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Asia Valitus ympäristölupa-asiassa Rajasuo 2:n turvetuotanto, Mikkeli ja 
Pieksämäki

Muutoksenhakijat 1. Kangasjärven kalastusseura, Karkeamaan osakaskunta, Haukivuori 45 
osakaskunta, Virtasalmen kalastusalue, Jari Taavitsainen, Pirkko Kukkonen-
Kraus, Kalevi Jakonen, Otto J. Nikulainen, Raimo Roponen, Esa Kohvakka, 
Pia Kohvakka, Aija Laasonen, Timo Laasonen ja Yrjö Takkinen, yhdessä

2. Pieksämäen Luonnon Ystävät ry, Ankeleen 6 ja 7 osakaskunnat ja 
Etelä-Savon luonnonsuojelupiiri ry, yhdessä

3. Marko Mökkönen, Espoo

Luvan hakija Vapo Oy, Jyväskylä

Päätös, johon on haettu muutosta

Itä-Suomen aluehallintovirasto 28.5.2014 Nro 42/2014/1 

Aluehallintovirasto on myöntänyt ympäristöluvan Rajasuo 2:n turvetuotantoon
Mikkelin kaupungin Kantalan kylässä kiinteistöllä Eteläkorpi (491-491-1-76) 
hakemukseen liitetyn suunnitelman ja sen täydennyksen mukaisesti. Rajasuo 
2:n lohkojen 13–14 tuotantoalueen pinta-ala on noin 40 hehtaaria.

Lisäksi aluehallintovirasto on myöntänyt luvan aloittaa toiminta 
muutoksenhausta huolimatta.

Lupamääräykset

Lupapäätös sisältää lupamääräykset 1–15, joista lupamääräykset 1–7 ja 12–15 
kuuluvat seuraavasti:

Päästöt vesiin

1. Rajasuo 2:n turvetuotantoalueen vedet johdetaan Rajasuon 
turvetuotantoalueen vesienkäsittelyrakenteiden kautta laskuojaa pitkin 
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Kangasjärven pohjoisosaan.

2. Turvetuotantoalueelta johdettavat vedet on käsiteltävä hakemuksen liitteenä 
8 olevan tuotantosuunnitelman (MK 1:22 000) mukaisesti sarkaojarakenteiden 
ja johdettava Rajasuon turvetuotantoalueen pintavalutuskentälle käsiteltäväksi 
ympärivuotisesti. Pintavalutuskentän toiminasta vastaa Vapo Oy Rajasuon 
voimassa olevan ympäristöluvan mukaisesti.

Sarkaojien päissä on oltava lietesyvennykset, lietteenpidättimet ja päisteputket.
Auma-alueiden ja ojien välissä on oltava suojakaista, jotta turvetta ei joudu 
ojiin.

Tuotantoalueen ulkopuoliset valumavedet on johdettava tuotantoalueen ja 
vesienkäsittelyrakenteiden ohi eristysojissa, joissa on oltava lietesyvennykset.

3. Vesienkäsittelyrakenteet on toteutettava ja otettava käyttöön ennen 
tuotantokenttien kuntoonpanon aloittamista. Rakenteiden valmistumisesta on 
ennen käyttöönottoa ilmoitettava Etelä-Savon elinkeino-, liikenne ja 
ympäristökeskukselle ja Mikkelin kaupungin 
ympäristönsuojeluviranomaiselle.

4. Vesiensuojelurakenteisiin voidaan tehdä Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristökeskuksen hyväksymiä, niiden toimintaa tehostavia muutoksia, joilla 
ei ole haitallisia vaikutuksia yksityiseen tai yleiseen etuun.

5. Luvan saajan on pidettävä ojat ja vesienkäsittelyrakenteet jatkuvasti 
toimintakunnossa ja tarkastettava niiden toimivuus säännöllisesti.

Sarkaojat ja lietesyvennykset sekä reuna- ja kokoojaojat on puhdistettava 
ainakin kerran vuodessa tuotantokauden päätyttyä ja muulloin tarpeen 
vaatiessa. Poistettava liete on sijoitettava siten, ettei puhdistustöistä aiheudu 
vältettävissä olevia päästöjä vesistöön.

Päästöt ilmaan ja melu

6. Toiminnassa on käytettävä mahdollisimman vähän pölyämistä ja melua 
aiheuttavia koneita, laitteita ja työmenetelmiä. Turpeen tuotanto ja lastaus on 
ajoitettava tuulen suunta ja voimakkuus huomioon ottaen niin, että 
turvetuotantoalueelta leviää mahdollisimman vähän pölyä ympäristöön. 
Aumoja ei saa sijoittaa alle 400 metrin etäisyydelle asuinrakennuksista.

Pölyämistä aiheuttava toiminta on kielletty alle 400 metrin etäisyydellä 
asutuksesta tuulen suunnan ollessa asutukseen päin ja tuulen nopeuden 
ylittäessä 5 m/s. Alueella on oltava tuulen nopeuden ja suunnan rekisteröivä 
tuulimittari.

7. Toiminta on järjestettävä siten, että siitä ei aiheudu lähiasutukselle 
kohtuutonta melua. Toiminnasta aiheutuva melu ei saa ylittää ympäristön 
asuinalueilla päivällä (klo 7–22) keskiäänitasoa 55 dB(A) eikä yöllä (22–7) 
keskiäänitasoa 50 dB(A). Loma-asumiseen käytettävillä alueilla ovat 
keskiäänitasot päivällä enintään 45 dB(A) ja yöllä 40 dB(A).
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Tarkkailut

12. Turvetuotantoalueen käyttö-, päästö- ja vaikutustarkkailu on toteutettava 
Rajasuon kuormitus- ja vesistötarkkailuohjelman mukaisesti.

Tarkkailuohjelmaa voidaan muuttaa Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristökeskuksen hyväksymällä tavalla.

13. Luvan saajan on tarkkailtava turvetuotannon vesistökuormituksen 
vaikutuksia Kangas- ja Haapajärven kalastoon ja kalastukseen Etelä-Savon 
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen hyväksymällä tavalla.

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

14. Käyttö-, päästö- ja vesistötarkkailun vuosiraportti ja tiedot 
jätekirjanpidosta on toimitettava Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristökeskukselle sekä Mikkelin ja Pieksämäen kaupunkien 
ympäristönsuojeluviranomaisille. Tarkkailutulosten yhteydessä on esitettävä 
laskennassa käytetyt menetelmät ja tarkkailuun liittyvät epävarmuustekijät.

