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ASIA Ympäristönsuojelulain 89 §:n mukainen aloite Pohjoisnevan turvetuotanto-

alueen ympäristöluvan muuttamiseksi, Parkano 

 

 

HAKIJA Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 

 

 

ALOITE Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on 

24.2.2020 aluehallintovirastoon saapuneella aloitteella ympäristönsuojelu-

lain 89 §:ään vedoten hakenut muutosta Parkanon kaupungissa sijaitsevan 

Tmi S. Salon Pohjoisnevan tuotannossa olevan turvetuotantoalueen ympä-

ristölupaan. 

 

 

ALOITTEEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA 

 

Ympäristönsuojelulain 89 §:n mukaan lupaviranomaisen on valvontaviran-

omaisen aloitteesta muutettava lupaa, jos jokin 89 §:n 2 momentissa mai-

nituista edellytyksistä täyttyy. 

 

Ympäristönsuojelusta annetun asetuksen 1 §:n 2 momentin 7 c) kohdan 

nojalla aluehallintovirasto on toimivaltainen viranomainen turvetuotantoa 

koskevassa asiassa. 

 

 

VOIMASSA OLEVA YMPÄRISTÖLUPA 

 

Toiminnalla on Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston 15.12.2016 

myöntämä ympäristölupa (päätös nro 180/2016/1). Lupa on myönnetty tur-

vetuotantoon 29,5 hehtaarin suuruisella tuotantoalueella. 

 

Lupaa koskevan ympäristölupahakemuksen mukaan Pohjoisneva sijaitsee 

Kokemäenjoen (35) vesistöalueella, Ikaalisten reitin alueella ja Vatajajoen 

valuma-alueella (35.563). Hakemuksen mukaan turvetuotantoalueen kui-

vatusvedet johdetaan metsäojastoa pitkin Iso-Kouraan ja edelleen metsä-

ojia pitkin reitille Kärppäluoma – Ylinenjärvi – Vatajanjärvi – Vatajanjoki – 

Kuivasjärvi.  
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Ympäristölupaa koskeva lupaharkinta on perustunut lupahakemuksessa 

esitettyihin tietoihin ja luvassa on määrätty muun muassa seuraavaa: 

 

-------- 
1) Turvetuotantoalueen vedet on johdettava hakemuksen liitteenä 5 ole-

van kartan (1:10 000) mukaisesti vesienkäsittelyrakenteiden jälkeen 

laskuojan kautta metsäojastoa pitkin Iso-Koura -järveen. 

 

 

ALOITTEEN SISÄLTÖ   

  

 Pirkanmaan ELY-keskus on suorittanut ylivirtaamakaudella 15.11.2019 

maastotarkastuksen Pohjoisnevan turvetuotantoalueen kuivatusvesien joh-

tamisreitin varmistamiseksi. Maastotarkastuksella havaittiin, että Pohjois-

nevan turvetuotantoalueen vedet kulkeutuvat laskuojan ja metsäojaston 

kautta Kattilajokeen ja edelleen Suomijärveen. Pohjoisneva kuuluu siten 

lupahakemuksessa esitetystä poiketen Karvianjoen (36) vesistöalueen 

Kattilajoen valuma-alueeseen (36.084). 

 

Pirkanmaan ELY-keskus on aloitteessaan todennut, että lupaviranomaisen 

on valvontaviranomaisen aloitteesta muutettava lupaa, jos toiminnasta ai-

heutuva pilaantuminen tai sen vaara poikkeaa olennaisesti ennalta arvioi-

dusta (YSL 89 §, 2. mom., kohta 1). Näin ollen Pirkanmaan ELY-keskus on 

aloitteessaan pyytänyt, että ympäristönsuojelulain 89 §:n perusteella Län-

si- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto muuttaa lupapäätöstä siten, että lu-

paharkinta tehdään uudelleen todelliselle vaikutusalueelle. 

  

 

ALOITTEEN PERUMINEN 

 

 Hakija on ilmoittanut 1.6.2020 peruvansa aloitteen. 

 

 

ALUEHALLINTOVIRASTON RATKAISU 

   

 Aluehallintovirasto jättää asian sillensä, koska aloite on peruttu. 

 

    

KÄSITTELYMAKSU JA SEN MÄÄRÄYTYMINEN 

 

Päätöksestä ei peritä maksua. 

