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  01520/17/5115
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01541/17/5115

Asia Valitukset ympäristölupa-asiassa 

Muutoksenhakijat 1. 
 ja 

2. Kyyveden kalastusalue

3. 
 ja 

4. Ihastjärvi-Pullialan osakaskunta

Luvan hakija Vapo Oy

Päätös, johon on haettu muutosta

Itä-Suomen aluehallintovirasto 13.10.2017 nro 61/2017/1 

Aluehallintovirasto on myöntänyt Vapo Oy:lle toistaiseksi voimassa olevan 
ympäristöluvan Kovalansuon turvetuotantoon Mikkelin kaupungissa Kyyve-
den vesistöalueella. Tuotantoalueen pinta-ala auma-alueineen on noin 30,7 
hehtaaria.

Aluehallintovirasto on myöntänyt Vapo Oy:lle luvan toiminnan aloittamiseen 
muutoksenhausta huolimatta. Luvan saajan on asetettava 5 000 euron suurui-
nen takaus, vakuutus tai pantattu talletus Etelä-Savon ELY-keskuksen eduksi 
ympäristön saattamiseksi ennalleen lupapäätöksen kumoamisen tai lupamää-
räysten muuttamisen varalta. 

Päätös sisältää lupamääräykset 1–18, joista lupamääräykset 1–6, 10–15, 17 ja 
18 kuuluvat seuraavasti:
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Päästöt vesiin 
 
1. Turvetuotantoalueen vedet on johdettava hakemuksen liitteenä 3 olevan 
suunnitelmapiirustuksen (1:6 000, 27.11.2014) ja liitteenä 9 olevan kartan mu-
kaisesti vesienkäsittelyrakenteiden jälkeen laskuojan kautta Papinjokeen. 
 
2. Tuotantoalueen vedet on käsiteltävä hakemussuunnitelman mukaisesti ym-
pärivuotisesti sarkaojarakenteiden, laskeutus-/pumppausaltaan avulla sekä pin-
tavalutuskentällä. 
 
Sarkaojien päissä on oltava lietesyvennys, lietteenpidätin ja päisteputket. Las-
keutus-/pumppausaltaassa on oltava pintapuomi ja pohjapato laskeutus- ja 
pumppauspään välissä. Pohjapato on asennettava 30.4.2019 mennessä. Las-
keutusaltaan ja pintavalutuskentän on oltava hakemuksessa esitettyjen mitoi-
tusohjeiden mukainen.  
 
Auma-alueiden ja ojien välissä on oltava suojakaista, joka estää turpeen joutu-
misen ojiin.  
 
Tuotantoalueen ulkopuoliset valumavedet on johdettava tuotantoalueen ja ve-
sien käsittelyrakenteiden ohitse eristysojissa, joissa on oltava lietesyvennykset.  
 
3. Pintavalutuskentällä on saavutettava vuosikeskiarvona ilmaistuna enintään 
seuraavat lähtevän veden pitoisuudet: 
 
Lähtevän veden pitoisuus 
Kiintoaine, mg/l   8 
Kokonaisfosfori, μg/l  90  
Kokonaistyppi, μg/l  2 000  
 
4. Jos pintavalutuskenttäkäsittelyllä ei tarkkailun perusteella saavuteta lupa-
määräyksessä 3 asetettuja lähtevän veden enimmäispitoisuuksia, luvan haltijan 
on välittömästi ryhdyttävä toimenpiteisiin vesienkäsittelyn parantamiseksi ja 
ilmoitettava tehtävistä toimenpiteistä kirjallisesti Etelä-Savon ELY-keskukselle 
ja Mikkelin kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle. Jos lupamääräyk-
sessä 3 lähtevän veden enimmäispitoisuuksia ei saavuteta seuraavanakaan 
vuonna, on luvan haltijan toimitettava sitä seuraavan vuoden helmikuun lop-
puun mennessä aluehallintovirastolle vesienkäsittelyn tehostamista koskeva 
suunnitelma, jonka perusteella aluehallintovirasto voi muuttaa tai täsmentää 
lupaa ja lupamääräyksiä.  
 
5. Vesienkäsittelyrakenteisiin saa Etelä-Savon ELY-keskuksen hyväksymällä 
tavalla tehdä sellaisia muutoksia, jotka eivät vähennä niiden tehoa. 
 
6. Vesienkäsittelyrakenteet ja ojastot on pidettävä jatkuvasti toimintakunnossa 
ja niiden toimivuus on tarkastettava säännöllisesti.  
 
Laskeutus-/pumppausallas, sarkaojat ja lietesyvennykset sekä reuna- ja kokoo-
jaojat on puhdistettava tarpeen vaatiessa. Kivennäismaahan kaivetut ojat on 
tarkastettava ainakin kerran vuodessa ja puhdistettava tarvittaessa.  
 
Laskeutus-/pumppausaltaasta, lietesyvennyksistä ja ojista poistettava liete on 
sijoitettava siten, ettei se pääse vesistöön.  
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Häiriö- ja poikkeustilanteet 
 
10. Luvan haltijalla tulee olla valmiudet tuotantoalueella tapahtuvien konevau-
rioiden tai onnettomuuksien aiheuttamien ympäristövahinkojen torjuntaan. 
 
11. Toiminnan häiriötilanteista ja niiden aikaisista poikkeuksellisista vesien 
johtamisjärjestelyistä on viipymättä ilmoitettava Etelä-Savon ELY-keskukselle 
ja Mikkelin kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle sekä järjestettävä nii-
den edellyttämä tarkkailu. Häiriö- ja poikkeustilanteiden syyt on välittömästi 
selvitettävä. Havaitut viat on korjattava ja häiriötekijät poistettava viipymättä. 
 
Tarkkailut  
 
12. Kovalansuon käyttö- ja vesistötarkkailu on toteutettava Etelä-Savon ELY-
keskuksen alueella sijaitsevien Vapo Oy:n turvetuotantoalueiden käyttö-, 
päästö- ja vaikutustarkkailuohjelman mukaisesti.  
 
Tarkkailuohjelmaa voidaan muuttaa Etelä-Savon ELY-keskuksen hyväksy-
mällä tavalla edellyttäen, että muutokset eivät heikennä tulosten luotettavuutta 
tai tarkkailun kattavuutta. 
 
Päästötarkkailu 
 
13. Päästötarkkailua tulee toteuttaa kolmena seuraavana tuotantovuotena tä-
män päätöksen antovuodesta lukien. Mikäli lupamääräyksessä 3 asetetut pitoi-
suusraja-arvot alittuvat, voidaan päästötarkkailua kolmannen näytteenottovuo-
den jälkeen harventaa Etelä-Savon ELY-keskuksen ohjeiden mukaisesti.  
 
Virtaama mitataan mittapadolta työpäivittäin ja aina näytteenoton yhteydessä. 
Mikäli virtaaman mittausta ei pystytä toteuttamaan, virtaama arvioidaan mui-
den edustavien tarkkailusoiden perusteella tai ympäristöhallinnon vesistömalli-
järjestelmästä (HYDRO) saatavien valuntojen avulla.  
 
Vesinäytteet otetaan pintavalutuskentän alapuoliselta mittapadolta 1.4.–31.11. 
kahden viikon välein ja 1.12.–30.3. kuukauden välein. Kevättulvan aikaan 
(yleensä 15.4.–15.5) näytteet otetaan kerran viikossa. Näytteistä määritetään 
alla mainittu laaja analyysivalikoima kerran kuukaudessa. Muutoin määrite-
tään suppea analyysivalikoima.  
 
