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Asia Valitukset ympäristölupa-asiassa  

 

Muutoksenhakija 1. Ihastjärvi-Pullialan osakaskunta 

 

2. Kyyveden kalastusalue 

 

 

Luvan hakija Vapo Oy 

 

 

Päätös, johon on haettu muutosta 

 

Itä-Suomen aluehallintovirasto 2.9.2016 Nro 37/2016/1  

 

Aluehallintovirasto on tarkistanut Lintusuon toistaiseksi voimassa olevan 

121,1 ha:n suuruisen alueen ympäristöluvan lupamääräykset ja myöntänyt 

Vapo Oy:lle ympäristöluvan Lintusuon uudelle 20,1 ha:n suuruiselle tuotanto-

lohkolle 7 Mikkelin kaupungissa Kymijoen vesistöalueella. 

 

Aluehallintovirasto on hylännyt luvan saajan pyynnön saada aloittaa tuotanto 

uudella tuotantolohkolla 7 ennen päätöksen lainvoimaiseksi tulemista. 

 

Päätös sisältää lupamääräykset 1–19, joista lupamääräykset 3–4, 12 ja 19 kuu-

luvat seuraavasti: 

 

— — 

 

Päästöt vesiin 

 

— — 

 

3. Pintavalutuskentällä on vuodesta 2017 alkaen saavutettava enintään seuraa-

vat lähtevän veden ainepitoisuudet vuosikeskiarvoina:  
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  Pitoisuusraja  

Kiintoaine, mg/l                     8 

Kokonaisfosfori, µg/l                   90 

Kokonaistyppi, µg/l              2 000 

 

4. Pintavalutuskentän rakenteisiin ja veden johtamisjärjestelyihin on tarvitta-

essa tehtävä muutokset, jotka varmistavat kentälle tulevan veden mahdollisim-

man tasaisen jakaantumisen kentän alueelle. 

  

Jos pintavalutuskentällä ei tarkkailun perusteella saavuteta lupamääräyksessä 3 

asetettuja pitoisuusvaatimuksia, luvan saajan on välittömästi ryhdyttävä toi-

menpiteisiin vesienkäsittelyn parantamiseksi ja ilmoitettava tehtävistä toimen-

piteistä kirjallisesti Etelä-Savon ELY-keskukselle ja Mikkelin kaupungin ym-

päristönsuojeluviranomaiselle. 

 

Jos vesienkäsittely on jonkin vedenlaatumuuttujan osalta kahtena peräkkäisenä 

vuonna vaadittua heikompi, luvan saajan on toimitettava sitä seuraavan vuo-

den helmikuun loppuun mennessä aluehallintovirastolle vesienkäsittelyn te-

hostamista koskeva suunnitelma, jonka perusteella aluehallintovirasto voi 

muuttaa tai täsmentää lupaa ja lupamääräyksiä. 

 

Vesienkäsittelyrakenteisiin saa Etelä-Savon ELY-keskuksen hyväksymällä ta-

valla tehdä sellaisia muutoksia, jotka eivät vähennä niiden tehoa. 

 

— — 

 

Tarkkailut 

 

12. Lintusuon turvetuotantoalueen käyttö-, päästö- ja vaikutustarkkailu on to-

teutettava vuoden 2017 alusta lukien hakemuksessa ja sen liitteessä 11.3 esite-

tyn tarkkailuohjelman mukaisesti seuraavilla täsmennyksillä:  

- myös pintavalutukseen tulevasta vedestä on otettava näyte kerran kuukau-

dessa.  

- ylivirtaamajaksoilla (esim. rankkasateet) on otettava pintavalutuskentältä läh-

tevästä vedestä ylimääräisiä näytteitä ja samalla mitattava myös virtaama.    

  

Päästöt lasketaan sekä brutto- että nettoarvoina. Nettopäästöt lasketaan käyt-

täen taustapitoisuuksina luonnontilaisen suon pitoisuuksia:  

kokonaisfosfori 20 µg/l, kokonaistyppi 500 µg/l ja kiintoaine 1 mg/l ja tuotan-

toalueella mitattuja virtaamia. Päästöjen laskennassa tulee olla mukana kaikki 

näytteet sekä ohijuoksutukset ja muut häiriötilanteet.  

  

Tarkkailusuunnitelmia (päästö- ja vesistötarkkailu) voidaan tarkentaa Etelä-

Savon ELY-keskuksen hyväksymällä tavalla edellyttäen, että muutokset eivät 

heikennä tulosten luotettavuutta tai tarkkailun kattavuutta. 

 

— — 

 

Uuden tuotantoalueen käyttöönotto 
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19. Uuden tuotantoalueen (tuotantolohko 7) kuntoonpano saadaan aloittaa ai-

kaisintaan sen jälkeen, kun nykyisin käytössä olevasta noin 121 hehtaarin tuo-

tantopinta-alasta vähintään 30 hehtaarin suuruinen osa on lupamääräyksen 17 

mukaisesti jälkihoidettu ja vedet ohjattu vesienkäsittelyn ohi. 

 

Lisäksi ennen kunnostuksen aloittamista tuotantoalueen vesienkäsittelyyn tar-

koitetun pintavalutuskentän on täytettävä jatkuvasti vähintään kahden vuoden 

ajan kaikki edellä lupamääräyksessä 3 sanotut ainepitoisuuksien raja-arvot. 

 

Luvan saajan on vähintään kolme kuukautta ennen uuden tuotantoalueen kun-

toonpanon aloittamista toimitettava Etelä-Savon ELY-keskukselle selvitys näi-

den vaatimusten täyttymisestä. 

 

— — 

 

Ratkaisun perusteluita 

 

— — 

 

Edellytykset Lintusuon nykyisen tuotantoalueen lohkojen 1–6 ottamiselle tur-

vetuotantokäyttöön on ratkaistu Itä-Suomen ympäristölupaviraston päätöksellä 

27.6.2007 nro 73/07/2. Lupa on myönnetty yhteensä 144,2 hehtaarin turvetuo-

tantoalueelle, josta tuotannossa olevaa aluetta oli 68,4 hehtaaria ja tuotantoon 

valmistelematonta aluetta 75,8 hehtaaria. Tällä hetkellä tuotantoala on yh-

teensä 121,1 hehtaaria ja tuotannosta on poistunut alueita 9,6 hehtaaria. Tuo-

tantosuunnitelmaan sisältyy lisäksi uutta tuotantoaluetta 20,1 hehtaaria (uusi 

tuotantolohko 7). Lintusuon tuotanto- ja auma-alueiden, uusien tuotantoaluei-

den ja tuotannosta poistuneiden alueiden yhteenlaskettu pinta-ala on 150,8 

hehtaaria, minkä lisäksi tuotantoon liittyy 6,7 hehtaarin suuruinen pintava-

lutuskenttä. 