Tarkkailutulokset on vaadittaessa annettava niiden nähtäväksi, joiden 
oikeuteen tai etuun tiedot saattavat vaikuttaa.

Toiminnan lopettaminen

15. Tuotannosta poistettavat alueet on vuosittain ilmoitettava Etelä-Savon 
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle. Tuotannosta poistettujen 
alueiden vedet on johdettava vesienkäsittelyn kautta siihen asti, kunnes alueet 
ovat kasvipeitteisiä tai ne on siirretty pysyvästi muuhun käyttöön, kuitenkin 
vähintään kahden vuoden ajan. Luvan saajan on esitettävä elinkeino-, liikenne- 
ja ympäristökeskukselle selvitys tuotannosta poistettujen alueiden tilasta ennen 
vesien käsittelyn lopettamista. Tämän jälkeen tuotannosta poistettujen alueiden 
vedet voidaan ohjata vesienkäsittelyn ohi elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristökeskuksen hyväksymällä tavalla.

Tuotannon lopettamisesta on ilmoitettava ennalta elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristökeskukselle. Tuotannon lopettamisen jälkeen hankealue on siistittävä 
ja tarpeettomat rakenteet poistettava. Vesien käsittelyä ja päästö- ja 
vaikutustarkkailua on jatkettava elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen 
edellyttämä määräaika, kuitenkin vähintään kaksi vuotta tuotantotoiminnan 
päättymisestä. Luvan saajan on esitettävä elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristökeskukselle selvitys tuotannosta poistettujen alueiden tilasta ja 
jälkihoitovaiheen tarkkailun tuloksista ennen vesien käsittelyn ja tarkkailun 
lopettamista.

Turvetuotantoalueen ympäristölupa ja siinä luvan saajalle määrätyt velvoitteet 
lakkaavat olemasta voimassa, kun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on 
todennut jälkihoitotoimet tehdyiksi.
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Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus voi tarvittaessa antaa toiminnan 
lopettamiseen ja jälkihoitoon liittyviä tarkentavia määräyksiä.

Korvaukset

Hankkeesta ei ennalta arvioiden aiheudu vesistön pilaantumisesta johtuvaa 
korvattavaa vahinkoa.

Luvan voimassaolo ja lupamääräysten tarkistaminen

Lupa on voimassa toistaiseksi.

Mikäli turvetuotantoa aiotaan jatkaa alueella vuoden 2018 jälkeen, tulee luvan 
saajan viimeistään 1.2.2018 jättää aluehallintovirastolle hakemus 
lupamääräysten tarkistamiseksi. Tarkistamisajankohta on sama kuin Rajasuon 
ympäristöluvan lupamääräysten tarkistamisaika.

Hakemukseen on liitettävä selvitykset ja yhteenvedot vesien käsittelyn tehosta 
ja sen parantamisesta, vesiin joutuvien päästöjen määrästä sekä vesien 
johtamisen vaikutuksista purkuvesistön tilaan, eliöstöön ja käyttöön. 
Hakemukseen on myös liitettävä selvitys tuotannosta poistettujen alueiden 
tilasta ja muut ympäristönsuojeluasetuksen 9–12 §:n mukaiset selvitykset 
tarpeellisilta osin.

Aluehallintoviraston ratkaisun perustelut

Vanhan Rajasuon tuotantoalueen lohkot 1–12 ovat olleet käytössä 1970-luvulta 
asti. Tuotannossa oleva ala on noin 120 hehtaaria. Massansiirtoalueita, joilta 
turve on nostettu, on 150 hehtaaria. Lisäksi tuotannosta on poistunut 40 ha. 
Rajasuon kaikki vedet käsitellään pintavalutuskentällä ympärivuotisesti. 
Tuotantoalueeksi suunniteltu uusi Rajasuo 2:n lohkot 13–14 rajoittuu tähän 
alueeseen sekä pohjoispuolella sijaitsevaan yksityiseen turvetuotantoalueeseen 
(Lehtisalo, 491-491-3-69).

Rajasuo 2 on jo aiemmin ojitettu ja luonnontilaltaan muuttunut. 
Tuotantoalueella tai sen vaikutuspiirissä ei ole erityisiä luontoarvoja eikä 
luonnonsuojelulain perusteella erityistä suojelustatusta omaavia lajeja tai 
luontotyyppejä. Toiminnan vaikutusalueella ei ole vesilain nojalla suojeltuja 
pienvesiä.

Rajasuon turvetuotantoalue on merkintänä ympäristöministeriön 4.10.2010 
vahvistamassa Etelä-Savon maakuntakaavassa. Rajasuo 2:lle sijoittuvaa uutta 
tuotantoaluetta ei ole merkitty maakuntakaavaan. Rajasuo 2:n alueelle ei ole 
maakuntakaavassa osoitettu muuta käyttötarkoitusta. Tuotantoalueen sijainti 
maakuntakaavassa turvetuotantoalueeksi osoitetun alueen ulkopuolella ei ole 
luvan myöntämisen esteenä, kun otetaan huomioon toiminnan kuormitus, 
alueen luonnonarvot ja sijoituspaikan soveltuvuus.

Turvetuotantoalueelta pintavalutuksen kautta Kangasjärveen ja sen 
alapuoliseen vesistöön kohdistuva kuormitus ei ennalta arvioiden lisäänny 
ottaen huomioon ympärivuotisen pintavalutuksen sekä vanhan Rajasuon 
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alueelta tuotantokäytöstä poistuneet ja poistuvat alueet. Siten toiminta ei 
aiheuta vesistössä luvan esteenä olevaa vesistön pilaantumista tai sen vaaraa.

Vuoksen vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelmassa Kangasjärvi on 
tyypitelty matalaksi runsashumuksiseksi järveksi, jonka ekologinen tila on 
luokiteltu hyväksi. Tuotantoalueelta alapuoliseen vesistöön johdettava 
kuormitus ei ennalta arvioiden vaaranna valtioneuvoston vahvistamassa 
Vuoksen vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelmassa vuoteen 2015 tai Etelä-
Savon vesienhoidon toimenpideohjelmassa vuosille 2010–2015 Isojoen–
Sahinjoen valuma-alueelle asetettujen tilatavoitteiden saavuttamista.