Laaja analyysivalikoima  Suppea analyysivalikoima  
 
kiintoaine    kiintoaine  
kemiallinen hapenkulutus (CODMn) kemiallinen hapenkulutus (CODMn) 
kokonaisfosfori (kok.P)  kokonaisfosfori (kok.P)  
kokonaistyppi (kok.N)  kokonaistyppi (kok.N)  
pH   pH  
sameus   sameus  
rauta (Fe)      
fosfaattifosfori (PO4-P)   
ammoniumtyppi (NH4-N)   
nitraatti- ja nitriittityppi (NO2-3-N) 
väri 
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Lisäksi määritetään kiintoaineen hehkutushäviö, kun kiintoainepitoisuus on yli 
20 mg/l. 
 
Päästöjen laskenta 
 
Päästötarkkailun perusteella lasketaan kunkin vuodenajan keskimääräiset pääs-
töt (kg/vrk) sekä vuosipäästöt (kg/v) joko kalenterivuosittain tai Etelä-Savon 
ELY-keskuksen kanssa sovitun jakson mukaisesti. Päästötarkkailuvuosina las-
kennassa käytetään Kovalansuon turvetuotantoalueelta mitattuja vedenlaatu- ja 
virtaamatietoja. Muina vuosina päästöt lasketaan käyttäen hyväksi Etelä-Savon 
ELY-keskuksen alueen muilta turvetuotantoalueilta mitattuja tietoja.  
 
Poikkeustilanteiden tarkkailu 
 
Poikkeustilanteissa (aina kentän ohituksissa), ylivirtaamatilanteissa, rankkojen 
sateiden yhteydessä ja esimerkiksi vähäistä merkittävämpien kaivutöiden jäl-
keen otetaan ylimääräiset näytteet, joista määritetään ainakin pH, kemiallinen 
hapenkulutus, kiintoaine, kokonaisfosfori ja kokonaistyppi. Etelä-Savon ELY-
keskus voi antaa tarkemmat ohjeet näytteenotosta. 
 
Vesienkäsittelyrakenteiden tehon tarkkailu 
 
Pintavalutuskentän toimivuutta ja tehoa on tarkkailtava päästötarkkailuvuosina 
päästötarkkailun yhteydessä kerran kuukaudessa ottamalla näytteet (kiintoaine, 
kokonaisfosfori ja kokonaistyppi) myös pintavalutuskentälle pumpattavasta 
vedestä. Näytteet otetaan niinä ajankohtina, joina päästötarkkailunäytteistä 
määritetään laaja analyysivalikoima.  
 
Lisätarkkailu 
 
Mikäli lupamääräyksessä 3 asetettuja lähtevän veden pitoisuusraja-arvoja tai 
puhdistustehoja ei jonakin vuonna saavuteta, on tuotantovaiheen päästötark-
kailua jatkettava vuosittain, kunnes tarkkailun tulokset osoittavat, että pitoi-
suusraja-arvot ja puhdistustehot on saavutettu. 
 
14. Kovalansuon kalataloustarkkailu on liitettävä osaksi Pyöreäsuon ja Lintu-
suon turvetuotantoalueiden kalataloudellista velvoitetarkkailuohjelmaa vuo-
desta 2017 alkaen.   
 
15. Tarkkailujen ja jätekirjanpidon vuosiraportit on toimitettava Etelä-Savon 
ELY-keskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueelle ja annettava tie-
doksi Mikkelin kaupungin ympäristön- ja terveydensuojeluviranomaiselle. Ka-
lataloustarkkailun tulokset on toimitettava Pohjois-Savon ELY-keskuksen 
Järvi-Suomen kalatalouspalveluille, Mikkelin kaupungin ympäristönsuojeluvi-
ranomaiselle sekä Mikkelin kalastusalueelle. Tarkkailujen tulokset on vaaditta-
essa annettava niiden nähtäväksi, joiden oikeuteen tai etuun tiedot saattavat 
vaikuttaa. Tarkkailutulosten yhteenvedoissa on esitettävä tarkkailussa esiinty-
neet epävarmuustekijät sekä analyyseissä ja tulosten laskennassa käytetyt me-
netelmät. 
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Kalatalousmaksu 
 
17. Luvan haltijan on maksettava vuosittain maaliskuun aikana 460 euroa kala-
talousmaksua Pohjois-Savon ELY-keskuksen Järvi-Suomen kalatalouspalve-
luille käytettäväksi vesistöön johdettavien päästöjen vaikutusalueen kalastolle 
ja kalastukselle aiheutuvan haitan ehkäisemiseen. Maksu voidaan suorittaa lu-
van haltijan ja kalatalousviranomaisen niin sopiessa vaihtoehtoisesti myös joka 
toinen vuosi maksamalla kahden vuoden kalatalousmaksu yhtä aikaa (920 eu-
roa).  
 
Ensimmäinen maksu on maksettava kolmen kuukauden kuluessa tämän pää-
töksen antopäivästä lukien.  
 
Toiminnan lopettaminen ja jälkihoito 
 
18. Tuotannosta poistettavat alueet on vuosittain ilmoitettava Etelä-Savon 
ELY-keskukselle. Tuotannosta poistettujen alueiden vedet on johdettava ve-
sienkäsittelyrakenteiden kautta siihen asti, kunnes alueet ovat kasvipeitteisiä, 
kuitenkin vähintään kahden vuoden ajan. Luvan haltijan on esitettävä ELY-
keskukselle selvitys tuotannosta poistettujen alueiden tilasta ennen vesien kä-
sittelyn lopettamista. Tämän jälkeen tuotannosta poistettujen alueiden vedet 
voidaan ohjata vesien käsittelyn ohi Etelä-Savon ELY-keskuksen hyväksy-
mällä tavalla. 
 
Tuotannon lopettamisesta on ilmoitettava etukäteen Etelä-Savon ELY-keskuk-
sen ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueelle ja Pohjois-Savon ELY-keskuk-
sen kalatalousviranomaiselle. Tuotannon lopettamisen jälkeen hankealue on 
siistittävä ja tarpeettomat rakenteet poistettava. Vesien käsittelyä ja päästö- ja 
vaikutustarkkailua on jatkettava kahden vuoden ajan. Luvan haltijan on esitet-
tävä ELY-keskukselle selvitys alueen tilasta ja jälkihoitovaiheen tarkkailun tu-
loksista ennen vesien käsittelyn lopettamista.  
 
Turvetuotantoalueen ympäristölupa ja luvan haltijalle määrätyt velvoitteet lak-
kaavat olemasta voimassa, kun Etelä-Savon ELY-keskus on todennut jälkihoi-
totoimet tehdyiksi.  
 
Etelä-Savon ELY-keskus voi tarvittaessa antaa toiminnan lopettamiseen ja jäl-
kihoitoon liittyviä tarkentavia määräyksiä ja erityisestä syystä kehottaa toimit-
tamaan aluehallintoviraston hyväksyttäväksi toiminnan lopettamista koskeva 
suunnitelma. 
 