 

Lintusuon turvetuotantoalueen muutetusta toiminnasta ei tämän luvan ja lupa-

määräysten mukaisesti toimittaessa aiheudu yksin tai yhdessä muiden toimin-

tojen kanssa terveyshaittaa, merkittävää muuta ympäristön pilaantumista tai 

sen vaaraa, maaperän tai pohjaveden pilaantumista, erityisten luonnonolosuh-

teiden huonontumista tai yleiseltä kannalta tärkeän virkistys- tai muun käyttö-

mahdollisuuden vaarantumista eikä eräistä naapuruussuhteista annetussa laissa 

tarkoitettua kohtuutonta rasitusta. 

 

— — 

 

Arvioitaessa ympäristönsuojelulain 13 §:n mukaista luonnonarvojen turmeltu-

misesta aiheutuvaa turvetuotannon sijoittamisen estettä, suon luonnontilaisuu-

den ja suoluonnon muuttuneisuuden tarkastelualue voi olla tapauskohtaisesti 

myös koko suon turveallasta pienempi hydrologisesti yhtenäinen aluekokonai-

suus. Uusi tuotantolohko 7 on pääosin ojittamaton yhtenäinen suoalue, missä 

on myös luonnontilaisia tai enintään vähän muutettuja osia. Käytettävissä ole-

vien selvitysten perusteella alueella ei kuitenkaan ole valtakunnallisesti tai alu-

eellisesti merkittäviä luonnonarvoja, jotka estäisivät alueen ottamisen turve-

tuotantokäyttöön. 

 

Lintusuo sijoittuu Kyyveden lähialueelle (14.932), mikä on osa Kymijoen-
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Suomenlahden vesienhoitoaluetta. Valtioneuvoston päätöksellä 3.12.2015 hy-

väksytty Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelma 

vuosiksi 2016–2021 on otettu luparatkaisussa huomioon määräämällä käytettä-

väksi Lintusuon turvetuotantoalueen olosuhteissa parasta käyttökelpoista tek-

niikkaa vesien käsittelyssä. 

 

Itä-Suomen aluehallintovirasto on päätöksellään 10.5.2013 nro 34/2013/1 

(lainvoimainen) hylännyt Hakosuon 39,8 hehtaarin laajuista turvetuotantoalu-

etta koskeneen ympäristölupahakemuksen. Hakosuon turvetuotantoalueen pin-

tavalutuksella puhdistetut vedet olisi johdettu Roitonlammesta alkaen samaa 

purkureittiä kuin Lintusuon turvetuotantoalueen vedet. Esteenä ympäristöluvan 

myöntämiselle olivat vesienkäsittelyn toimivuuteen liittyvät epävarmuudet. 

Kyseessä olevan alueen ottaminen turvetuotantoon olisi tarkoittanut myös noin 

40 hehtaarin suuruisen suoalueen vesien ohjaamista pois Vuoksen vesistöalu-

eeseen kuuluvalta Loukeisen valuma-alueelta Kyyveden lähialueelle, jolloin 

tuotantoalueen kuormitus olisi kohdistunut jo nykyisin voimakkaasti kuormi-

tettuun vesistöön Roitonlammessa, Papinjoessa ja Hietajärvessä. 

 

Roitonlammen, Papinjoen ja Hietajärven tilasta olemassa olevat tiedot viittaa-

vat vesistöjen välttävään ja enintään tyydyttävään tilaan, korkeaan ulkoiseen 

kuormitukseen ja sisäkuormitukseen. Roitonlammen, Papinjoen ja Hietajärven 

tilan parantaminen edellyttäisi valuma-alueelta tulevan kiintoainekuorman ja 

rehevyyttä aiheuttavan fosforikuorman pienentämistä. 

  

Lintusuon kuivatusvesien käsittelyyn tarkoitetun pintavalutuskentän toimin-

nassa on tarkkailun perusteella ollut epävarmuutta alkuvaiheessa, mutta puh-

distusteho ja lähtevän veden laatu on pääsääntöisesti parantunut lupakauden 

kuluessa. Viimeisimmät vedenlaatutulokset viittaavat jo melko hyvin toimi-

vaan pintavalutuskenttään. Vesiensuojelurakenteiden toimivuus ja Roitonlam-

peen johdettavan veden pitoisuusraja-arvojen saavuttaminen on mahdollista 

varmistaa vesiensuojelurakenteiden hyvällä ylläpidolla ja parantamalla veden 

johtamistapaa pintavalutuskentälle, mistä on annettu määräys. 

 

Uusi tuotantolohko 7 sijoittuu Kyyveden lähialueella valuma-alueen reu-

naosaan. Nykyisin vähäinen osa tämän alueen valumavesistä voi karttatarkas-

telun perusteella kulkeutua myös Loukeiseen, riippuen alueen korkeussuhteista 

ja ojitusten virtaussuunnista. Näiltä osin alueen ottaminen turvetuotantokäyt-

töön on vastaava valuma-alueen muutos kuin Hakosuolla, mutta Lintusuon 

tuotantolohkon 7 osalta kyse on pienemmästä alueesta. 

 

Tässä asiassa saadun selvityksen perusteella Roitonlammen ja sitä seuraavan 

purkureitin tilassa ei ole odotettavissa muutosta nykyisellä kuormitustasolla. 

Vaiheistamalla uuden tuotantoalueen käyttöönotto, varmistamalla vesienkäsit-

telyn tehokkuus ja toimimalla muutoinkin tämän päätöksen määräysten mukai-

sesti ei Lintusuolta vesistöön johdettava kuormitus kasva, mutta voi pienentyä 

kerralla käytössä olevan tuotantoalan pienentyessä. Toteutuva kuormitustaso 

riippuu sääoloista. 

 

Tuotantolohkon 7 kuntoonpanovaiheessa ja tuotantovaiheessa muodostuvien 

kuivatusvesien käsittely ja johtaminen olemassa olevan ja hyvin toimivan pin-

tavalutuskentän kautta puhdistettuina Roitonlampeen ei heikennä vesiensuoje-

lun tasoa, eikä vaikeuta Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitosuunnitelmassa 
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asetettujen tilatavoitteiden saavuttamista. Lintusuon turvetuotantoalueen muu-

tetusta toiminnasta ja sen päästöistä ei ole muutoinkaan odotettavissa oleellisia 

muutoksia verrattuna aikaisemmin myönnetyn luvan mukaiseen toimintaan. 

Tämän perusteella edellytykset myös uuden tuotantolohkon 7 turvetuotanto-

käyttöön ottamiseen ovat olemassa.  