Aluehallintovirasto arvioi edellä esitetyn perusteella, että toimittaessa 
hakemuksen ja luvassa annettujen määräysten mukaisesti turvetuotannosta 
sijoituspaikalla ei aiheudu yksinään tai yhdessä muiden toimintojen kanssa 
luvan myöntämisen esteenä olevaa terveyshaittaa, merkittävää muuta 
ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa, maaperän tai pohjaveden 
pilaantumista, erityisten luonnonolosuhteiden huonontumista, vedenhankinnan 
tai yleiseltä kannalta tärkeän muun käyttömahdollisuuden vaarantumista 
toiminnan vaikutusalueella taikka eräistä naapuruussuhteista annetussa laissa 
tarkoitettua kohtuutonta rasitusta. Toiminta täyttää ympäristönsuojelulain ja 
jätelain sekä niiden nojalla annettujen asetusten vaatimukset. Hakemuksen 
mukainen vesienkäsittely täyttää tuotantoalueen olosuhteissa 
ympäristönsuojelulain vaatimukset parhaan käyttökelpoisen tekniikan 
käytöstä. Luvan myöntämisen edellytykset ovat olemassa ja ympäristölupa 
voidaan myöntää.

Lupamääräysten 1–7 ja 12–15 perustelut

Rajansuo 2:n turvetuotantoalueen vesienkäsittely perustuu eristysojiin, 
sarkaojarakenteisiin ja laskeutusaltaisiin sekä ympärivuotiseen 
pintavalutukseen. Pintavalutuskentän puhdistustehon määräykset ovat 
Rajasuon voimassa olevassa ympäristöluvassa. Vesien pilaantumisen 
ehkäisemiseksi annetut määräykset ovat alapuolisen vesistön tila ja käyttö 
huomioon ottaen tuotantoalueen olosuhteissa parhaan käyttökelpoisen 
tekniikan mukaiset.

Vesienkäsittelyrakenteiden kunnossapitoa, altaiden tyhjentämistä ja ojien 
puhdistamista koskevat määräykset on annettu, koska turvetuotannosta 
aiheutuvaa ympäristökuormitusta voidaan vähentää ottamalla 
ympäristönsuojeluasiat riittävästi huomioon toiminnassa.

Tuotantoalueen läheisyydessä on asutusta. Toiminnasta voi aiheutua 
asutukselle melu- ja pölyhaittaa. Haitallisten vaikutusten ehkäisemiseksi on 
tarpeen antaa määräykset melu- ja pölypäästöjen vähentämisestä. Asumiseen 
käytettyjen alueiden melutasolle annetaan kohtuuttoman rasituksen 
estämiseksi raja-arvot, jotka vastaavat valtioneuvoston päätöksen (993/1992) 
melutason ohjearvoja.

= = = =

Luvan saajan on oltava selvillä toimintansa päästöistä, ympäristöriskeistä ja 
haitallisten vaikutusten vähentämismahdollisuuksista. Tarkkailu- ja 
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raportointimääräykset ovat tarpeen valvonnan ja lupamääräysten 
noudattamisen toteuttamisen vuoksi. Tarkkailun perusteella 
valvontaviranomainen voi tarvittaessa edellyttää toimenpiteitä pintavalutuksen 
ja muun vesienkäsittelyn puhdistustehon parantamiseksi.

Tuotannosta poistuvien alueiden vesiensuojelu määrätään toteutettavaksi niin, 
että luvan saajan vastuu kuormituksesta päättyy vasta, kun kuormituksen 
voidaan arvioida olevan taustakuormituksen suuruista.

Aluehallintoviraston vastaus muistutuksiin

Etelä-Savon luonnonsuojelupiiri ry:n vaatimus luvan epäämisestä on hylätty 
päätöksen perusteluista ilmenevästi. Muutoin vaatimukset on otettu huomioon 
lupamääräyksissä ja niiden perusteluissa näkyvällä tavalla.

Esa Kohvakan vaatimus luvan epäämisestä on hylätty päätöksen perusteluista 
ilmenevästi. Muutoin vaatimukset enemmälti hyläten on otettu huomioon 
lupamääräyksissä ja niiden perusteluissa näkyvällä tavalla.

Virtasalmen kalastusalueen, Kangasjärven kalastusseuran ja Korkeamaan 
jakokunnan vaatimus luvan epäämisestä on hylätty päätöksen perusteluista 
ilmenevästi. Muutoin vaatimukset enemmälti hyläten on otettu huomioon 
lupamääräyksissä ja niiden perusteluissa näkyvällä tavalla.

Marko Mönkkösen vaatimus haittakorvauksesta on hylätty, koska toiminnan ei 
arvioida aiheuttavan kyseisiä välillisiä haittoja.

Pieksämäen seudun Luonnonystävät ry:n ja Ankeleen 6 ja 7 osakaskuntien 
vaatimus luvan epäämisestä on hylätty, koska luvan myöntämisen edellytykset 
ovat täyttyneet ratkaisusta sekä sen perusteluista ilmenevästi. Kuulutuksessa 
ollut kirjoitusvirhe ei ole vaikuttanut asian käsittelyyn.

Toiminnan aloittaminen muutoksenhausta huolimatta

Toiminta voidaan aloittaa lupapäätöstä noudattaen mahdollisesta 
muutoksenhausta huolimatta.

Ennen toiminnan aloittamista luvan saajan on asetettava Etelä-Savon 
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle 5 000 euron suuruinen 
hyväksyttävä vakuus ympäristön saattamiseksi ennalleen lupapäätöksen 
kumoamisen tai lupamääräysten muuttamisen varalta.

Muutoksenhakutuomioistuin voi kieltää päätöksen täytäntöönpanon.

Toiminnan aloittamisluvan perustelut

Vesienkäsittelyrakenteiden toiminnan vakiinnuttamiseksi 
vesiensuojelurakenteiden rakentaminen on tarpeen aloittaa hyvissä ajoin ennen 
kuivatusvesien johtamista. Pintavalutuskenttä on valmis ja se on osoittanut 
toimivuutensa. Koska suunniteltu tuotantoalue on lähes kokonaisuudessaan jo 
aiemmin ojitettu, eivät tässä tarkoitetut kaivut ja ojitukset ennalta arvioiden 
aiheuta haitallisia vaikutuksia alapuolisissa vesistöissä.
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Määrätty vakuus on riittävä ympäristön saattamiseksi päästöjen osalta 
ennalleen, mikäli lupa evätään tai sen lupamääräyksiä muutetaan. Näin ollen 
päätöksen täytäntöönpano ei tee muutoksenhakua hyödyttömäksi.