Aluehallintovirasto on perustellut päätöstään muun muassa seuraavasti: 
 
Luvan myöntämisen edellytykset 
 
– – 
 
Tuotantoalueen vesienkäsittelymenetelmät täyttävät parhaan käyttökelpoisen 
tekniikan vaatimukset Kovalansuon olosuhteissa. Kaikki tuotantoalueen vedet 
käsitellään ympärivuotisesti pintavalutuskentällä. Kentän pinta-ala on 4,7 pro-
senttia sen valuma-alueesta eli se on turvetuotannon ympäristönsuojeluohjeen 
mukainen. Pintavalutuskentän toimintaa ja puhdistustehoa on tarkkailtava, jol-
loin saadaan valvontaa ja mahdollisesti tarpeellisia tehostamistoimia varten 
tietoa. 
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Kalataloudelle aiheutuvia haittoja ehkäistään kalatalousmaksulla tehtävillä toi-
menpiteillä.   
 
Luparatkaisussa ja lupamääräyksissä on otettu huomioon Kymijoen-Suomen-
lahden vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelmassa vuoteen 2021 asetettujen 
vesistön tilatavoitteiden saavuttaminen ja säilyttäminen. Kovalansuon turve-
tuotannon jatkaminen ei vaikeuta vesienhoitosuunnitelman ja toimenpideohjel-
man tilatavoitteiden toteutumista, kun kyseessä on pitkään toiminnassa ollut 
alue, jonka vesienkäsittelyä on tehostettu aiemmasta. Vesienkäsittelyn tehoa ja 
alapuoliseen vesistöön kohdistuvia päästöjä on tarkkailtava. Jos lähtevän ve-
den pitoisuusrajoja ei aliteta, on vesienkäsittelyä tehostettava. 
 
Turvetuotannosta tämän lupapäätöksen mukaisesti toteutettuna ei yksin tai yh-
dessä muiden toimintojen kanssa aiheudu luvan myöntämisen esteenä olevaa 
terveyshaittaa, merkittävää muuta ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa, 
maaperän tai pohjaveden pilaantumista, erityisten luonnonolosuhteiden huo-
nontumista tai yleiseltä kannalta tärkeän virkistys- tai muun käyttömahdolli-
suuden vaarantumista eikä eräistä naapuruussuhteista annetussa laissa tarkoi-
tettua kohtuutonta rasitusta.    
 
Perustelut toiminnan aloittamiselle muutoksenhausta huolimatta  
 
Kyseessä on jo pitkään toiminnassa ollut turvetuotantoalue, jonka toiminnan 
jatkaminen ei lisää merkittävästi kokonaispäästöjä etenkin, kun otetaan huomi-
oon, että vesienkäsittelyä on tehostettu. Näin ollen lupa toiminnan aloittami-
seen voidaan tässä tapauksessa myöntää.  
 
Asetettava vakuus on määrätty riittäväksi ympäristön saattamiseksi ennalleen, 
mikäli lupa evätään tai sen lupamääräyksiä muutetaan. Näin ollen päätöksen 
täytäntöönpano ei tee muutoksenhakua hyödyttömäksi. 
 
Lupamääräysten perustelut  
 
Vesistöpäästöjen ja -vaikutusten rajoittamiseksi annetaan lupamääräykset 1–6. 
Vesienkäsittelytekniikka Kovalansuolla on parhaan käyttökelpoisen tekniikan 
mukaista. Lupamääräyksillä varmistetaan, että vesienkäsittely toimii odotetulla 
tavalla. 
 
Lupamääräyksessä 3 vesienkäsittelyrakenteelle on annettu lähtevän veden 
enimmäispitoisuudet. Lähtevän veden enimmäispitoisuuksia määrättäessä on 
otettu huomioon alapuolisen vesistön vedenlaatu sekä yleisesti pintavalutus-
kentillä saavutetut lähtevän veden pitoisuudet.  
 
Vesienkäsittelymenetelmän toimivuuteen liittyy epävarmuustekijöitä. Tämän 
vuoksi lupamääräyksellä 4 varmistetaan, että jos asetettuja puhdistustehon 
raja-arvoja ei saavuteta tai enimmäispitoisuusrajat ylittyvät, tulee vesienkäsit-
telyä tehostaa.   
 
Altaat ja muut vesienkäsittelyrakenteet on mitoitettava siten, että kaikki kuiva-
tusvedet voidaan johtaa laskeutus-/pumppausaltaan kautta myös suurten virtaa-
mien aikana.  
 
‒ ‒ 
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Luvan haltijan on oltava selvillä toimintansa päästöistä ja niiden vaikutuksesta 
ympäristöön. Tarkkailu- ja raportointimääräykset 12–15 ovat tarpeen valvontaa 
varten. Kovalansuon vesienkäsittelyä on tehostettu keväällä 2015. Tiheämpi 
päästötarkkailu on aluksi tarpeen, jotta pintavalutuskentän toimivuudesta saa-
daan luotettava kuva ja tarkkailun perusteella voidaan valvoa, toteutuvatko kä-
sittelylle lupamääräyksessä 3 asetetut päästöraja-arvot. Samoin on tarpeen var-
mistaa tarkkailun avulla myös toiminnan talviaikainen kuormitus. Tarkkailun 
perusteella valvontaviranomainen voi tarvittaessa edellyttää toimenpiteitä pin-
tavalutuskentän ja muun vesien käsittelyn puhdistustehon parantamiseksi. 
Vuosittain tehtäviin yhteenvetoraportteihin sisällytetään selostukset vesien kä-
sittelyssä havaituista puutteista, jo tehdyistä toimenpiteistä niiden poista-
miseksi ja suunnitelma tulevista parannustoimenpiteistä. 

‒ ‒

Lupamääräys 17 on tarpeen kalataloudelle aiheutuvien haittojen estämiseksi. 
Kalatalousmaksun suuruutta määrättäessä on otettu huomioon turvetuotan-
nosta aiheutuvien päästöjen suuruus ja vesistön kalataloudellinen arvo, joka 
ilmenee paikallisena virkistyskäyttönä muun muassa Hietajärvessä ja Ala-Sit-
rossa. Ensimmäistä kertaa luvitettaville tuotantoalueille kalatalousmaksu on 
keskimäärin 15 euroa hehtaarilta. 

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

Vaatimukset hallinto-oikeudessa

1.  asiakumppaneineen on katsottava ensisijaisesti vaatineen, 
että aluehallintoviraston päätös kumotaan ja ympäristölupahakemus hylätään 
tai toissijaisesti, että Hietajärvelle on laadittava kunnostussuunnitelma, jonka 
rahoitus ja täytäntöönpano on sisällytettävä ympäristölupapäätökseen.

Perusteluina vaatimuksilleen muutoksenhakijat ovat esittäneet muun muassa 
seuraavaa:

Juoksutuksia ei voi lisätä, koska pintavalutuskentän puhdistusteho on heikko, 
mikä lisää kuormitusta jo nyt. Kovalansuon ympäristön muut tuotantoalueet 
sijaitsevat samalla valuma-alueella ja Lintusuon valumavedet johdetaan pää-
osin samaa reittiä Ala-Sitroon kuin Kovalansuon kuivatusvedet. Aiemmat tuo-
tantoalueet rasittavat jo nyt Hietajärveä. Kovalansuon vesistövaikutukset koh-
distuvat ensisijaisesti Papinjokeen ja Hietajärveen. Osin samaa reittiä johde-
taan myös kahden muun turvesuon kuivatusvedet. Kovalansuon turvetuotantoa 
ei tule lisätä, koska sillä ei ole velvoitetarkkailua. Tämän takia pitkäaikaisvai-
kutukset voivat olla arvaamattomia.