 

— — 

 

Lupamääräysten perustelut 

 

Päästöt vesiin 

 

Pintavalutuskäsittelystä vesistöön johdettavalle vedelle on asetettu hakijan esi-

tystä vastaavat pitoisuusraja-arvot kiintoaineelle, fosforille ja typelle vuosikes-

kiarvoina. Nämä ovat parhaan käyttökelpoisen tekniikan vaatimustason mukai-

sia. Ainepitoisuuksia koskevat vaatimukset edesauttavat vesistövaikutusten 

hallintaa paremmin kuin aiemmat pintavalutuskentän puhdistusteholle annetut 

tavoitearvot. Pintavalutuksen lisäksi ne huomioivat muutkin tuotantoalueella 

tehtävät ainekuormitusta vähentävät toimenpiteet ja vesienkäsittelymenetel-

mät. Raja-arvot on mahdollista saavuttaa tuotantoalueen ja vesienkäsittelyra-

kenteiden huolellisella hoidolla. 

 

— — 

 

Tarkkailut 

 

Luvanhaltijan on oltava selvillä toimintansa päästöistä ja niiden vaikutuksesta 

ympäristöön. Tarkkailua määrätään jatkettavaksi niin, että vesistötarkkailuun 

ei tehdä muutoksia ja päästötarkkailu tehdään tehokkaasti ylivirtaama-ajankoh-

dat huomioon ottaen. Myös pintavalutukseen tulevan veden laatua on seurat-

tava vähintään kerran kuukaudessa, jotta voidaan saada selville pintavalutus-

kentän puhdistusteho ja kentän mahdolliset korjaustarpeet. 

 

— — 

 

Uuden tuotantoalueen käyttöönotto 

 

Määräyksellä varmistetaan uuden tuotantolohkon 7 käyttöönotto niin, ettei ve-

sistökuormituksen kokonaismäärä kasva ja vesiensuojelutaso heikenny. Ve-

sienkäsittelyn toimivuudesta ja käytöstä poistetuista tuotantoalueista tehtävä 

ilmoitus ennen uuden alueen kuntoonpanon aloittamista on tarpeen määräyk-

sen valvomiseksi. 

 

— — 

 

Vaatimukset hallinto-oikeudessa 

 

1. Ihastjärvi-Pullialan osakaskunta on vaatinut, että aluehallintoviraston pää-

tös kumotaan siltä osin kuin siinä on myönnetty lupa turvetuotantoon tuotanto-

lohkolla 7 ja hakemus hylätään tältä osin. 
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Vaatimuksensa perusteluina osakaskunta on esittänyt, että aina kun uutta turve-

tuotantoa on otettu käyttöön, on osakaskunnan vesialueen tila nopeasti heiken-

tynyt (esimerkiksi Pyöreäsuon turvetuotantoalue). Yhtiön käsitys siitä, että ve-

sien tummuminen johtuu metsäojituksista ja maataloudesta, ei pidä paik-

kaansa, sillä viimeisestä metsäojituksestakin on kulunut lähes kolmekymmentä 

vuotta.  

 

Osakaskunta on lisäksi todennut, että äänestyslausunto, jonka mukaan hake-

mus olisi tullut hylätä, on perusteltu. 

 

2. Kyyveden kalastusalueen on katsottava vaatineen, että aluehallintoviraston 

päätös kumotaan siltä osin kuin siinä on myönnetty lupa turvetuotantoon tuo-

tantolohkolla 7 ja hakemus hylätään tältä osin. 

 

Kalastusalue on lisäksi vaatinut, että hallinto-oikeus: 

 

1) Muuttaa lupamääräyksen 3 kuulumaan seuraavasti: 

Pintavalutuskentältä on vuodesta 2017 alkaen saavutettava enintään seuraa-

vat lähtevän veden ainepitoisuudet virtaamilla painotettuina vuosikeskiar-

voina: 

- kiintoaine  3,5 mg/l 

- kokonaisfosfori 20 µg/l  

- kokonaistyppi 700 µg/l 

 

2) Muuttaa lupamääräystä 12 siten, että 

- ylivirtaaman raja-arvoksi asetetaan 70 l/s km²  

- ensimmäiset näytteet tulee ottaa mahdollisimman nopeasti ylivirtaamatilan-

teen alkaessa. Ylivirtaaman jatkuessa ensimmäisen viikon aikana näytteitä tu-

lee ottaa ensimmäisinä kolmena päivänä, jatkossa kerran viikossa.  

- sademäärän havainnointia varten tulee asentaa sääasema, jossa luotettava sa-

demäärän mittaus kullekin mittakaivon valuma-alueelle  

- näyte aina kun sademäärä on yli 20 mm/vrk 

- mittakaivon tulee olla riittävän suuri luotettavan virtaamamittauksen onnistu-

miseksi  

- on varmistettava laskelmin, että kaikki turvetuotantoalueelta virtaava vesi 

johdetaan mittakaivon läpi. (mitoitettava ja rakennettava tulvatilanteita varten 

pumppausallas minkä kapasiteetti riittää kattamaan kerran 40:ssä vuodessa ta-

pahtuvan rankkasateen aiheuttaman ylivirtaamatilanteen)  

- päästöt lasketaan vain bruttoarvoina  

- virtaamat tulee mitata jatkuvatoimisesti. 

 

3) Asettaa Kyyveden Koiraselän veden näkösyvyydelle 1,7 m vähimmäisraja-

arvon, jota seurataan, mitataan ja tehdään korjaavia toimia tarvittaessa. 

 

Vaatimustensa perusteeksi kalastusalue on muun muassa esittänyt, että hal-

linto-oikeuden tulee ottaa huomioon aluehallintoviraston päätökseen liitetyssä 

äänestyslausunnossa esitetty. 

 

Kyyvesi on ollut ELY-keskuksen projektijärvenä vuodesta 2009. Järven ekolo-

gian muutospaineet tulevat muun muassa ilmaston muuttumisen ja nykyisten 

päästöjen kautta. Rankkasateet voimistavat eroosiota ja sitä kautta ravinne-
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kuormituksen ja haitallisten aineiden huuhtoutumista vesistöön. Tärkeänä so-

peutumiskeinona pidetään ravinteiden hajakuormituksen ja pistekuormituksen 

vähentämistä. Tämä tarkoittaa muun muassa ehdotonta kieltoa uusille turve-

tuotantohankkeille kymmeniksi vuosiksi. Kalastusalue on korostanut myös uu-

den lohkon luonnontilaisuutta.  

 

Vapo Oy:n BAT-tekniikka on epävarmaa ja riittämätöntä. Sen soveltaminen ei 

takaa, että alapuolisen vesistön tila paranee tai pysyy edes samana. Vain riittä-

vän tiukat raja-arvot, niiden valvonta ja seuranta sekä jatkuvat korjaavat toi-

menpiteet varmistavat alapuolisten vesien tilan säilymisen hyvänä. Tekniikka 

on sertifioimaton. Puhdistustekniikan määrittelyssä ei myöskään ole huomioitu 

vesipuitedirektiivissä mainittuja tavoitteita. Tekniikka mahdollistaa heikot ve-

siensuojelurakenteet, jotka eivät kestä kevättulvan/rankkasateen aiheuttamaa 

kuormaa. 