Aluehallintoviraston soveltamat säännökset

Ympäristönsuojelulaki 6, 41, 42, 43, 45, 45 a, 46, 50, 52, 55, 90,
100 sekä 103a §
Jätelaki (1072/1993) 4, 6 ja 15 §
Luonnonsuojelulaki 65, 66 §
Laki vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä 28 §

Vaatimukset hallinto-oikeudessa

Kangasjärven kalastusseura asiakumppaneineen on ensisijaisesti vaatinut, että 
myönnetty ympäristölupa on kumottava ja hakemus hylättävä. Toissijaisesti 
valittajat ovat vaatineet, että päätöksessä määrätään luotettavasta ylivirtaamien 
aikaisesta päästömittauksesta ja siitä, että kiintoaineen bruttopäästöt saavat olla 
enintään ympäristöluvassa arvioitu 323 kg vuodessa.

Hakijan tarkoittaman turvetuotantotoiminnan tai siihen liittyvän kuntoonpanon
aloittamista Rajasuo 2:n alueella ei tule sallia missään olosuhteessa.

Vaatimuksien tueksi on muun muassa esitetty, että Rajasuo 2:n ympäristö-
luvassa arvioitu vuotuinen kiintoainepäästö 323 kg on suuruusluokaltaan 
virheellinen. Turvetta jyrsitään keskimäärin 10 cm vuodessa. Jyrsittävän 
turpeen kuivatilavuuspaino on noin 100 kg/m3 eli vuodessa jyrsitään noin 10 
kg/m2. Ympäristöluvan mukainen arvioitu päästö on noin 0,8 g/m2 (323 
kg/40,4 ha) mikä tarkoittaa että alapuoliseen vesistöön kulkeutuu jyrsitystä 
turpeesta vain noin 0,08 ‰ vuodessa. Tämä on suuruusluokaltaan virheellinen 
arvo.

Valitukseen on liitetty DI Jaakko Koppisen laatima analyysi, jonka mukaan 
hakemuksessa arvioitu vuosittainen kiintoainepäästö saattaa ylivirtaamatilan-
teessa tapahtua yhden vuorokauden aikana. Korkein hallinto-oikeus on 
kiinnittänyt huomiota ylivirtaamien aikana tapahtuviin päästöihin ja niiden 
luotettavaan mittaamiseen. Tätä asiaa ei ole mitattu eikä sitä ole otettu 
huomioon Rajasuo 2:n ympäristöluvan lupamääräyksessä 12. Korkeimman 
hallinto-oikeuden päätösten  1254/2014 ja 1322/2014 mukaisesti ylivirtaamien 
aikaiset päästöt on luotettavalla tavalla mitattava ja otettava huomioon 
arvioitaessa vuotuista kiintoainepäästöä Rajasuo 2:n ympäristöluvassa.

Kangasjärven ympäristössä sijaitsee jo kestämätön määrä turvetuotantoalueita. 
Turvetuotantoa ja siten myös soiden kuivatusvesien aiheuttamaa rasitusta 
Kangasjärveen on lisätty säännöllisesti ja niiden haitta on kaikkien nähtävillä.
Ympäristöluvassa ei ole otettu huomioon kaikkien turvetuotantoalueiden ja 
muiden kuormittajien yhteisvaikutusta ja kokonaiskiintoainepäästöä 
Kangasjärveen. Ylivirtaamajaksojen aikaiset päästöt on jätetty ottamatta 
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huomioon.

Vapo Oy on ottanut käyttöön Viran- ja Ropolansuolla kemiallisen 
puhdistuksen, jonka kokeilun ja raja-arvojen ylittämisen Vapo Oy on 
myöntänyt.

Valituksen liitteenä olevan Timo Hanneliuksen Kangasjärven veden 
laatuarvioinnin mukaan Kangasjärven vesi on hyvin hapanta ja sen rauta- ja 
sulfaattipitoisuudet ovat korkeita. Arvot ovat niin poikkeuksellisia, että olisi 
syytä tarkemmin selvittää, mikä vaikutus veden laadulla on järven 
ekosysteemiin, esimerkiksi kalakantoihin.

Vapo Oy:n vesienkäsittelymenetelmiksi esittämät lietetaskut, 
päisteputkipidättimet, laskeutusaltaat ja pintavalutuskentät ovat riittämättömät. 
Kyseiset vesiensuojelurakenteet eivät pysty pidättämään kiintoainetta 
kuntoonpanovaiheessa, tulvahuippuina eikä rankkasateiden aikana. Näiden 
hetkellisten ylivalumajaksojen aikaisia päästöjä ei ole mitattu ja arvioitu 
luotettavasti.

Alueella ei ole asutusta, joka voisi luoda lisäkuormitusta. Maatalous 
Tuliniemen perukoilta on hiipunut vuosia sitten, eikä merkittäviä 
metsätaloudellista kuormitusta aiheuttavia toimenpiteitä ole viime vuosina 
tehty. Vapo Oy:n päästöt ovat sitä luokkaa, että ne täytyy pystyä erottamaan 
maa- ja metsätalouden sekä asutuksen ympäristön kohdistuvasta 
kuormituksesta.

On selvästi nähtävissä, että nykyisen Rajasuon turvetuotantoalueen yhteydessä
vesienkäsittelymenetelmänä käytettävät laskeutusallas ja pintavalutuskenttä 
tulvivat säännöllisesti yli sekä tulvakausina että runsaampien sateiden jälkeen
hallitsemattomasti suoraan alapuoliseen Kangasjärveen.

Etelä-Savon pintavesien hoidon toimenpideohjelman 2010-2015 mukaisesti 
tavoitteena on muun muassa, että pinta- ja pohjavesien tila ei heikkene, 
pintavesien ekologinen ja kemiallinen tila on vuoteen 2015 mennessä 
vähintään hyvä ja pilaavien sekä muiden haitallisten ja vaarallisten aineiden 
pääsyä vesiin rajoitetaan. Toimenpideohjelmaa on noudatettava.