Hietajärven vesi on ollut hapanta. Hietajärven happipitoisuus on vaihdellut 
huonosta hyvään ja se on ollut keskimäärin välttävä. Yleisesti happipitoisuus 
on ollut heikoimmillaan talvella. Kiintoainepitoisuus on ollut keskimäärin 
melko alhainen. Hietajärven kesäaikaiset ravinne- ja a-klorofyllipitoisuudet 
ilmensivät rehevyyttä. Kun juoksutusta lisätään, tilanne heikkenee näiltä osin. 
Papinjoen, Hietajärven tai Sahijoen pintavesityyppiä ei ole määritetty eikä nii-
den ekologista tilaa ole luokiteltu. Juoksutuksia ei voi lisätä eikä jatkaa ennen 
kuin Hietajärven ekologinen tila on luokiteltu.
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Päästöjen vaikutuksia vesistöön on arvioitu laskennallisesti. Todelliset vaiku-
tukset voivat olla huomattavasti pahemmat. Mökkiläiset ovat havainneet sel-
västi vesistön tilan heikkenemisen vuosien saatossa. 
 
Kalastajien mukaan kalastusta eniten haittaavia tekijöitä olivat veden heikko 
laatu, vesistön mataloituminen ja turvetuotanto. Lisäpäästöt heikentävät kalas-
tusmahdollisuuksia entisestään. Verkot ja katiskat limoittuvat ja esimerkiksi 
ravut ovat hävinneet kokonaan. 
 
Hakija on arvioinut Kovalansuon kuormituksen vesistö- ja kalatalousvaikutuk-
set kokonaisuudessaan sen tasoisiksi, että niistä ei aiheudu tilakohtaisesti kor-
vattavaa vahinkoa. Järven silmämääräisesti havaittava heikko tila laskee kiin-
teistöjen arvoa. Järvi on pääosin matala ja pohjaan sedimentoituva humus ma-
taloittaa järveä entisestään. Aikaisemmin järvi oli kovapohjainen ja kirkasveti-
nen. Hakija on ottanut Hietajärvestä vesinäytteen sateisena päivänä 2.8.2017 
pitkän sadejakson aikana järven syvimmästä päästä, joten näyte ei kerro to-
tuutta. 
 
2. Kyyveden kalastusalue on ensisijaisesti vaatinut, että aluehallintoviraston 
päätös kumotaan ja ympäristölupahakemus hylätään. Toissijaisesti kalastusalue 
on vaatinut, että aluehallintoviraston päätöksen lupamääräyksessä 3 enimmäis-
pitoisuuksille asetetut raja-arvot muutetaan kuulumaan seuraavasti:  
 
kiintoaine vuosikeskiarvona 3,5 mg/l 
kokonaistyppi vuosikeskiarvona 900 μg/l 
kokonaisfosfori  40 μg/l 
 
Perusteluina vaatimuksilleen kalastusalue on esittänyt muun muassa seuraa-
vaa: 
 
Kyyvesi on ollut elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen projektijärvenä 
vuodesta 2009. Järven ekologian muutospaineet tulevat muun muassa ilmaston 
muuttumisen ja nykyisten päästöjen kautta. Rankkasateet voimistavat eroo-
siota ja sitä kautta ravinnekuormituksen ja haitallisten aineiden huuhtoutumista 
vesistöön. Tärkeänä sopeutumiskeinona pidetään pistekuormituksen vähentä-
mistä. Tämä tarkoittaa muun muassa ehdotonta kieltoa turvetuotantohankkeille 
kymmeniksi vuosiksi. Kyyveden Koiraselälle, Mustaselälle tai Sitroille ei 
voida purkaa turvetuotannon jätevettä, jonka fosfori- ja typpipitoisuus ylittää 
vesistön nykyisen pitoisuuden, tai happea kuluttavaa humusta, joka entisestään 
heikentäisi happivajeesta kärsivän pienen alueen tilannetta. Kovalansuon ala-
puoliset Hietajärvi, Papinjoki ja Ala-Sitro ovat hyvää heikommassa tilassa ja 
Kovanlansuon turvetuotantoalueelta virtaavat vedet heikentävät niiden hyvän 
tilan tavoitteen saavuttamista. 
 
Kesällä vuonna 2017 Koiraselällä, Mustaselällä ja Sitroilla tehdyn koekalas-
tuksen alustavien tietojen mukaan kalojen biomassa ja lukumäärä on romahta-
nut. Koiraselällä on kirjattu myös lähes hapeton harppauskerros. Sitroilta on 
todettu täysin hapettomia kohtia. Kalojen biomassan romahdus johtuu heikosta 
happitilanteesta ja veden sameudesta. Samalla alueella on toteutettu koekalas-
tus kesällä vuonna 2017 Vapo Oy:n kalastotarkkailuun liittyen. Turvetuotan-
non jätevesien mukana kulkeutuva humus aiheuttaa Koiraselällä, Mustaselällä 
ja Sitroilla veden happikatoa ja veden sameutta ja sitä kautta heikentää kalojen 
elinoloja ja lisääntymistä. 
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Kyyveden kalastusalue, Haukivuoren Aluejohtokunta ja Ihastjärvi-Pullialan 
osakaskunta ovat tutkituttaneet Suomen ympäristökeskuksen laboratoriossa 
Oulussa ahventen elohopeapitoisuutta Koiraselällä ja muualla Kyyvedellä ke-
väällä vuonna 2017. Alustavien tietojen mukaan Koiraselän ahvenista 40 % on 
syömäkelvottomia (Hg ≥ 0,5 mg/kg). Kyyveden muista osista otetuista ahve-
nista ei löytynyt syömäkelpoisuuden rajan ylittävää määrää elohopeaa. Koe on 
uusittu lähettämällä kaloja Nablabsin laboratorioon Jyväskylään. Tuloksia odo-
tetaan tämän vuoden aikana. Kalojen elohopea korreloi positiivisesti vedessä 
olevan humuksen määrän kanssa. Turvetuotannon jätevesien mukana kulkeu-
tuva humus on ilmeisesti aiheuttanut kalojen elohopeatason nousua.

Kovalansuon pintavalutuskenttä on rakennettu turpeesta, joka on herkkää sor-
tumaan. Reunavallin murtumia on tapahtunut 12.2.2016 ja 8.4.2016. Murtu-
masta purkautuva jätevesi ja muta eivät kirjaudu päästölaskelmiin. Massiivi-
nen vuoto saattaa sisältää kymmenien vuosien päästöt, kymmeniä, jopa satoja 
tonneja. Myös Pyöreäsuolla oli vuonna 2016 kaksi pintavalutuskentän massii-
vista murtumaa. Pyöreäsuon jätevedet purkautuvat niin ikään Sitroille. BAT-
tekniikka mahdollistaa pintavalutuskenttien reunojen murtumat. Sitä ei voida 
pitää kestävänä järjestelmänä, johon liittyisi jatkuvan parantamisen periaate. 
Tässä tapauksessa viranomainen on hyväksynyt vesienkäsittelyrakenteen, joka 
sisältää huomattavia epävarmuustekijöitä.
 