 

Päätöksessä ei ole myöskään sovellettu Suomen Ympäristökeskuksen ohjetta 

”Ohje pintavesien ekologisen ja kemiallisen tilan luokitteluun – arviointiperus-

teet ja niiden soveltaminen”. Etelä-Savon ELY on selvittänyt Kyyveden Koi-

raselän (Lintusuon purkuvesistö) typpi- ja fosforipitoisuudet tilanteessa 8/2015 

ja ne ovat: kokonaisfosfori 19 µg/ltr ja typpi 688 µg/ltr. Vesipuitedirektiivin 

johtoajatuksen mukaisesti ei voida ajatella, että Koiraselälle purkautuisi vuo-

desta toiseen vettä, jonka fosfori- ja/tai typpipitoisuus ylittää vastaanottavan 

vesistön nykyisen pitoisuuden. Kyyveden fosforitasapaino on ELY-keskuksen 

tekemän laskelman mukaan niin ikään negatiivinen eli fosforia kertyy vesis-

töön vuodesta toiseen.  

 

Kyyveden Koiraselän (Lintusuon purkuvesistö) näkösyvyys on Etelä- Savon 

ELY-keskuksen tekemien mittausten mukaan noin 1,7 m. Kyyveden pääaltaan 

näkösyvyys on noin 2,8 m. Näkösyvyys korreloi liuenneen humuksen ja kiin-

toaineen määrään. Molemmat hankaloittavat villin lohen ja lohensukuisten 

(muikku, siika, kuore) kalojen lisääntymistä.  

 

Muta, lieju ja musta vesi uhkaavat Läsäkoskessa ja Rauhasalmessa esiintyvää 

villiä, äärimmäisen uhanalaista lohta. Turvetuotannon purkuvedet ovat haitalli-

sia taimenen mädille. Se estää kaasujen vaihdon mätimunista ja aiheuttaa siten 

kehittyvien kalanpoikasten kuoleman. Mikäli turvetuotannon purkuvedet estä-

vät tai haittaavat taimenkannan luontaista lisääntymistä, on kysymyksessä ym-

päristönsuojelulaissa tarkoitettu merkittävä ympäristön pilaantuminen. Läsä-

koski on Etelä-Savon pintavesien hoidon toimenpideohjelman mukaisesti val-

takunnallisesti arvokas virtavesikohde, jolla on erityisen suuri merkitys Mänty-

harjun reitin rauhoitetun ja erittäin uhanalaisen järvitaimenen, harjuksen ja 

siian lisääntymiselle sekä vaelluksen turvaamiselle. Läsäkoskea on kunnostettu 

200 000 eurolla ja sen kalataloudellisena tavoitteena on vaellusmahdollisuuden 

ja virta-alueiden mahdollisimman suuren luonnontuotannon turvaaminen. 

Läsäkoskessa inventoitiin 2015 syksyllä 98 järvitaimenen kutupesää. Läsäkos-

kesta löytyi muutamia suuria, pituudeltaan yli 4 metrisiä kutupesiä. Keskimää-

rin 70 cm pituinen naaras tekee neljämetrisen kutupesän. 

 

Asian käsittely hallinto-oikeudessa 

 

Itä-Suomen aluehallintovirasto on ilmoittanut, että se ei anna lausuntoa vali-

tusten johdosta. 
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Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle kalatalousviran-

omaisena, Mikkelin kaupungille, Mikkelin kaupungin ympäristönsuojeluviran-

omaiselle ja Mikkelin kaupungin terveydensuojeluviranomaiselle on varattu 

tilaisuus antaa vastine. Vastineita ei ole annettu. 

 

Etelä-Savon elinkeino-, liikenne -ja ympäristökeskuksen ympäristö ja luonnon-

varat -vastuualue on vastineessaan esittänyt, että se pitää ympäristöluvassa 

määriteltyjä päästöraja-arvoja asianmukaisina.  

 

Järvilohi ei ole Kyyveden ja Puulan alueen luontainen kalalaji. 

 

Väitteet pienien turvesoiden vaikutuksesta Läsäkosken taimenen luonnonku-

dun estäjinä tai haittaajina eivät pidä paikkaansa. Vaikutuksia voisi olla soiden 

ensimmäisissä purkuojissa, mikäli niissä esiintyisi taimenta. 

 

Vapo Oy on vastineessaan muun muassa todennut, että lupamääräys 19 mah-

dollistaa uuden tuotantoalueen valmistelun aloittamisen vasta, kun vähintään 

30 ha suuruinen ala vanhaa tuotantoaluetta on poistunut tuotannosta ja siirty-

nyt muuhun käyttöön tai kasvittunut ja vedet on ohjattu vesienkäsittelyraken-

teiden ohi. 

 

Enimmäispitoisuusrajoissa on tarpeen olla varmuusmarginaalia. Perusteita 

enimmäispitoisuusrajojen tiukentamiselle ei ole. 

 

Kyyveden kalastusalue on antanut vastaselityksen, jossa on muun ohella kor-

jannut 2.10.2016 päivättyä valitustaan siten, että valituksessa on erheellisesti 

mainittu lohi, vaikka tarkoitettu laji on taimen. 

 

Ihastjärven-Pullialan osakaskunta on antanut vastaselityksen 

 

Merkintä 

 

Kiinteistörekisterin tietojen mukaan Ihastjärvi-Pullialan osakaskunnan hallit-

sema yhteinen vesialue 491-876-8-0 on 17.5.2018 yhdistetty Kyyveden osa-

kaskunnan hallitsemaan yhteiseen vesialueeseen 491-876-67-1. 

 

Hallinto-oikeuden ratkaisu 

 

Hallinto-oikeus valitukset enemmälti hyläten muuttaa lupamääräyksiä 3 ja 12. 

 

Muutetut määräykset kuuluvat muutetuissa muodoissaan seuraavasti (muutok-

set kursivoituna): 

 

3. Pintavalutuskentältä on vuodesta 2020 alkaen saavutettava enintään seuraa-

vat lähtevän veden ainepitoisuudet vuosikeskiarvoina: 

 

   Pitoisuusraja 

- kiintoaine mg/l                   8  

- kokonaisfosfori µg/l                  70  

- kokonaistyppi µg/l             2000 
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12. Lintusuon turvetuotantoalueen käyttö-, päästö- ja vaikutustarkkailu on to-

teutettava vuoden 2020 alusta lukien hakemuksessa ja sen liitteessä 11.3 esite-

tyn tarkkailuohjelman mukaisesti seuraavilla täsmennyksillä:  

- myös pintavalutukseen tulevasta vedestä on otettava näyte kerran kuukau-

dessa.  

- ylivirtaamajaksoilla (esim. rankkasateet) on otettava pintavalutuskentältä läh-

tevästä vedestä ylimääräisiä näytteitä (poistettu tekstiä)    

- virtaama on mitattava jatkuvatoimisesti ympäri vuoden. 