Valitukseen on liitetty Kangasjärven koekalastuksen tulokset ja 
Viljavuuspalvelun kalanäyteanalyysi. Kangasjärvessä on aikaisemmin ollut 
hyvä muikku- ja siikakanta. Siika on hävinnyt järvestä sen jälkeen, kun tuli 
kemiallinen puhdistamo käyttöön. Lohikala ei menesty Kangasjärvessä. Siikaa 
on istutettu suuria määriä useana vuonna, mutta se ei menesty. Kuhakanta on 
kalastajien mielestä hyvä. Käytettävät kalanpyydykset likaantuvat 
Kangasjärvessä nopeasti ja saaliskalat kuolevat pyydyksiin entistä herkemmin. 
Verkkokalastuksessa talvella kalat kuolevat nopeasti. Kuolleet kalat ovat 
tukehtuneet, koska kidukset ja kalat ovat voimakkaan humuksen peitossa. 
Järven syvänteissä on talvella happikato.

Hakemuksessa ei ole huomioitu Petkellammensuon suojelualueeseen 
kohdistuvaa rasitetta. Petkellammensuo kuuluu Natura 2000-verkostoon ja 
soidensuojeluohjelmaan ja Kangasjärvestä tulevat vedet huuhtoutuvat 
Rakkinejokea myöten suoraan Petkellammensuolle. Petkellammensuo 
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rajoittuu Rakkinejokeen. Näköhavaintona on ollut Rakkinejoen 
rehevöityminen ja humuslauttojen muodostuminen luonnonsuojelualueen 
rantapenkereisiin. Petkellammensuo herkkine suolampineen tulee ottaa 
valitusta käsiteltäessä huomioon, vaikka se ei sijaitse Rajasuo 2:n 
läheisyydessä.

Hakijalle ei tule sallia lupaa aloittaa kuntoonpanoa kiireellisellä aikataululla, 
ennen kuin kaikki esille tulleet asiat tulee tarkasti huomioitua. Vapo Oy on 
hakenut lisäaikaa selvityspyyntöön Dnro ESAELY 15/07.00/2010 määräaikaan 
26.5.2014 koskien Ropolansuon alapään mahdollista liettymistä. Asian 
käsittelyä tule jatkaa vasta, kun selvityksen tulokset on saatu käyttöön.

Pieksämäen Luonnon Ystävät ry, Ankeleen 6 ja 7 osakaskunnat ja Etelä-Savon 
luonnonsuojelupiiri ry ovat vaatineet, että ympäristölupa ja 
toiminnanaloittamislupa kumotaan.

Valittajat ovat vaatimuksen tueksi muun muassa esittäneet, että ympäristölupa 
ja toiminnanaloittamislupa on myönnetty oikeudenvastaisesti, koska jätevedet 
johdetaan Rajasuon vanhan tuotantoalueen pintavalutuskentän kautta.

Itä-Suomen ympäristölupavirasto on päätöksellään 30.10.2009 numero 
118/09/2 myöntänyt Vapo Oy:lle ympäristöluvan turvetuotantoon Rajasuon 
lohkoihin 1–10 kuuluvalla noin 338 hehtaarin alueella sekä uudella, Rajasuon 
lohkoihin 11 ja 12 kuuluvalla noin 20 hehtaarin alueella. Vaasan hallinto-
oikeus on muuttanut lupamääräystä 2 lisäämällä siihen viidennen ja kuudennen 
kappaleen. Kappaleissa lausutaan puhdistustehosta ja sen laskemisesta. 
Korkeimman hallinto-oikeuden päätöksessä 17.9.2013, taltionumero 2947 
Vaasan hallinto-oikeuden päätös on pysytetty. Päätöksissä ei todeta, että 
pintavalutuskentälle voidaan johtaa nyt ympäristöluvan saaneen yli 40 
hehtaarin turvetuotantoalueen jätevesiä.

Hakijan antaman selvityksen perusteella ei voida päätellä, onko tuotannosta 
poistunut ala saatettu siihen kuntoon, että jätevesipäästöä siltä ei synny. 
Päinvastoin näyttää ilmeiseltä, että nykyiseltä tuotannossa olevalta alalta ja 
tuotannosta poistuneelta alalta syntyy likimain sama päästö pinta-alayksikköä 
kohden. 

Hakija ei ole esittänyt selkeästi, paljonko vanhasta kentästä on lopullisesti 
noston ulkopuolella eikä myöskään sitä, miten poistuvien kenttien 
jatkotoimenpiteet järjestetään.

Tuotantoalan lisääminen ei ole Rajasuolla mahdollista ilman, että vähintään 
vastaava ala poistuu entistä nostoaluetta. Tämä ei tarkoita, että poistuvaa 
aluetta ei nosteta, vaan sitä, että se on aktiivisin toimin saatettu vähemmän 
kuormittavaan tilaan. Käytännössä asia tarkoittaa, että poistunut alue on 
saatettu pellon tai metsän kasvulle otolliseksi. Kyseeseen tulee tällöin riittävän 
kuivatuksen saaminen poistuvalle alalle. Nyt pois jääneet alueet ovat veden 
vaivaamia alueita, joilla ei ole mahdollista kumpikaan toimenpide.

Toinen vastaava uusi käyttömuoto olisi uudelleen soistaminen. Siinä on 
tärkeää, että vesien ei anneta juosta valtoimenaan, vaan alueet rajataan 
suunnitelmallisesti, vedet ohjataan tarvittaessa laskeutukseen ja sen jälkeen 
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erittäin hitaasti virraten muodostettavalle soistuvalle alalle. Veden poistuminen 
tällaiselta alalta on oltava hallittua ja sen tulee tapahtua eroosiota 
aiheuttamatta.

Rajasuon pintavalutuskenttä on mitoitettu ja puhdistusvaatimukset asetettu 
korkeimman hallinto-oikeuden edellä mainitussa päätöksessä esiintyvien 
tietojen mukaan. Tuotannosta poistuneiden alueiden jätevesiä johdetaan 
Rajasuon pintavalutuskentän kautta ja alueet ovat päästölähteitä. Ne eivät siten 
voi muodostaa oikeutta pintavalutuskentän lisäkuormittamiseen uudella noin 
40 hehtaarin turvetuotantoalan jätevedellä.