Koiraselän pohjoispuolella oleva Hieppeen niemi rajaa Koiraselän, Mustaselän 
ja Sitrot omaksi ekologiseksi alueekseen. Alueella on lähes 70 kiinteistöä, kun 
mukaan lasketaan Hietajärvi. Vesi on hyvin tummaa ja sameaa. Vettä ei juuri-
kaan voi käyttää pesu- tai löylyvetenä. Kyseisellä alueella ovat haasteina myös 
kalojen korkea elohopeapitoisuus, hapen vähyys tai happikato ja kalojen bio-
massan romahdus. Myös levähavaintoja on raportoitu vielä lokakuun puolella.

3.  asiakumppaneineen on katsottava vaatineen, että aluehal-
lintoviraston päätös kumotaan ja ympäristölupahakemus hylätään. 

Perusteluina vaatimukselleen muutoksenhakijat ovat esittäneet muun muassa 
seuraavaa:

Kyyveteen ei tule sallia lisäkuormitusta. Kyyveden veden laatu huonontunut 
voimakkaasti vuoden 2017 syksyn aikana. Alkusyksystä oli pitkään sinilevää, 
joka sotki kalaverkot. Syyskuun alusta lähtien verkot ovat likaantuneet ruske-
asta humuksesta. Vuorokaudessa verkot ovat pyyntikelvottomat. Verkot on 
pestävä useaan kertaan, jotta ne saa puhtaaksi. Verkkojen puhdistaminen on 
ollut työlästä. Tämä ilmiö on havaittavissa jopa Kyyveden selkävesillä, kuten 
aseman selällä, Kuvasselällä, Saunasaaren selällä ja Venätselällä. Näin pahaa 
tilannetta ei ole ollut Kyyvedellä pitkään aikaan. Edellisen kerran tällaista on 
nähty 1970-luvun alussa.

Kaupalliset kalastajat toimittavat Kyyveden kaloja Mikkeliin muun muassa 
kauppahalliin ja ravintoloihin. Jos vuorokaudessa verkot likaantuvat näin pa-
hasti, kalastuksen voi joutua lopettamaan kokonaan kaupallisessa mielessä. 
Tällä olisi vaikutusta myös Mikkelin väestön järvikalan saantiin ruokapöytään. 
Kyyvesi on erittäin merkittävä kalavesi etenkin kuhan osalta ja sen kaupallinen 
merkitys on suuri.
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4. Ihastjärvi-Pullialan osakaskunta on vaatinut, että aluehallintoviraston pää-
tös kumotaan ja ympäristölupahakemus hylätään. 
 
Lisäksi osakaskunta on ilmoittanut yhtyvänsä Kyyveden kalastusalueen vali-
tukseen. 
 
Perusteluinaan osakaskunta on esittänyt muun muassa seuraavaa: 
 
Kyyveden eteläosan vesien vedenlaatu on heikentynyt nopeasti jo toiminnassa 
olevien tuotantoalueiden purkuvesien johdosta. Ylä-Sitro ja Ala-Sitro ovat nä-
kösyvyydeltään puolen metrin luokkaa, Mustaselällä on runsaan metrin ja Koi-
raselällä noin 1,5 metrin näkösyvyys. Paikalliset asukkaat ja mökkiläiset ovat 
todenneet vesien nopean tummumisen ja rantojen liettymisen erityisesti Pyö-
reäsuon tuotannon alettua. 
 
Osakaskunta on tehnyt vuoden 2017 elokuussa elinkeino-, liikenne- ja ympä-
ristökeskuksen toimeksiannosta koekalastusta kyseisillä vesistöillä. Koekalas-
tuksessa oli yhteensä 39 verkkoa ja kokonaissaalis oli vain muutamia kiloja. 
Arvokaloja ei ollut juuri lainkaan. Verkot olivat yhden yön jälkeen hyvin likai-
sia ja iso osa verkoista oli täysin tyhjiä. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökes-
kuksen edustaja luotasi vesistöjä ja totesi, että vesistöissä ei ole kaloja. Koi-
raselältä löytyi myös täysin hapettomia kerrostumia vedestä. Osakaskunnalla 
on syy epäillä turvetuotantoa kalakantojen katoamisesta. Nablabsin loppu-
kesällä vuonna 2017 toteuttaman, kalataloudelliseen velvoitetarkkailuun liitty-
vän koekalastuksen saalis oli myös olematon. 
 
Vuoden 2017 kesällä osakaskunta teki kalastusta myös elohopeapitoisuustutki-
musta varten. Saaliiksi saatuja ahvenia ja kuhia verrattiin Kyyveden pohjois-
osan vesistön kaloihin. Elohopeapitoisuuksissa oli selkeä ero. Koiraselän ja 
Mustaselän kaloissa oli kaksinkertainen määrä elohopeaa verrattuna pohjoi-
sesta saatuihin. Elohopeaa oli jopa reilusti yli elintarvikkeita koskevan suosi-
tuksen. Turvetuotanto aiheuttaa elohopeapitoisuuden nousua kaloissa. 
 
Aluehallintoviraston päätöksessä määrätty kalatalousmaksu vesialueen omista-
jalle on turha, koska kalakanta on hävinnyt ja jos sinne saisi uutta kalaa, se ei 
ole ihmisravinnoksi kelpaavaa korkean elohopeapitoisuutensa takia. 
  
Ylä-Sitroon tulevat Pyöreäsuon turvetuotantoalueen vedet. Tuotantoalue on 
noin 70 hehtaaria. Ala-Sitroon johtuvat Lintusuon noin 130 hehtaarin kuivatus-
vedet. Uutta tuotantoaluetta ei pidä avata ennen kuin jo toiminnassa olevat 
ovat siinä kunnossa, että osakaskunnan vesistöjen kunto ei enää heikkene. 
 

Asian käsittely hallinto-oikeudessa 
 
Itä-Suomen aluehallintovirasto on ilmoittanut, että se ei anna lausuntoa vali-
tusten johdosta. 
 
Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ympäristö ja luonnon-
varat -vastuualue on ilmoittanut, että se ei anna vastinetta valitusten johdosta.  
 
Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kalatalousviran-
omaiselle, Mikkelin kaupungille, Mikkelin kaupungin ympäristönsuojeluviran-
omaiselle ja Mikkelin kaupungin terveydensuojeluviranomaiselle on varattu 
tilaisuus antaa vastine valitusten johdosta. Vastineita ei ole annettu. 
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Vapo Oy on valitusten johdosta antamassaan vastineessaan esittänyt valitusten 
hylkäämistä. Valituksissa ei ole esitetty mitään sellaista, jonka johdosta vali-
tuksenalainen päätös pitäisi kumota tai sitä pitäisi joltakin osin muuttaa taikka 
asettaa kokonaan uusia määräyksiä. Hakemusasiakirjat ovat olleet selvityksil-
tään ja arvioinneiltaan lupakäytännön mukaiset ja riittävät lupaharkinnan suo-
rittamiselle sekä lupamääräysten asianmukaisesti asettamiselle. Kysymys on 
ympäristöluvasta olemassa olevalle ja toiminnan loppuvaiheessa olevalle tur-
vetuotannolle, ei kokonaan uusia ympäristövaikutuksia ja purkuvesistöjen ko-
konaiskuormitusta lisäävälle uudelle toiminnalle. Kovalansuon turvetuotannon 
vaikutukset ovat pienehköstä tuotantoalasta, riittävän tehokkaasta kuivatusve-
sien puhdistuksesta ja pitkistä purkureiteistä sekä tehokkaista laimentumisolo-
suhteista johtuen jokseenkin vähäiset kalataloudellisesti ja virkistyskäytölli-
sesti merkittäviin vesistöihin. Selvitysten ja arviointien mukaan luvan myöntä-
misen oikeudelliset edellytykset täyttyvät. Tähänastisesta toiminnasta ei ole 
aiheutunut ja vastaisesta toiminnasta ei tule aiheutumaan korvausvelvollisuutta 
tai toimenpidevelvoitteita perustavia haitallisia vaikutuksia.