  

Päästöt lasketaan sekä brutto- että nettoarvoina. Nettopäästöt lasketaan käyt-

täen taustapitoisuuksina luonnontilaisen suon pitoisuuksia:  

kokonaisfosfori 20 µg/l, kokonaistyppi 500 µg/l ja kiintoaine 1 mg/l ja tuotan-

toalueella mitattuja virtaamia. Päästöjen laskennassa tulee olla mukana kaikki 

näytteet sekä ohijuoksutukset ja muut häiriötilanteet.  

  

Tarkkailusuunnitelmia (päästö- ja vesistötarkkailu) voidaan tarkentaa Etelä-

Savon ELY-keskuksen hyväksymällä tavalla edellyttäen, että muutokset eivät 

heikennä tulosten luotettavuutta tai tarkkailun kattavuutta. 

 

Perustelut 

 

Sovellettuja oikeusohjeita 

  

Ympäristönsuojelulain 48 §:n 2 momentin mukaan ympäristölupa on myönnet-

tävä, jos toiminta täyttää ympäristönsuojelulain ja jätelain sekä niiden nojalla 

annettujen säännösten vaatimukset. 

 

Ympäristönsuojelulain 49 §:n 1 momentin 1, 2 ja 5 kohtien mukaan ympäristö-

luvan myöntäminen edellyttää, ettei toiminnasta, asetettavat lupamääräykset ja 

toiminnan sijoituspaikka huomioon ottaen, aiheudu yksinään tai yhdessä mui-

den toimintojen kanssa muun muassa 1) terveyshaittaa; 2) merkittävää muuta 5 

§:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitettua seurausta tai sen vaaraa (ympäristön 

pilaantuminen); 5) eräistä naapuruussuhteista annetun lain 17 §:n 1 momen-

tissa tarkoitettua kohtuutonta rasitusta. 

 

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. 

 

Ympäristönsuojelulain 52 §:n 1 momentin 1 ja 6 kohtien mukaan ympäristölu-

vassa on annettava tarpeelliset määräykset muun muassa 1) päästöistä, päästö-

raja-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 lupamää-

räyksiä annettaessa on otettava huomioon toiminnan luonne, sen alueen omi-

naisuudet, jolla toiminnan vaikutus ilmenee, toiminnan vaikutus ympäristöön 
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kokonaisuutena, ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi tarkoitettujen toi-

mien merkitys ympäristön kokonaisuuden kannalta sekä tekniset ja taloudelli-

set mahdollisuudet toteuttaa nämä toimet. Päästöraja-arvoa sekä päästöjen eh-

käisemistä ja rajoittamista koskevien lupamääräysten tulee perustua parhaa-

seen käyttökelpoiseen tekniikkaan. Lupamääräyksissä ei kuitenkaan saa vel-

voittaa käyttämään vain tiettyä tekniikkaa.  

 

Ympäristönsuojelulain 62 §:n 1 momentin mukaan ympäristöluvassa on muun 

muassa annettava tarpeelliset määräykset päästöjen ja toiminnan tarkkailusta 

sekä toiminnan vaikutusten ja toiminnan lopettamisen jälkeisen ympäristön 

tilan tarkkailusta. 

 

Asiassa saatu selvitys 

 

Lintusuo sijaitsee Mikkelin kaupungissa Kymijoen vesistöalueen Mäntyharjun 

reitin valuma-alueen Kyyveden lähialueella (14.932). Toiminta sisältää 121,1 

ha:n suuruisen olemassa olevan tuotantoalueen ja 20,1 ha:n suuruisen ojitta-

mattomalle alueelle suunnitellun uuden tuotantolohkon 7. Turvetuotanto Lintu-

suon pohjoisosassa on aloitettu vuonna 1986 ja tuotantoalueen eteläosassa 

vuonna 2009.  

 

Tuotantoalueen kuivatusvedet käsitellään perustason vesienkäsittelyrakenteilla 

täydennettynä vuonna 2009 rakennetulla pintavalutuskentällä. Pintavalutus-

kentän pinta-ala on 6,4 ha ja kentän osuus sen nykyisestä valuma-alueesta on 

4,4 %. Kuivatusvedet johdetaan laskuojan kautta Roitonlampeen ja sieltä edel-

leen Papinjoen, Hietajärven ja Sahinjoen kautta Kyyveden Ala-Sitroon. Hake-

muksen mukaan tuotantolohkon 7 valmistelu aloitetaan sitten, kun vanhalta 

tuotantoalueelta poistuu tuotannosta vähintään sitä vastaavansuuruinen alue. 

 

Kyyveden lähialue on kooltaan 603,25 ha, josta Lintusuon osuus on 0,2 %. 

Kyyveden koko valuma-alue Läsäkoskessa on 1 505 km2. Kyyveden lähialu-

eesta oli vuonna 2015 turvetuotannossa 208,1 ha. Vapo Oy:n arvion mukaan 

turvetuotanto Kyyveden lähialueella vähenee 144,1 ha:iin vuosina 2020–2025. 

Lintusuon tuotantoalueesta on arvioitu poistuvan noin 46 ha vuoteen 2020 

mennessä.  

 

Roitonlammen, Hietajärven ja Sahinjoen vesi on ollut 2000-luvulla rehevää ja 

runsashumuksista. Roitonlammen vesi on ollut lisäksi hapanta. Ala-Sitron ve-

denlaatu on ollut sen yläpuolisia alueita parempilaatuista ja sen veden koko-

naisfosforipitoisuus (25–35 µg/l) on vuosina 2009–2013 viitannut erinomai-

seen tai hyvään ekologiseen luokkaan ja typpipitoisuus (660–1100 µg/l) hy-

vään ja osin tyydyttävään luokkaan. Lintusuon alapuolisten vesistöjen veden-

laadussa ei ole havaittavissa selkeää kehityssuuntaa vuosien 2009–2013 vesi-

näytetulosten perusteella.  

 

Kyyveden Koiraselän ekologinen tila on 2. vesienhoitosuunnittelukaudella 

luokiteltu suppeaan aineistoon perustuen hyväksi. Biologisten tekijöiden pe-

rusteella tila on hyvä ja fysikaalis-kemiallisten tekijöiden perusteella erinomai-

nen. Koiraselän ekologinen luokka on heikentynyt erinomaisesta hyväksi. Ve-

sistössä ei kuitenkaan ole tapahtunut tilaluokan heikkenemistä aiheuttaneita 

muutoksia vaan tilaluokka on muuttunut menetelmällisistä muutoksista, uu-

desta seuranta-aineistosta tai vesimuodostuman tyypin muutoksesta johtuen. 



11 (17) 

 

   

Vesienhoitosuunnitelmassa Kymijoen valuma-alueelle turvetuotannon vesistö-

kuormituksen vähentämiseksi on esitetty, että nykykäytännön mukaisten toi-

menpiteiden lisäksi uusia tuotantolohkoja voidaan ottaa käyttöön vaiheittain. 

Vesienhoitosuunnitelman mukaan Koiraselän tilaluokka ei ole vaarassa heiken-

tyä kuluvan vesienhoitokauden aikana.  