Marko Mökkönen on kiinteistön Vehkakorpi, kt 593-413-14-48, omistajana 
vaatinut seuraavaa: 

1. Päätöksen täytäntöönpano kielletään kunnes Mökkösen muistutuksessa ja 
valituksessa esittämä haittakorvausasia on lopullisesti käsitelty, ja kunnes asian 
käsittely on kokonaisuudessaan saatu päätökseen kaikissa oikeusasteissa.

2. Mikäli muutoksenhakutuomioistuin toteaa, että hankkeesta aiheutuu 
naapurussuhdelain 17 §:n 1 momentin mukaista kohtuutonta rasitusta, tulee 
haittakorvaus määritellä tai toiminnan ympäristölupa peruuttaa. 

3. Yhtenä ympäristöluvan ehtona on velvoitettava Vapo Oy antamaan Rajasuo 
1 ja Rajasuo 2 tuotantoalueet metsineen alueen metsästysseuroille vastikkeetta 
hirvieläinten metsästykselle.

4. Valituksen tekemiseen ja sen käsittelyyn liittyvät oikeudenkäyntikulut on 
korvattava.

Vaatimuksien tueksi valittaja on esittänyt muun muassa, että Rajasuo 2 
hankkeen toteuttaminen aiheuttaa naapurussuhdelain 17 §:n 1 momentin 
mukaista kohtuutonta rasitusta ja että Itä-Suomen aluehallintovirasto on 
päätöstä tehdessään jättänyt käsittelemättä sille jätetyn muistutuksen. 
Ympäristöluvan myöntämisen oikeudelliset edellytykset Rajasuo 2:n osalta 
eivät nykyisellään täyty.

Vaatimus täytäntöönpanon keskeyttämisestä kokonaisuudessaan perustuu 
siihen tosiasiaan, että ympäristöluvan tarpeesta ja myöntämisen edellytyksistä 
säädetään vain ja ainoastaan ympäristönsuojelulain nojalla. Sama laki 
määrittelee millä perusteella ja kuka voi lupa-asian käsittelyyn kulloinkin 
vaikuttaa. Lakia laadittaessa ei lain säätäjä ole osannut riittävän kattavalla 
tavalla huomioida kaikkia luvanvaraisten toimintojen haitallisia 
ympäristövaikutuksia. Asiassa tämä ilmenee ympäristönsuojelulain 3§:n 
ympäristön pilaantumisen määritelmien osalta ja naapurussuhdelain 17 §:n 1 
momentin osalta.

Valittajalla on Vapo Oy:n kanssa Rajasuo 1:n osalta yhteistä rajaa noin 1,6 
kilometriä. Metsätila sijaitsee osittain Rajasuo 1 turvetuotantoalueen sisällä. 

Jo nykyiselläänkin turvetuotanto alueella aiheuttaa valittajalle metsätalouden 
tappiota. Ympäristölainsäädännön "aiheuttaja maksaa" -periaatteen mukaan on 
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kohtuullista, että Vapo Oy kompensoi Rajasuo 2 osalta hankkeen lisääviä 
metsätalouden tappioita ja pyrkii mahdollisuuksiensa mukaisesti ehkäisemään 
toiminnan seurauksena syntyviä lisävahinkoja. 

Rajasuo 2:n turvetuotanto aiheuttaa naapurussuhdelain 17 §:n mukaista 
kohtuutonta rasitusta alueen metsänomistajille. Aluehallintovirastolle 
annetussa muistutuksessa on osoitettu, että Rajasuo 2:n toiminnan osalta 
metsänomistajalle syntyy kompensoitavaa haittaa eikä esitettyjen näkökohtien 
mukaisesti lisääntyvien hirvivahinkojen syntymistä voida sulkea pois. Sen 
tueksi on viitattu Metlan ja Metsäkeskuksien asiantuntijoiden aiheeseen 
liittyviin kirjoituksiin. Muistutuksessa olevien viittausten lisäksi on 
valitukseen liitetty kaksi aiemmin toimittamatonta lausuntoa asiasta. Nämä 
lausunnot osoittavat hirvituhojen aiheutumisen Rajasuo 2:n ympäristössä ja 
valittajan metsätilalla.

Päätehakkuun tekeminen ja turvetuotannon aloittaminen Rajasuo 2:n 40 ha:n 
alueella tarkoittaa hirven siirtymistä naapurimetsiin laiduntamaan ja 
ruokailemaan muodostaen näin naapurussuhdelainkin kautta tarkasteltuna 
rasituksen viereisille metsänomistajille. Rasite syntyy, koska laajamittainen 
turvetuotanto pienentää hirvelle luontaisia elinalueita. Rajasuo 2.n 
ympäristössä nyt aiottu muutos on laajuudeltaan alueella merkittävä ja tulee 
väistämättä vaikuttamaan hirvien laiduntamisen ja luonnollisiin 
kulkureitteihin. Edellisen lisäksi turvetuotantoalueella työskentely ja koneiden 
käyttö lisää hirvien hakeutumista suojaan kohti lähialueiden kasvatusmetsiä.

Lainkohdan "Muut vastaavat vaikutukset" voidaan tulkita tarkoittavan myös 
ihmisen turvetuotannossa tapahtuvan toiminnasta aiheutuvan melun, tärinän ja 
hajun vaikutuksesta hirvieläinten käyttäytymiseen muutoksiin. Lähimetsien
hirvituhot aiheutuvat näin välillisesti hirvieläinten käyttäytymisen muutosten 
kautta suoalueella ja sen lähiympäristössä aiheuttaen kohtuuttoman rasituksen.

Ympäristönsuojelusta ja -vahingoista annettujen lakien henki on, että kaikki 
mahdollisesti syntyvät ympäristövahingot ja ympäristön pilaantuminen tulee 
huomioida vaikkei vahinkoja tai pilaantumista konkreettisesti pystyttäisi 
osoittamaan täysin Rajasuo 2:n aiheuttamiksi. Mikäli asian lupakäsittelyssä 
olisi pyydetty hankkeen vaikutusten osalta asiaan liittyviä 
asiantuntijanlausuntoja, olisivat nämä varmasti olleet samansuuntaiset. 
Turvetuotannon aiheuttamien lisävahinkojen syntymistä hirviasiassa ei voida 
alueella poissulkea.