Kyyveden kalastusalue on täydentänyt valitustaan Koiraselän ahventen eloho-
peatutkimuksen tuloksilla. Kyyveden Koiraselältä vuonna 2017 pyydettyjen 
ahventen elohopeapitoisuus on keskiarvona 0,41 mg/kg. Merkittävässä mää-
rässä (36 %) Koiraselän ahvenia löytyi myös elohopeaa ≥ 0,5 mg/kg. Sen si-
jaan pääaltaalta ei löytynyt yhtään ahventa, jonka syömäkelpoisuusraja olisi 
ylittynyt. Nyt ilmoitettu syömäkelvottomien ahventen osuus on siis pienenty-
nyt 40 prosentista 36 prosenttiin. Tiedon luotettavuus on parantunut, koska 
kaksi toisistaan riippumatonta laboratoriota on tutkinut kalat ja otoksen määrä 
on myös suurempi.

Kyyveden kalastusalueen valituksen täydennys on lähetetty tiedoksi Itä-Suo-
men aluehallintovirastolle, Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökes-
kuksen ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueelle, Pohjois-Savon elinkeino-, 
liikenne- ja ympäristökeskuksen kalatalousviranomaiselle, Mikkelin kaupun-
gille, Mikkelin kaupungin ympäristönsuojelu- ja terveydensuojeluviranomai-
sille sekä Vapo Oy:lle.

 Ihastjärvi-Pullialan osakaskunta ja  asia-
kumppaneineen ovat antaneet vastaselitykset.

Kyyveden kalastusalueelle on varattu tilaisuus antaa vastaselitys. Vastaselitystä 
ei ole annettu.

Vapo Oy on 17.9.2019 hallinto-oikeuteen saapuneella sähköpostiviestillään il-
moittanut, että Kovalansuon turvetuotanto päättyy vuonna 2019 ja että alueella 
ryhdytään luvan mukaisiin jälkihoitotoimiin ja tehdään tarpeelliset toiminnan 
päättymistä koskevat ilmoitukset.

Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ympäristö ja luonnon-
varat -vastuualue on 31.1.2020 toimittanut hallinto-oikeudelle Vapo Oy:n il-
moituksen 19.9.2019 Kovalansuon turvetuotannon päättymisestä.  

Vapo Oy:n ja Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ympä-
ristö- ja luonnonvarat -vastuualueen ilmoitukset on lähetetty tiedoksi muutok-
senhakijoille.
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Hallinto-oikeuden ratkaisu

1. Hallinto-oikeus ei tutki  ja asiakumppaneiden valitusta 
 osalta. 

2. Hallinto-oikeus hylkää valitukset.

Perustelut

1. Tutkimatta jättäminen

Ympäristönsuojelulain 190 §:n (974/2017) 1 momentin mukaan ympäristön-
suojelulain nojalla annettuun viranomaisen päätökseen saa hakea muutosta va-
littamalla Vaasan hallinto-oikeuteen siten kuin hallintolainkäyttölaissa sääde-
tään, jollei jäljempänä toisin säädetä.

Ympäristönsuojelulain 191 §:n 1 momentin 1 kohdan mukaan valitusoikeus on 
asianosaisella.

Hallintolainkäyttölain (586/1996) 6 §:n 1 momentin mukaan päätöksestä saa 
valittaa se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai 
etuun päätös välittömästi vaikuttaa.

 valitusoikeuden perusteeksi on valituksessa ja vastaselityk-
sessä esitetty Kyyvedestä pyydetyn kalan myynti. 

Hallinto-oikeus katsoo, että valituksenalainen aluehallintoviraston päätös ei 
koske välittömästi  oikeutta, velvollisuutta tai etua eikä hänen 
siten voida katsoa olevan ympäristönsuojelulain 191 §:n 1 momentin 1 koh-
dassa tarkoitettu asianosainen kysymyksessä olevassa asiassa. Näin ollen vali-
tus on jätettävä hänen osaltaan tutkimatta. 

2. Valitusten hylkääminen

Sovellettavat oikeusohjeet

Ympäristönsuojelulain 5 §:n 1 momentin 2 kohdan mukaan ympäristönsuoje-
lulaissa tarkoitetaan ympäristön pilaantumisella sellaista päästöä, jonka seu-
rauksena aiheutuu joko yksin tai yhdessä muiden päästöjen kanssa a) terveys-
haittaa, b) haittaa luonnolle ja sen toiminnoille, c) luonnonvarojen käyttämisen 
estymistä tai melkoista vaikeutumista, d) ympäristön yleisen viihtyisyyden tai 
erityisten kulttuuriarvojen vähentymistä, e) ympäristön yleiseen virkistyskäyt-
töön soveltuvuuden vähentymistä, f) vahinkoa tai haittaa omaisuudelle taikka 
sen käytölle tai g) muu näihin rinnastettava yleisen tai yksityisen edun louk-
kaus.

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 terveyshaittaa, merkittävää muuta 5 §:n 1 momentin 2 
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kohdassa tarkoitettua seurausta tai sen vaaraa eikä eräistä naapuruussuhteista 
annetun lain 17 §:n 1 momentissa tarkoitettua kohtuutonta rasitusta. 
 
Ympäristönsuojelulain 51 §:n (527/2014) 1 momentin mukaan ympäristölu-
vassa on 49 §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitetun seurauksen merkittävyyttä 
arvioitaessa otettava huomioon, mitä vesienhoidon ja merenhoidon järjestämi-
sestä annetun lain mukaisessa vesienhoitosuunnitelmassa tai merenhoitosuun-
nitelmassa esitetään toiminnan vaikutusalueen vesien ja meriympäristön tilaan 
ja käyttöön liittyvistä seikoista. 
 
Ympäristönsuojelulain 52 §:n 1 momentin 1, 5 ja 6 kohtien mukaan ympäristö-
luvassa on annettava tarpeelliset määräykset päästöistä, päästöraja-arvoista, 
päästöjen ehkäisemisestä ja rajoittamisesta sekä päästöpaikan sijainnista, toi-
minnan lopettamisen jälkeisestä alueen kunnostamisesta ja päästöjen ehkäise-
misestä sekä muista toiminnan lopettamisen jälkeisistä toimista ja muista toi-
mista, joilla ehkäistään tai vähennetään ympäristön pilaantumista tai sen vaa-
raa.  
 
Saman pykälän 3 momentin mukaan lupamääräyksiä annettaessa on otettava 
huomioon toiminnan luonne, sen alueen ominaisuudet, jolla toiminnan vaiku-
tus ilmenee, toiminnan vaikutus ympäristöön kokonaisuutena, ympäristön pi-
laantumisen ehkäisemiseksi tarkoitettujen toimien merkitys ympäristön koko-
naisuuden kannalta sekä tekniset ja taloudelliset mahdollisuudet toteuttaa 
nämä toimet. Päästöraja-arvoa sekä päästöjen ehkäisemistä ja rajoittamista 
koskevien lupamääräysten tulee perustua parhaaseen käyttökelpoiseen tekniik-
kaan. Lupamääräyksissä ei kuitenkaan saa velvoittaa käyttämään vain tiettyä 
tekniikkaa.  
 
