamaa jatkuvatoimisesti. 
Päästötarkkailunäytteitä on otettava ympärivuotisesti vuosittain, ellei 
valvontaviranomainen myöhemmin myönnä päästöjen vakiinnuttua ja 
lupamääräyksen 3 mukaisten käsittelyvaatimusten saavuttamisen jälkeen lupaa 
tarkkailun harventamiseen. Kevättulvien ja rankkasateiden aikana sekä 
poikkeustilanteissa on otettava lisänäytteitä. Hallinto-oikeus katsoo, että 
aluehallintoviraston määräämällä päästötarkkailulla saadaan luotettavasti 
selvitettyä toiminnan päästöjen suuruus ja vesienkäsittelyrakenteiden 
toimivuus myös ylivirtaamatilanteissa. 
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Toiminnan vesistöön johdettavista päästöistä aiheutuvia vaikutuksia vesistöön 
ja kalatalouteen on määrätty tarkkailtavaksi lupamääräyksen 14 mukaisesti. 
Vesistötarkkailua tulee tehdä vuosittain. Hallinto-oikeus arvioi, että määräys 
on riittävä toiminnasta aiheutuvien vaikutusten selvillä oloa ja valvontaa 
varten. 

Asiassa saadun selvityksen perusteella voidaan arvioida, että 
Ahvenlammennevan päästöjen vaikutus kohdistuu lähinnä Pirttiluomaan, 
jonka kalataloudellinen merkitys on Kovesjokea pienempi. Kovesjoessa ja sen 
alapuolisessa Kotojärvessä Ahvenlammennevan turvetuotannon vaikutukset 
jäävät tuotantoalan pienestä valuma-alueosuudesta, tuotantoalueen ja kyseisten 
vesistöjen välisestä etäisyydestä, vesienkäsittelyn tehostumisesta ja 
lisäalueiden kuntoonpanon vaiheistamisesta johtuen ennalta arvioiden 
vähäisiksi. Ahvenlammennevan ja alueen muiden tuotantoalueiden 
yhteisvaikutukset Pirttiluoman ja Kovesjoen yläosan vedenlaatuun on 
huomioitu hakemukseen liitetyssä Natura-arvioinnissa.  

Hallinto-oikeus katsoo, ettei Ahvenlammennevan turvetuotanto 
lupamääräysten mukaisesti toteutettuna vaaranna alapuolisten vesistöjen 
vesienhoidon tavoitteiden toteutumista tai Kovesjoen taimenkantaa. 
Valituksenalaisessa päätöksessä on määrätty kalatalousmaksu toiminnasta 
kalataloudelle aiheutuvien haittojen ehkäisemiseksi ja kalataloustarkkailu.  

Pöly ja melu 

Turvetuotannon ympäristönsuojeluohjeen (Ympäristöhallinnon ohjeita 2/2015) 
mukaan uuden turvetuotantoalueen ja asutuksen välisen etäisyyden tulee olla 
pöly- ja meluhaitan vähentämiseksi vähintään 500 metriä ja jos välimaasto on 
avointa, suurempi. Ympäristönsuojeluohje ei ole oikeudellisesti sitova, mutta 
sitä voidaan käyttää selvityksenä arvioitaessa ympäristöluvan myöntämisen 
edellytyksiä. Tuotantoalueen ja muutoksenhakijoiden vapaa-ajan 
asuinrakennusten välinen etäisyys, noin 0,9‒1,8 km on riittävä estämään 
toiminnasta pölyn ja melun muodossa aiheutuva kohtuuton rasitus, kun 
toimintaa harjoitetaan ja sitä tarkkaillaan lupamääräysten 7, 8 ja 14 mukaisesti. 

Hallinto-oikeus arvioi, että tuotantoalueelta laskeutuvan pölyn vaikutus 
Pirttijärven veden laatuun on kaikilla tuulensuunnilla vähäinen, kun otetaan 
huomioon tuotantolohkojen ja auma-alueiden etäisyydet Pirttijärvestä, sekä 
annettu lupamääräys 7, jossa on määrätty muun muassa puustoisen 
suojavyöhykkeen jättämisestä tuotantoalueen ja Pirttijärven väliin.  

Vaikutukset luonnonarvoihin  

Alueen luonnontila on ojitusten vuoksi merkittävästi muuttunut eikä 
lupaharkinnassa ole ollut tarpeen soveltaa turvetuotannon sijoittamista 
koskevia ympäristönsuojelulain 13 §:n 1–3 momenttien säännöksiä. 
Sijoituspaikan luonnonarvot voidaan siten ottaa huomioon vain siltä osin kuin 
ne ovat luonnonsuojelulain nojalla suojeltuja tai vaikutukset luontoarvoihin 
ovat seurausta toiminnasta ja sen päästöistä aiheutuvasta ympäristön 
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pilaantumisesta. Toiminnan ja sen päästöjen vaikutusalueella ei ole tiedossa 
sellaisia luonnonarvoja, jotka olisivat olleet luvan myöntämisen esteenä.   