 

Ympäristönsuojelulain 205 §:n mukaan 89 §:n mukaisesta luvan muutta-

mista koskevan asian käsittelystä maksu peritään toiminnanharjoittajalta, 

vaikka asia olisi tullut vireille viranomaisen hakemuksesta. Koska valvonta-

viranomainen on perunut aloitteensa ja aloite jätetty sillensä kuulematta 

toiminnanharjoittajaa, maksun perimiselle ei ole perusteita. 
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PÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN 

 

Päätös Tmi S. Salo 

Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, ympäristö ja luonnon-

varat -vastuualue 

 Parkanon kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen 

Karvian kunnan ympäristönsuojeluviranomainen 

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

omainen 

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

luonnonvarat -vastuualue 

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

ranomainen 

Suomen ympäristökeskus 

 

Ilmoittaminen päätöksestä  

 

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto tiedottaa päätöksen antamisesta 

julkaisemalla kuulutuksen ja päätöksen aluehallintovirastojen verkkosivuilla 

(www.avi.fi/lupatietopalvelu). Tieto kuulutuksesta julkaistaan myös Parka-

non kaupungin ja Karvian kunnan verkkosivuilla. 

 

 

MUUTOKSENHAKU 

 

 Päätökseen saa hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta valittamalla. 

 

 

Liitteet Valitusosoitus 

  

 

 

 

   
 
 
 
 

Asian on ratkaissut ympäristöylitarkastaja Johanna Ojala. Asian on esitellyt 
ympäristötarkastaja Maria Suihko. 
 
Asiakirja on hyväksytty sähköisesti. Merkintä sähköisestä hyväksymisestä 
on asiakirjan viimeisellä sivulla.
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PL 200, 65101 Vaasa 

  

 

VALITUSOSOITUS  
 
 
Valitusviranomainen Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston päätökseen saa hakea valittamalla muutosta 

Vaasan hallinto-oikeudelta. Asian käsittelystä perittävästä maksusta valitetaan samassa 
järjestyksessä kuin pääasiasta.  

 
Valitusaika Määräaika valituksen tekemiseen on kolmekymmentä (30) päivää tämän päätöksen tie-

doksisaannista sitä määräaikaan lukematta. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seit-
semäntenä (7.) päivänä päätöksen julkaisemisajankohdasta. Valitusaika päättyy 9.7.2020. 

 
Valitusoikeus Päätöksestä voivat valittaa asianosaiset, sekä vaikutusalueella ympäristön-, terveyden- tai 

luonnonsuojelun tai asuinympäristön viihtyisyyden edistämiseksi toimivat rekisteröidyt yh-
distykset tai säätiöt, sijaintikunta ja vaikutusalueen kunnat ja niiden ympäristönsuojeluvi-
ranomaiset, sekä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset ja muut asiassa yleistä etua 
valvovat viranomaiset. 

 
Valituksen sisältö Valituskirjelmässä, joka osoitetaan Vaasan hallinto-oikeudelle, on ilmoitettava 

-  päätös, johon haetaan muutosta 
-  valittajan nimi, kotikunta ja mihin valitusoikeus perustuu 
-  postiosoite ja puhelinnumero ja mahdollinen sähköpostiosoite, joihin asiaa koskevat il-

moitukset valittajalle voidaan toimittaa (mikäli yhteystiedot muuttuvat, on niistä ilmoitet-
tava Vaasan hallinto-oikeudelle) 

-  miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta  
-  mitä muutoksia päätökseen vaaditaan tehtäväksi 
-  perusteet, joilla muutosta vaaditaan 
-  valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitus, ellei valituskirjelmää toimiteta 

sähköisesti (faxilla tai sähköpostilla) 
 
Valituksen liitteet Valituskirjelmään on liitettävä 

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

-  mahdollisen asiamiehen valtakirja tai toimitettaessa valitus sähköisesti selvitys asia-
miehen toimivallasta 

 
Valituksen toimittaminen  

 
Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Vaasan hallinto-oikeudelle. Valituksen voi 
tehdä hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa 
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet. Valituskirjelmä liitteineen voidaan 
myös lähettää postitse, faxina tai sähköpostilla. 

 
Valituskirjelmän on oltava perillä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan 
päättymistä. Sähköisesti (faxina tai sähköpostilla) toimitetun valituskirjelmän on oltava 
toimitettu niin, että se on käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä mää-
räajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä. 

 
 
Vaasan hallinto-oikeuden kirjaamon yhteystiedot 

 
 käyntiosoite:  Korsholmanpuistikko 43, 4. krs 

postiosoite:  PL 204, 65101 Vaasa 
puhelin:   029 56 42780 
faksi:   029 56 42760 
sähköposti:  vaasa.hao@oikeus.fi  
aukioloaika:   klo 8–16.15 

 
Oikeudenkäyntimaksu Vaasan hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 260 

euroa.  Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, 
oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä 
myöskään, mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen 
on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen. 

https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet


Tämä asiakirja LSSAVI/3348/2020 on hyväksytty sähköisesti / Detta dokument LSSAVI/3348/2020  har 
godkänts elektroniskt
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