Ympäristönsuojelulain 62 §:n 1 momentin mukaan ympäristöluvassa on annet-
tava tarpeelliset määräykset päästöjen ja toiminnan tarkkailusta sekä toiminnan 
vaikutusten ja toiminnan lopettamisen jälkeisen ympäristön tilan tarkkailusta. 
 
Asiassa saatu selvitys 
 
Kovalansuo sijaitsee Mikkelin kaupungissa noin 18 kilometriä keskustasta 
pohjoiseen Mäntyharjun reitin Kyyveden lähivaluma-alueella (14.932). Ky-
seessä on vanha turvetuotantoalue, jonka toiminta on aloitettu vuosina 1975‒
1977. Kovalansuolla ei ole aikaisempaa ympäristölupaa. Tuotantoalueesta on 
tehty ennakkoilmoitukset ympäristörekisteriin 22.11.2000 ja 20.2.2001. Etelä-
Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on 9.1.2015 kehottanut toimin-
nanharjoittajaa hakemaan ympäristölupaa Kovalansuon turvetuotantotoimin-
nalle Itä-Suomen aluehallintovirastosta 1.9.2015 mennessä. 
 
Kovalansuon turvetuotantoalue on ollut suurimmillaan 92 hehtaaria. Tuotanto-
alue supistunut vuodesta 1988 lähtien ja tuotantoalaa oli vuonna 2015 jäljellä 
30,7 hehtaaria. Hakija on arvioinut, että alueen tuotanto kestää vuoteen 2030 
saakka ja että tuotannosta poistuu vuoteen 2020 mennessä noin 5 hehtaaria ja 
vuoteen 2025 mennessä noin 15 hehtaaria.  
 
Kuivatusvedet johdetaan Papinjokea pitkin Hietajärveen ja edelleen Sahinjoen 
kautta Kyyveden Ala-Sitroon. Karttatarkastelun perusteella kuivatusvesien va-
luntamatka Hietajärveen on noin 6,7 kilometriä. Tuotantoalueen osuus Kyyve-
den lähialueen pinta-alasta on noin 0,022 %. Hietajärven valuma-alue on 37,60 
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km2, josta tuotantoalueen osuus on noin 0,8 %. Kyyveden lähialueella sijaitse-
vat lisäksi Pyöreäsuon ja Lintusuon tuotantoalueet. Kovalansuon, Lintusuon ja 
Pyöreäsuon osuus Kyyveden lähialueen pinta-alasta on 0,15 %. 
 
Kyyvesi on pintavesityypiltään runsashumuksinen järvi. Ala-Sitro kuuluu ve-
sienhoidon luokittelussa osaksi Kyyveden Koiraselkää, jonka ekologinen tila 
on arvioitu hyväksi. Sahinjoen ja sen yläpuolisen purkuvesistön tilaa ei ole ve-
sienhoidossa luokiteltu.  
 
Alapuolisissa vesistöissä on tehty säännöllistä vesistötarkkailua. Tarkkailutu-
losten perusteella Papinjoen vesi on ollut hyvin tummaa, ravinteikasta ja rauta-
pitoista. Myös Hietajärven vesi on ollut rehevää, mutta laadultaan parempaa 
kuin Papinjoessa. Kyyveden Ala-Sitron vesi on puolestaan ollut parempilaa-
tuista kuin Hietajärven. Vuosina 2009–2014 Papinjoen ravinne- ja CODMn-pi-
toisuuksissa sekä Hietajärven typpipitoisuuksissa oli havaittavissa lievää kas-
vua. Muilta osin alapuolisten vesistöjen vedenlaadussa ei ole tarkkailun perus-
teella havaittavissa selkeää kehityssuuntaa.  
 
Kovalansuon jäljellä olevan tuotantoalueen päästöjen on arvioitu nostavan ala-
puolisen Papinjoen veden fosforipitoisuutta 0,49 μg/l, kiintoainepitoisuutta 
0,07 mg/l ja typpipitoisuutta 16 μg/l keskivirtaamatilanteessa. Päästöjen osuu-
den on arvioitu olevan enintään 1 % fosforin, typen ja kiintoaineen keskimää-
räisestä vuosien 2009‒2014 pitoisuustasosta.       
   
Kovalansuon kuivatusvedet on käsitelty perustason vesienkäsittelyrakenteilla 
vuoteen 2014 saakka. Vesienkäsittelyä on tehostettu keväällä 2015 käyttöön 
otetulla, ojitetulle alueelle rakennetulla, 2,2 hehtaarin suuruisella pintavalutus-
kentällä, jonka osuus valuma-alueestaan on 4,7 %. Pintavalutuskenttä on vuo-
sien 2015–2017 tarkkailutulosten perusteella pääosin poistanut tehokkaasti ra-
vinteita ja kiintoainetta.  
 
Oikeudellinen arviointi ja johtopäätökset 
 
Kovalansuo on vanha tuotantoalue, jonka päästöt ovat viime vuosina vähenty-
neet tuotantoalueen supistumisesta ja vesienkäsittelyn tehostamisesta johtuen. 
Hallinto-oikeus katsoo, että hakemuksen mukainen vesienkäsittely täyttää Ko-
valansuon olosuhteissa parhaan käyttökelpoisen tekniikan vaatimukset. Alue-
hallintoviraston päätöksessä kiintoaineelle, fosforille ja typelle määrätyt enim-
mäispitoisuudet ovat riittävät varmistamaan, että hakemuksen mukaisesta toi-
minnasta ei aiheudu vesistön pilaantumista tai sen vaaraa alapuolisen vesistön 
tila ja jäljellä olleen tuotantoalueen koko ja lupahakemuksessa arvioitu tuotan-
toaika huomioon ottaen myöskään yhdessä alueen muun turvetuotantotoimin-
nan kanssa. Toiminnan vaikutusten Kyyveden Koiraselän veden laatuun ja ka-
lastoon voidaan arvioida olevan vähäiset tuotantoalueen pienestä valuma-alue-
osuudesta, vesienkäsittelyn tehokkuudesta ja kuivatusvesien pitkästä valunta-
etäisyydestä johtuen. Hallinto-oikeus katsoo, että hakemus sisältää riittävät 
selvitykset lupaharkintaa varten ja Kovalansuon turvetuotannolle on voitu 
myöntää ympäristölupa aluehallintoviraston päätöksen mukaisin lupamääräyk-
sin.  
 
Elohopeaa esiintyy ympäristössä luontaisesti, mutta ihmistoiminnan, muun 
muassa teollisuuden, ilma- ja vesistöpäästöt ovat lisänneet sen määrää. Eloho-
pea rikastuu ravintoketjussa ja kertyy erityisesti vanhoihin petokaloihin. Hal-
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linto-oikeus arvioi, että Kovalansuon turvetuotantotoiminnan päästöt vaikutta-
vat osaltaan Kyyveden kalojen elohopeapitoisuuksiin. Turvetuotantotoimin-
nasta ei kuitenkaan voida katsoa aiheutuvan muusta valuma-alueen maankäy-
töstä poikkeavaa elohopeakuormitusta. Ottaen huomioon Kovalansuon tuotan-
toalueen vähäinen osuus Kyyveden valuma-alueesta ja toiminnan ennalta arvi-
oitu jäljellä oleva kestoaika, toiminnan päästöillä ei voida katsoa olevan sanot-
tavaa vaikutusta Kyyveden petokalojen elohopeapitoisuuksiin eikä toiminnasta 
siten aiheudu sellaista terveyshaittaa, joka olisi ollut luvan myöntämisen es-
teenä.