Saadun selvityksen perusteella Ahvenlammennevan turvetuotanto ei ennalta 
arvioiden yksin tai yhdessä muiden valuma-alueen turvetuotantoalueiden 
kanssa heikennä merkittävästi Pirttiluoman tai Kovesjoen yläosan vedenlaatua 
eikä suojelun perusteena olevia luontotyyppejä. Turvetuotannolla ei ole 
arvioitu olevan merkittäviä vaikutuksia myöskään Natura-alueen linnustoon tai 
suojeltuihin eläinlajeihin. 

Muut valitusperusteet 

Ympäristölupaharkinnassa arvioidaan päästöistä aiheutuvaa 
ympäristönsuojelulain 2 §:n 1 momentin ja 5 §:n 1 momentin 1 ja 2 kohtien 
mukaista ympäristön pilaantumista ja naapuruussuhdelain 17 §:n mukaista 
kohtuutonta rasitusta. Ympäristölupaa koskevan valitusasian yhteydessä ei 
voida ratkaista metsätien kunnossapitokustannusten jakautumista. 
Kiinteistöjen mahdollinen arvon aleneminen ei myöskään kuulu 
ympäristölupa-asian yhteydessä tutkittaviin asioihin. 

Johtopäätös 

Edellä esitetyillä perusteilla ja kun otetaan huomioon turvetuotantotoiminnan 
järjestämisestä ja haittojen ehkäisystä ja vähentämisestä saatu selvitys ja 
aluehallintoviraston päätöksen lupamääräykset sekä etäisyydet 
muutoksenhakijoiden vapaa-ajanrakennuksiin, ei valituksenalaisen päätöksen 
mukaisesta toiminnasta voida katsoa aiheutuvan  ympäristönsuojelulain 5 §:n  
1 momentin 2 kohdassa tarkoitettua ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa 
eikä  eräistä naapuruussuhteista annetun lain 17 §:n 1 momentissa tarkoitettua 
kohtuutonta rasitusta pölyn ja melun muodossa.  

Aluehallintoviraston päätöstä ei ole syytä valituksissa esitetyillä perusteilla 
kumota tai muuttaa. Valitukset on siten hylättävä. 

Sovelletut oikeusohjeet 

Perusteluissa mainitut 

Julkinen kuulutus   

Päätös on annettu julkisella kuulutuksella. 
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Päätöksen tiedoksiantaminen     

on viipymättä tämän päätöksen tiedoksi 
saatuaan ilmoitettava päätöksen tiedoksisaannista yhteisen kirjelmän 
allekirjoittaneille muutoksenhakijoille. Jos he tämän laiminlyövät, ovat he 
velvollisia korvaamaan ilmoittamatta jättämisestä aiheutuneen vahingon sikäli 
kuin se laiminlyönnin laatuun tai muihin olosuhteisiin nähden harkitaan 
kohtuulliseksi (oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annettu laki 94 §, 
hallintolaki 56 § 2 mom ja 68 §). 

Päätöksestä ilmoittaminen 

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

Muutoksenhaku 

Oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 107 §:n 1 momentin mukaan 
tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-
oikeuteen, jos korkein hallinto-oikeus myöntää oikeudenkäynnistä 
hallintoasioissa annetun lain 111 §:n perusteella valitusluvan. Valituskirjelmä 
on toimitettava korkeimpaan hallinto-oikeuteen 30 päivän kuluessa hallinto-
oikeuden päätöksen tiedoksisaannista eli viimeistään 2.5.2023. 

Valitusosoitus on liitteenä HallJK (01.20). 

Hallinto-oikeuden kokoonpano 

Asian ovat ratkaisseet lainoppineet hallinto-oikeustuomarit Pertti Piippo ja 
Pirjo Joutsenlahti sekä luonnontieteiden alan hallinto-oikeustuomari Anne 
Saari. Asian on esitellyt Anne Saari. 

 

 

Tämä päätös on sähköisesti varmennettu hallinto-oikeuden 
asianhallintajärjestelmässä. 
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Jakelu 

Päätös  , oikeudenkäyntimaksu 260 euroa 

, oikeudenkäyntimaksu 260 euroa 

 oikeudenkäyntimaksu 260 euroa 

  (Oikaisuvaatimusohje ilmenee hallinto-oikeuden päätöksen 
oikeudenkäyntimaksua koskevasta liitteestä.)  

 

  A-P Niemi Oy 

Parkanon kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen 

Parkanon kaupungin terveydensuojeluviranomainen 

Parkanon kaupungin kaupunginhallitus 

Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus / 
Kalatalousryhmä 

Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus / 
Ympäristö ja luonnonvarat 

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto,  
Ympäristölupavastuualue 

Metsähallitus 

Suomen ympäristökeskus 

 

 
Tuomioistuimen yhteystiedot 
 

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



HallJK (01.20)      1 (2) 

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#/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