Rajasuo 2:n alueet ovat pääosin metsäojitettua suota ja metsää. Tilanne, jossa 
Vapo tekisi päätehakkuun turvetuotannolle aiotulle 40 ha alueelle 
metsänkasvatustarkoituksessa, on syntyvän rasitteen kannalta toisenlainen. 
Rasitusta ei tällöin voitaisi pitää naapurien kannalta kohtuuttomana, koska 
metsälain uudistamisvelvoitteiden mukaan toimittaessa paikalle kasvatetaan 
uusi metsä. Metsälain velvoitteet tavallaan suojelevat hirvivahinkoja kärsivää 
naapuria vuosikymmenten mittaisilta mahdollisilta toistuvilta vahingoilta 
palauttaessaan aiempia ympäristötekijöitä ennalleen suhteellisen lyhyessä 
ajassa.

Naapurussuhdelain tarkoittama kohtuuton rasitus taas syntyy, kun 40 ha 
päätehakkuussa on kysymys metsälain 3 §:n mukaisesta maankäyttömuodon 
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muutoksesta. Tällöin lupaviranomaisen päätöksellä kumotaan metsälain 2. 
luvun metsän uudistamisvelvoitteet. Uudistamisvelvoitteiden puuttuessa 
päätehakatun metsän tila on pysyvä tai pitkäkestoinen.

Naapurussuhdelain 17 §:n 2 momentissa täsmennetään rasituksen 
kohtuuttomuuden arviointiperusteita, mikä osittain vastaa 
ympäristövahinkolain haitan kärsijän sietovelvollisuutta. HE 84/1999 mukaan 
naapuruussuhdelain lähtökohtana rasituksen arvioinnille olisivat paikalliset 
olosuhteet ja rasituksen muu tavanomaisuus. Esimerkiksi alueen kaavan 
mukainen käyttö tarkoittaisi, että toiminnasta aiheutuva rasitus on alueella 
tavanomaista. Lisäksi tulisi kuitenkin aina ottaa huomioon rasituksen 
voimakkuus ja sen kesto sekä muut vastaavat seikat.

Asian käsittely hallinto-oikeudessa

Vapo Oy on antanut vastineen ja vaatinut, että valitukset ja vaatimus 
oikeudenkäyntikulujen korvaamisesta hylätään.

Rajasuo 2:n turvetuotannon aiheuttama arvioitu kiintoainekuormitus, joka 
bruttona (suluissa netto) on ensimmäisenä kuntoonpanovuotena 634 kg/a (339 
kg/a), toisena kuntoonpanovuotena 428 kg/a (236 kg/a) ja tuotantoaikana 328 
kg/a (178 kg/a) perustuu hakemuksen selvityksistä ilmeten asianmukaiseen 
lähtöaineistoon ja laskentaan.

Koko vuoden kiintoainepäästö ei voi tapahtua yhden vuorokauden aikana 
ylivirtaamatilanteessa, vaan kaikkina niinä aikoina, jolloin tuotantoalueelta 
poistuu purkuvesistöön kuivatusvettä. Suurimpien virtaamien aikana 
ainesmäärät (kg) ovat suurempia kuin pienempien, mutta sama ei päde 
ainespitoisuuksiin.

Esimerkiksi kevättulvien aikana tuotantoalueelta tulee 
pintavalutuspuhdistukseen pitoisuuksiltaan niin alhaisia kuivatusvesiä, että eri 
ainesten kentällä ja sen toimintaan liittyvillä mekanismeilla kiinniottaminen ei 
ole sen enempää
teoriassa kuin käytännössäkään mahdollista samalla puhdistusteholla kuin
pienempien tavanomaisten virtaamien aikana, jolloin puhdistukseen tulevien
kuivatusvesien ainespitoisuudet ovat korkeampia. Seurauksena on, että
puhdistustulos, reduktio %, laimeiden vesien johtamisaikana jää selvästi 
pienemmäksi. Toisaalta kuivatusveden puhdistustarvetta ei joko ole ollenkaan
tai se voi olla vain vähäinen, ainakin selvästi vähäisempi kuin pienempien
valumien aikana. 

Korkeimman hallinto-oikeuden 16.4.2014 antamassa päätöksessä taltionumero 
1322 on kysymys tarpeesta selvittää Olkitaipaleen (36 ha) perustettavalta 
uudelta tuotantoalueelta ylivirtaamatilanteessa lähtevän kuormituksen määrää 
tarkemmin, päätöksestä ilmenevistä eri syistä. Ratkaisu on siis 
tapauskohtainen. Päätöksessä ei tarkoiteta, että kuormitus on 
Olkitaipaleensuon ympäristölupahakemuksessa arvioitu virheellisesti ja että 
aluehallintoviraston ja Vaasan hallinto-oikeuden lupaharkintaa koskevat 
ratkaisut olisivat virheelliset. Päinvastoin päätöksessä todetaan, että "...asiassa 
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on saatu lupaharkinnan kannalta riittävä käsitys hankkeen 
kuormitusvaikutuksista alapuolisessa vesistössä myös mahdolliset 
epävarmuustekijät huomioon ottaen". Rajasuo 2:n kuormitusarviointi on tehty 
vastaavalla tavalla.

Rajasuo 2:n jo pitkään käytössä olleen pintavalutuskentän erinomaisesta 
puhdistuskyvystä on hakemuksessa ja sen täydennyksessä esitetty luotettavat
tiedot. Rajasuo 2:n osalta ei ole perusteita kyseenalaistaa kuormituksen 
arviointia ja tarpeen muuttaa päästö- ja tarkkailumääräyksiä.

Tuotannosta poistuneet ja poistuvat alueet huomioon ottaen turvetuotannosta
peräisin oleva vesistökuormitus Rajasuolta ei luvan myöntämisestä johtuen
suurennu nykyisestä.

Kangasjärveen eri purkureittejä kuivatusvetensä johtavilla pääosin 1970-
luvulla käyttöön otetuilla turvetuotantoalueilla Rajasuo (vanha osa-alue),
Ropolansuo, Viransuo ja Huppionsuo on ollut vesilain nojalla myönnetyt luvat, 
jotka on kertaalleen tarkistettu lupamääräyksiltään saman lain nojalla. 
Toiminta alueilla tapahtuu nykyisin Itä-Suomen aluehallintoviraston 
30.10.2009 myöntämien ympäristönsuojelulain mukaisten ympäristölupien 
nojalla, jotka ovat tulleet lainvoimaisiksi korkeimman hallinto-oikeuden 
17.9.2013 antamilla päätöksillä.