 

Papinjoessa, Hietajärvessä, Ala- ja Ylä-Sitrossa sekä Kyyveden Mustikka-

selällä vuosina 2007–2012 tehdyn kalataloudellisen tarkkailun mukaan tark-

kailualueella on harjoitettu monipuolista vapaa-ajankalastusta tärkeimpien saa-

lislajien ollessa hauki, kuha, ahven ja lahna. Tarkkailujaksolla tarkkailualueen 

kalakannoissa tai kalastuksessa ei tapahtunut merkittäviä muutoksia. Papinjoen 

kalataloudellinen arvo arvioitiin tarkkailutulosten perusteella vähäiseksi.   

 

Lintusuon vuotuisiksi bruttopäästöiksi on turvetuotannon ominaiskuormitustie-

tojen perusteella arvioitu 4 067 kg kiintoainetta, 42 kg fosforia ja 1 105 kg typ-

peä. Kemialliseksi hapenkulutukseksi (CODMn) on arvioitu 26 654 kg. Lisäalu-

een kuntoonpanovaiheessa päästöt on arvioitu hivenen suuremmiksi.  

 

Vuosina 2009–2013 pintavalutuskentältä lähtenyt vesi sisälsi keskimäärin 4,5–

7,4 mg/l kiintoainetta, 82–210 µg/l fosforia ja 1 900–2 400 µg/l typpeä. Kemi-

allinen hapenkulutus (CODMn) oli 72–93 mg/l O2. Kenttä poisti vuosittain kes-

kimäärin 63–80 % kiintoainetta, -42–38 % fosforia ja 5–30 % typpeä. Kenttä 

on lisännyt kemiallista hapenkulutusta 8–21 % ja kentältä vapautui fosforia 

sen kolmena ensimmäisenä käyttövuotena. Pintavalutuskentältä lähteneen ve-

den kiintoaine-, typpi- ja fosforipitoisuudet laskivat ja kentän puhdistusteho 

parani vuosien 2009‒2013 aikana. Vapo Oy:n hallinto-oikeudelle toimittaman 

vastineen mukaan pintavalutuskentältä lähtevän veden laatu ja kentän puhdis-

tusteho olivat vuosina 2015 ja 2016 seuraavat: 

 

 

 

 

Lupahakemuksessa on arvioitu toiminnan päästöjen osuudeksi nykytilanteessa 

ja lisäalueen tuotantovaiheessa Sahinjoen suulla 0,34 mg/l kiintoainetta, 3,5 

µg/l fosforia ja 92 µg/l typpeä sekä vastaavasti Kyyveden Lahnasalmessa 0,16 

mg/l kiintoainetta, 1,7 µg/l kokonaisfosforia ja 44 µg/l typpeä. Kemiallisen ha-

penkulutuksen osuudeksi on arvioitu Sahijoen suulla 2,2 mg/l O2 ja Kyyveden 

Lahnasalmessa 1,1 mg/l O2. 

 

Oikeudellinen arviointi 

 

Luvan myöntämisen edellytykset turvetuotantoon lohkolla 7 

   

Kyseessä on osin vanhan toimintansa loppuvaiheessa olevan ja osin vuonna 

2009 aloitetun tuotantoalueen lupamääräysten tarkistaminen ja olemassa ole-

vaa tuotantoaluetta huomattavasti pienikokoisemman uuden tuotantolohkon 7 

ympäristölupa. Valituksenalaisen lupapäätöksen mukaan tuotantolohkon 7 

kuntoonpano turvetuotantoa varten voidaan aloittaa aikaisintaan sitten, kun 

olemassa olevalta alueelta on poistunut tuotannosta 30 ha eli uutta aluetta vä-

hintään noin 10 ha suurempi alue. Olemassa olevalta tuotantoalueelta on lähi-

Vuosi Kiintoaine mg/l (%) Kok.P µg/l (%) Kok.N µg/l (%) 

2015 10,4 (52) 62,0 (33,3) 1 740 (13,4) 

2016 5,5 (52,2) 46,4 (38,5) 1 620 (21%) 
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vuosina poistumassa huomattavasti lisäaluetta suurempi alue. Tämän seurauk-

sena pintavalutuskentälle johdettava kuivatusvesien määrä vähenee, pintava-

lutuskentän osuus sen valuma-alueesta kasvaa ja vesienkäsittely tehostuu.  

 

Pintavalutus on turvetuotantotoimialalla vakiintuneen oikeuskäytännön ja ym-

päristöministeriön julkaiseman turvetuotannon ympäristönsuojeluohjeen (Ym-

päristöhallinnon ohjeita 2/2015) mukaan parasta käytettävissä olevaa vesienkä-

sittelytekniikkaa. Ojitetulle alueelle rakennetun pintavalutuskentän toiminta on 

ojittamattomalle kentälle rakennettua epävarmempaa varsinkin vesienkäsitte-

lyn alkuvaiheessa kentän kasvillisuuden ja muun eliöstön sopeutuessa vesiolo-

suhteiden muutokseen. Lintusuon pintavalutuskenttä on poistanut kiintoainetta 

ja typpeä toimintansa alusta lähtien. Neljännestä toimintavuodesta alkaen 

kenttä on alkanut poistaa myös fosforia. Yhtiön vastineessaan toimittamien 

vuosien 2015 ja 2016 tarkkailutulosten perusteella pintavalutuskentän toimin-

nan voidaan arvioida olevan vakiintumassa hyvälle tasolle. Hallinto-oikeus ar-

vioi, että se täyttää mukaan parhaan käyttökelpoisen tekniikan mukaiset vaati-

mukset myös uuden tuotantoalueen osalta.  

 

Saadun selvityksen mukaan alapuolisten vesistöjen vedenlaadussa ei ole viime 

vuosina tapahtunut heikkenemistä. Koiraselän ekologinen tila on hyvä eikä se 

ole vaarassa heikentyä. Hallinto-oikeus toteaa, että hakemuksessa esitetty las-

kelma Lintusuon päästöjen vaikutuksista Sahinjoessa ja Kyyvedessä on va-

luma-alueiden koon perusteella virheellinen ja yliarvioi vaikutuksia. Kyyveden 

Lahnasalmessa Lintusuon päästöjen vaikutukset ovat vähäisiä. 

 

Tuotantoalueen supistumisen ja vesienkäsittelyn tehostumisen seurauksena 

Lintusuon tuotantoalueelta alapuoliseen vesistöön johdettavien päästöjen voi-

daan arvioida vähenevän, vaikka uutta aluetta otetaan tuotantoon. Tämän seu-

rauksena myös toiminnasta alapuolisille vesialueille aiheutuvat vaikutukset 

vähenevät jatkossa.  