Päätöksessä on määrätty, että vesienkäsittelyä on jatkettava siihen asti, kunnes 
alueet ovat kasvipeitteisiä, kuitenkin vähintään kahden vuoden ajan. Toimin-
nan lopettamisesta ja alueen jälkihoidosta annetuilla määräyksillä varmiste-
taan, että toiminnan lopettamisen jälkeiset päästöt ja niistä aiheutuvat vaiku-
tukset alapuoliseen vesistöön ovat mahdollisimman vähäiset. Päätöksessä mää-
rätyt velvoitteet ovat voimassa siihen saakka, kunnes valvova viranomainen on 
hyväksynyt jälkihoitotoimet tehdyiksi. Valituksissa ei ole esitetty toiminnan 
päättymistä ja alueen jälkihoitoa koskevia vaatimuksia.

Edellä sanotuin perusteluin ja ottaen huomioon, että Kovalansuon turvetuotan-
totoiminta on valitusten vireilläoloaikana päättynyt, hallinto-oikeus katsoo, 
että aluehallintoviraston päätöksen kumoamiseen tai muuttamiseen ei ole vali-
tuksissa esitettyjen vaatimusten ja niiden tueksi esitettyjen seikkojen perus-
teella syytä. 

Sovelletut oikeusohjeet

Perusteluissa mainitut

Julkinen kuulutus

Päätös on annettu julkisella kuulutuksella.

Päätöksen tiedoksiantaminen    

 ja  on viipymättä tämän päätöksen saatu-
aan ilmoitettava päätöksen tiedoksisaannista asiakumppaneilleen. Jos he tä-
män laiminlyövät, he ovat velvollisia korvaamaan ilmoittamatta jättämisestä 
aiheutuneen vahingon sikäli kuin se laiminlyönnin laatuun tai muihin olosuh-
teisiin nähden harkitaan kohtuulliseksi (laki oikeudenkäynnistä hallintoasi-
oissa 94 §, hallintolaki 56 § 2 mom. ja 68 §).

Päätöksestä ilmoittaminen

Mikkelin kaupunginhallituksen on viipymättä julkaistava tieto kuulutuksesta 
kuntalain 108 §:n mukaisesti. Tiedon kuulutuksen julkaisemisesta tulee olla 
nähtävillä vähintään sen ajan, jonka kuluessa päätökseen voi hakea muutosta 
valittamalla.
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Muutoksenhaku

Oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 107 §:n 1 momentin mukaan
tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeu-
teen, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan oikeudenkäynnistä hal-
lintoasioissa annetun lain 111 §:n perusteella. Valituskirjelmä on toimitettava
korkeimpaan hallinto-oikeuteen 30 päivän kuluessa hallinto-oikeuden päätök-
sen tiedoksisaannista eli viimeistään 24.7.2020.

Valitusosoitus on liitteenä HallJK (01.20).
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Diaarinumerot
01520/17/5115 
01534/17/5115
01540/17/5115 
01541/17/5115 

Asian ovat ratkaisseet lainoppineet hallinto-oikeustuomarit Pertti Piippo ja 
Janika Gummerus sekä luonnontieteiden alan hallinto-oikeustuomari Jaakko 
Tuhkanen. Asian on esitellyt Jaakko Tuhkanen.

Pertti Piippo Janika Gummerus

Jaakko Tuhkanen

Toimituskirjan antaja:

Laura Leinonen
ma. lainkäyttösihteeri
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Diaarinumerot
01520/17/5115 
01534/17/5115 
01540/17/5115
01541/17/5115

Jakelu

Päätös ja maksu  asiakumppaneineen, oikeudenkäyntimaksu 250 euroa
(Oikaisuvaatimusohje ilmenee hallinto-oikeuden päätöksen
oikeudenkäyntimaksua koskevasta liitteestä.) /

Kyyveden kalastusalue, oikeudenkäyntimaksu 250 euroa
(Oikaisuvaatimusohje ilmenee hallinto-oikeuden päätöksen
oikeudenkäyntimaksua koskevasta liitteestä.)

 asiakumppaneineen, oikeudenkäyntimaksu 250 euroa
(Oikaisuvaatimusohje ilmenee hallinto-oikeuden päätöksen
oikeudenkäyntimaksua koskevasta liitteestä.) /

Ihastjärvi-Pullialan osakaskunta, oikeudenkäyntimaksu 250 euroa
(Oikaisuvaatimusohje ilmenee hallinto-oikeuden päätöksen
oikeudenkäyntimaksua koskevasta liitteestä.)
c/o Kyyveden osakaskunta

 
Jäljennös maksutta

Vapo Oy

Mikkelin kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen

Mikkelin kaupungin terveydensuojeluviranomainen

Mikkelin kaupunginhallitus

Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus/
Kalatalousviranomainen, sähköisesti

Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus/
Ympäristö ja luonnonvarat, sähköisesti

Itä-Suomen aluehallintovirasto, sähköisesti
Ympäristölupavastuualue 

Suomen ympäristökeskus, sähköisesti

IE
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Liite hallinto-oikeuden päätökseen 
 
 
VALITUSOSOITUS 
 

Hallinto-oikeuden päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto- 
oikeuteen kirjallisella valituksella, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan.  

 
Valitusluvan myöntämisen perusteet 
 

Oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 111 §:n 1 momentin mukaan valituslupa on 
myönnettävä, jos: 
1) lain soveltamisen kannalta muissa samanlaisissa tapauksissa tai oikeuskäytännön yhte-

näisyyden vuoksi on tärkeätä saattaa asia korkeimman hallinto-oikeuden ratkaistavaksi;  
2) asian saattamiseen korkeimman hallinto-oikeuden ratkaistavaksi on erityistä aihetta asi-

assa 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 julkaisemisajan-
kohdasta. Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa hallinto-oikeuden päätöksen tiedoksisaan-
nista, 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 valitta-
jan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä, on valituksessa mai-
nittava myös tämän yhteystiedot 

- päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös) 
- peruste, jolla valituslupaa pyydetään, sekä syyt, joiden vuoksi valitusluvan myöntämi-

seen 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 valitta-

jaan. 
 

Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä korkeim-
malle 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 paperi-
muodossa. Asiakirjojen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vas-
tuulla. 

 
 
Korkeimman hallinto-oikeuden yhteystiedot: 
 

Postiosoite:   Korkein hallinto-oikeus 
  PL 180, 00131 Helsinki 
 
Sähköposti:   korkein.hallinto-oikeus@oikeus.fi 
 
Käyntiosoite: Fabianinkatu 15, 00130 Helsinki 
 
Puhelin:   029 56 40200 
Faksi:   029 56 40382 
 
Aukioloaika: arkipäivisin klo 8.00–16.15  
 
Hallinto- ja erityistuomioistuinten sähköinen asiointipalvelu: 

https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