 

Hallinto-oikeus arvioi, että toiminnasta ei siten aiheudu Koiraselän hyvän eko-

logisen tilan vaarantumista. Päästöjen vähenemisestä, tuotannon vaiheistami-

sesta ja Lintusuon pienestä valuma-alueosuudesta johtuen toiminnasta ei jat-

kossakaan aiheudu vaaraa järvitaimenen lisääntymiselle Kyyveden alapuolella 

sijaitsevissa Rauhansalmessa ja Läsäkoskessa. 

 

Edellä mainituin perusteluin hallinto-oikeus katsoo, että aluehallintovirasto on 

voinut myöntää luvan turvetuotantoon lohkolla 7. 

 

Päästömääräykset 

 

Vesienkäsittelyrakenteiden toimivuudelle ja päästöjen enimmäismäärälle an-

nettavat määräykset harkitaan tapauskohtaisesti ottaen huomioon muun mu-

assa tuotantoalueen koko ja alapuolisen vesistön tila. Jotta pintavalutuskentän 

voidaan katsoa olevan parhaan käyttökelpoisen tekniikan mukaista, sen täytyy 

puhdistaa riittävästi ravinteita. Hallinto-oikeus katsoo, että lupamääräyksessä 3 

annetun fosforin pitoisuusraja-arvon muuttaminen on tarpeen, jotta voidaan 

varmistaa, että vesienkäsittely täyttää myös uuden tuotantoalueen osalta par-

haan käyttökelpoisen tekniikan mukaisen vaatimuksen. Pintavalutuskentän 

tarkkailutietojen perusteella kentällä on viime vuosina saavutettu puhdistustu-

lokset, joita edellytetään lupamääräyksessä 3 hallinto-oikeuden muuttamassa 
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muodossa.  

 

Vesienhoidossa vesimuodostuman ekologisen tilan arvioinnissa tarkastelun 

kohteena ovat ensisijaisesti biologiset laatutekijät, joiden lisäksi tarkastelussa 

ovat mukana veden fysikaalis-kemialliset laatutekijät ja hydromorfologiset te-

kijät. Tilaluokittelun luokkarajat on määritetty vesimuodostumakohtaisesti pin-

tavesityypeittäin. Vesimuodostuman tilan arviointi tehdään edustaviin havain-

topaikoilta kerättäviin tietoihin perustuvana kokonaisarviona. Vedenlaatuteki-

jöitä arvioidaan määritetyn vesimuodostuman selkäalueilta otettujen näyttei-

den keskiarvoista. Ekologisen tilan arviointikriteerejä ei ole tarkoitettu vesis-

töön johdettavien turvetuotannon kuivatusvesien laadun arvioimiseen. Jäteve-

den vaikutus vastaanottavan vesistön veden laatuun riippuu päästöjen määrästä 

ja niiden laimenemisesta vastaanottavassa vesistössä. Luvan myöntämisen 

edellytyksiä ja lupamääräyksiä harkittaessa arvioidaan päästöistä purkuvesis-

tössä aiheutuvat vaikutukset. Se, että jätevedet ovat alapuolista vesistöä hei-

kompilaatuisia, ei tarkoita, että toiminta olisi vesienhoitosuunnitelman vas-

taista tai että päästöistä aiheutuisi vesienhoitosuunnitelman vastainen seuraus 

varsinkaan silloin, kun jätevesien osuus alapuolisen vesistömuodostuman vesi-

määrästä on vähäinen.  

 

Näillä perusteilla hallinto-oikeus katsoo, että vesiensuojelurakenteita koskevat 

määräykset ovat, hallinto-oikeuden muuttamassa muodossa, riittävät estämään 

vesistön pilaantumista. 

 

Päästötarkkailu 

 

Jatkuvatoiminen virtaamamittaus on tarpeen toiminnan päästöjen luotettavaa 

arviointia varten. Asiakirjoista saatavan selvityksen perusteella Lintusuon tark-

kailu on perustunut jo nyt jatkuvaan vesimäärän mittaukseen.  

 

Ylimääräisiä vesinäytteitä on määrätty otettavaksi kevättulvan aikaan ja muilla 

ylivirtaamajaksoilla esimerkiksi rankkasateiden aikaan. Ylivirtaamatilanteet on 

määritetty turvetuotannon ympäristönsuojeluohjeessa. Ylivirtaamana pidetään 

tilannetta, jossa tuotantoalueelta lähtevä valuma on 10–15 -kertainen keskiva-

lumaan (10 l/s/km2) verrattuna tai sateen rankkuus on suurempi kuin 20 

mm/vuorokausi. Turvetuotannon tarkkailuohjeen (Ympäristöhallinnon ohjeita 

4/2017) suositus on, että ylivirtaamanäytteenotto ajoitetaan tilanteisiin, kun 

vuorokaudessa on satanut yli 20 mm. Hallinto-oikeus katsoo, että luvan mu-

kaisesti toteutetulla näytteenotolla jatkuvatoimisella virtaamamittauksella täy-

dennettynä saadaan riittävän luotettava tieto toiminnan päästöjen arvioimiseksi 

ja lupamääräyksen 3 valvomiseksi.  

 

Tuotantoalueen kaikki kuivatusvedet on määrätty käsiteltäväksi pintavalutuk-

sella, josta ne johdetaan mittakaivon kautta alapuoliseen vesistöön. Saadun sel-

vityksen mukaan mittakaivo on varustettu virtaamamittauksen mahdollista-

valla ylivuotoputkella mittakaivon tukkiutumisesta johtuvan mahdollisen poik-

keustilanteen vuoksi. Koska virtaamamittaus on määrätty tehtäväksi jatkuva-

toimisesti, myös mahdollista ylivuotoputken virtaamaa on seurattava riittävän 

tiheästi. Hallinto-oikeus katsoo, että virtaamamittaus on siten varmistettu myös 

mahdollisissa poikkeustilanteissa. 

 

Lupamääräyksen 12 mukaan päästöt on laskettava netto- ja bruttoarvoina. 
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Päästöjen arvioiminen ja ilmoittaminen myös nettoarvoina antaa lisää tietoa 

pintavalutuskentän toiminnasta. Kyyveden kalastusalueen vaatimus siitä, että 

päästöt laskettaisiin vain bruttoarvoina, hylätään aiheettomana. 

 

Koiraselän näkösyvyys 

    

Ympäristöluvassa on ympäristönsuojelulain 52 §:n 1 momentin 1 kohdan mu-

kaisesti annettava määräykset päästöistä, päästöraja-arvoista, päästöjen ehkäi-

semisestä ja rajoittamisesta sekä päästöpaikan sijainnista. Ympäristön tilaa 

yleisesti kuvaavissa tekijöissä tapahtuviin muutoksiin kohdistuvia lupamää-

räyksiä ei ympäristöluvassa voida antaa.  

 

Lintusuon ympäristöluvassa on annettu lupamääräys 3 päästöjen rajoitta-

miseksi. Purkuvesistön veden näkösyvyyteen vaikuttavat muun muassa va-

luma-alueelta tuleva kuormitus, valuma-alueen ominaisuudet, luonnonhuuh-

touma, vesistön fyysiset ominaisuudet, vuodenaika ja sääolot. Lintusuon turve-

tuotantotoiminnan päästöt muodostavat pienen osan Koiraselän veden laatuun 

ja näkösyvyyteen kohdistuvista vaikutuksista. Toiminnanharjoittaja vastaa ai-

noastaan oman toimintansa päästöistä ja niiden vaikutuksesta vastaanottavassa 

vesistössä. Hallinto-oikeus toteaa, että Lintusuon turvetuotannon ympäristölu-

vassa ei ole mahdollista antaa määräystä Lintusuon turvetuotantotoiminnan 

päästöistä vain pieneltä osaltaan riippuvalle Koiraselän näkösyvyydelle. Sen 

vuoksi Kyyveden kalastusalueen vaatimus vähimmäisnäkösyvyydestä määrää-

miseksi hylätään.      

 

Määräajat 

 

Ajan kulumisen vuoksi hallinto-oikeus on viran puolesta muuttanut lupamää-

räysten 3 ja 12 määräaikoja niin, että ainepitoisuudet on saavutettava ja tark-

kailu toteutettava vuodesta 2020 alkaen. 

 

Sovelletut oikeusohjeet 

 

Perusteluissa mainitut 

Julkipano 

 

Päätös on annettu julkipanon jälkeen. 

 

Päätöksestä ilmoittaminen 

 

Mikkelin kaupunginhallituksen on viipymättä ilmoitettava tästä päätöksestä 

kaupungin ilmoitustaululla.  

 

Muutoksenhaku 

 

Ympäristönsuojelulain 190 §:n 1 momentin mukaan tähän päätökseen saa  

hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen, jos korkein  

hallinto-oikeus myöntää hallintolainkäyttölain 13 §:n 2 momentin perusteella  

valitusluvan. Valituskirjelmä on toimitettava korkeimpaan hallinto-oikeuteen 

30 päivän kuluessa hallinto-oikeuden päätöksen antopäivästä eli viimeistään 

23.12.2019. 
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 Diaarinumerot 

 01331/16/5115  

 01332/16/5115  

         

 

 

 

 

Asian ovat ratkaisseet lainoppineet hallinto-oikeustuomarit Sinikka Kangas-

maa ja Patrick Sahlström sekä luonnontieteen alan hallinto-oikeustuomarit 

Kirsti Poikonen ja Jaakko Tuhkanen. Asian on esitellyt Jaakko Tuhkanen. 

 

 

 

 

 

 

Sinikka Kangasmaa  Kirsti Poikonen 

 

 

 

 

 

 Patrick Sahlström  Jaakko Tuhkanen 

 

  

 Toimituskirjan antaja: 

 

 

 Tarja Mustonen 

 notaari 
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 Diaarinumerot 

 01331/16/5115 

01332/16/5115  

 

 

 

 

Jakelu 

 

Päätös ja maksu Kyyveden osakaskunta (entinen Ihastjärvi-Pullialan osakaskunta), maksutta 

 

Kyyveden kalastusalue, maksutta 

 

Jäljennös maksutta 

 

Vapo Oy 

 

Mikkelin kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen 

 

Mikkelin kaupungin terveydensuojeluviranomainen 

 

Mikkelin kaupunginhallitus 

 

Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus/ 

Kalatalousryhmä, sähköisesti 

 

Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus/ 

Ympäristö ja luonnonvarat, sähköisesti 

 

Etelä-Suomen aluehallintovirasto, sähköisesti 

Ympäristölupavastuualue  

 

Suomen ympäristökeskus, sähköisesti 

 

 

 

 

 

 

TM 

 



     

         Liite hallinto-oikeuden päätökseen 

 

  

VALITUSOSOITUS 

 

 

Valitusviranomainen 

 

Hallinto-oikeuden päätökseen saa hakea muutosta korkeimmalta hallinto-oikeudelta 

kirjallisella valituksella, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan. 

 

Valitusluvan myöntämisperusteet 

 

Hallintolainkäyttölain 13 §:n 2 momentin mukaan valitusluvan myöntämisen perusteet ovat: 

 

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 julkipanon jälkeen. Päätöksen katsotaan tulleen 

asianomaisen tietoon silloin, kun se on annettu. Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa 

hallinto-oikeuden päätöksen tiedoksisaannista, sitä päivää lukuunottamatta. 

 

Valituskirjelmän toimittaminen 

 

Valituskirjelmä, johon on sisällytettävä valituslupahakemus, on toimitettava valitusajassa 

korkeimmalle hallinto-oikeudelle. 

 

Valituskirjelmä liitteineen voidaan lähettää myös postitse, telekopiona tai sähköpostilla. 

Valituskirjelmän tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan 

päättymistä. Sähköisesti (telekopiona tai sähköpostilla) toimitettavan valituskirjelmän tulee 

olla toimitettu siten, että se viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston 

aukioloajan päättymistä on kokonaisuudessaan käytettävissä viraston vastaanottolaitteessa 

tai tietojärjestelmässä. Valituskirjelmän ja muiden valitusasiakirjojen lähettäminen postitse 

tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla. 
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Valituskirjelmän sisältö ja allekirjoittaminen 

 

Valituskirjelmässä, joka on osoitettava korkeimmalle hallinto-oikeudelle, on ilmoitettava 

 

- valittajan nimi ja kotikunta 

- päätös, johon haetaan muutosta 

- perusteet, minkä vuoksi valituslupa tulisi myöntää 

- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia 

 siihen vaaditaan tehtäväksi 

- perusteet, joilla muutosta vaaditaan. 

 

 Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos 

valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän 

nimi ja kotikunta. Valituskirjelmässä on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero 

sekä mahdollinen sähköpostiosoite, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan 

toimittaa. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä 

ellei valituskirjelmää toimiteta sähköisesti (telekopiona tai sähköpostilla). 

 

Valituskirjelmän liitteet 

 

Valituskirjelmään on liitettävä 

- hallinto-oikeuden päätös alkuperäisenä tai jäljennöksenä 

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

 aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. 

 

 Asiamiehen on, jollei hän ole asianajaja tai yleinen oikeusavustaja, liitettävä valitus-

kirjelmään valtakirja, jollei valittaja ole valtuuttanut häntä suullisesti valitusviranomaisessa 

tai ellei sähköisesti toimitettavassa asiakirjassa ole selvitystä asiamiehen toimivallasta. 

 

 

Korkeimman hallinto-oikeuden yhteystiedot    

 

 

Postiosoite:       Korkein hallinto-oikeus       

      PL 180, 00131 Helsinki       

 

Käyntiosoite:    Fabianinkatu 15, Helsinki 

 

Puh.nro:      029 56 40200   

 

Telefax:      029 56 40382    

 

S-posti:      korkein.hallinto-oikeus@oikeus.fi  

 

Aukioloaika:     arkipäivisin klo 8.00-16.15  
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