Rajasuo 2:n ympäristölupahakemuksen 2.12.2010 vireille panemisen jälkeen
vanhan Rajasuon 358 ha (sisältäen 30.10.2009 myönnetyn ympäristö- ja
toiminnanaloittamisluvan noin 20 ha laajennusalueelle eli lohkot 11 ja 12), 
joka on jo käytössä, tuotantoalasta on poistunut alueita, jotka on 
valumavesiltään myös eristetty ulkopuolisiksi, seuraavasti:

Lohko ha  vuosi
5 52,2 2012 ja 2013
7 27,7 2011

Yhteensä poistunut ja ulkopuoliseksi eristetty pinta-ala on 79,9 ha, joka on
Rajasuo 2:n pinta-alaan 40,4 ha nähden noin 2-kertainen.

Pintavalutuskentälle tuleva hydrologinen kuorma ei luvan myöntämisestä
johtuen suurennu. Kentän toimintakyky ei alennu eikä siltä lähtevä kuormitus
lisäänny välittömästi toimintaa käynnistettäessä. Myös 
toiminnanaloittamisluvan myöntämisen edellytykset kiistatta täyttyvät.

Lisäksi Rajasuon lohkoilta 1–5 ja 8 tulee vuoteen 2018 mennessä poistumaan 
pinta-alaa yhteensä noin 270 ha, minkä jälkeen alueelle jää tuotantoalaa 80,4 
ha. Tuon pinta-alan eristämisen suunnittelu ja toteuttaminen tulevat 
myöhemmin ajankohtaiseksi. Tuotantoalan poistumista on suuressa määrin 
tapahtunut ja tapahtuu vastaisuudessakin myös muilla Kangasjärven 
tuotantoalueilla.

Rajasuo 2:n lupaharkinnan yhteydessä on riittävällä tavalla otettu huomioon
valuma-alueen muu kuormitus, erityisesti Rajasuon vanhaan alueen osalta
yhteisvaikutus ja vanhan alan alentuva kuormitus.
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Edellä kerrotusta syystä ja asiakirjoihin sisältyvien selvitysten mukaan hanke 
ei ole vesienhoidon tavoitteiden vastainen.

Koska kuormitus Rajasuon alueelta ei nykyisestä lisäänny, ei myöskään uusia
toimenpitein estettäviä tai rahakorvauksin hyvitettäviä kalataloudellisia 
haittoja aiheudu.

Petkellammensuon suojelualue on Rajasuo 2:n kanssa jokseenkin kaukana 
samassa purkureitissä kuin edellä mainitut muutkin huomattavasti ennen 
Petkellammensuon Natura 2000 -alueen perustamista käyttöön otetut 
tuotantoalueet. Koska turvetuotannosta peräisin oleva kokonaiskuormitus ei 
suurennu, Natura-alueeseen ei kohdistu uusia arvioitavia vaikutuksia.

Epäiltyjen hirvien mäntytaimikoille aiheuttamien tuhojen osalta ei ole 
kysymys ympäristönsuojelulain mukaisessa menettelyssä käsiteltävässä asiasta 
eikä
myöskään eräistä naapuruussuhteista annetun lain 17 §:ssä tarkoitetusta 
vaikutuksesta. Perusteita velvoittaa luvan saaja korvaaman hirvituhoista eri 
vaateita esittäneen tahon oikeudenkäyntikulut hallinto-oikeudessa ei ole.

Hirvien hakeutuminen eri maanomistajien taimikoille ruokailemaan on 
tavanomaista, ja sitä tapahtuisi alueen kiinteistöillä ilman Rajasuo 2:n 
hankettakin.  Rajasuon tuotannosta poistuneet alueet siirtyvät maa- ja 
metsätalouskäyttöön suuremmassa määrin kuin hankeala Rajasuo 2:lla. Hirvet 
tulevat väistämättä ruokailemaan näilläkin alueilla.

Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ympäristö ja luonnon-
varat -vastuualue on antanut vastineen ja todennut, että pintavalutuskenttä on 
Rajasuolla tavanomaista suurempi ja se puskuroi hyvin eri 
virtaamaolosuhteiden vaihteluja. Täten kentän viipymä saa aikaan sen, että 
päästötarkkailulla saadaan riittävän objektiivinen kuva suon päästömääristä.

Hakemuksen yhteydessä on ollut riittävästi esillä muiden tuotantoalueiden
puhdistustekniikat ja päästömäärät, joten keskittyminen Ropolansuon
päästöihin ja ilmiöihin siellä ei ole oleellinen seikka Rajasuo ja Rajasuo 2:n 
ympäristöluvan oikeudellisia edellytyksiä harkittaessa.

Marko Mökkösen valituksen osalta on todettu, että ELY-keskuksella ei ole 
erityistä osaamista riista- ja metsästysasioiden osalta, eikä yleisen edun 
valvomisoikeutta tai -vastuuta metsästysasioissa.

Mikkelin kaupungin ympäristölautakunta on antanut vastineen ja todennut 
muun muassa, että kokonaisuutena arvioiden ei ole tarvetta muuttaa tai kumota 
lupapäätöstä. Mikäli päätöstä kuitenkin muutetaan, tulisi harkita, että osa 
kuormitustarkkailun näytteenotoista ajoitettaisiin sääennusteiden perusteella.

Itä-Suomen aluehallintovirasto on ilmoittanut, ettei se anna lausuntoa 
valituksista ja vastineista.

Kangasjärven kalastusseura on antanut vastaselityksen ja selvityksen 
valitusoikeudestaan.
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Pieksämäen Luonnon Ystävät ry on antanut vastaselityksen.

Marko Mökköselle on varattu tilaisuus antaa vastaselityksen.

Hallinto-oikeuden ratkaisu 

1. Hallinto-oikeus jättää Kangasjärven kalastusseuran ja sen asiakumppaneiden 
valituksen tutkimatta Yrjö Takkisen osalta.

Perustelut

Ympäristönsuojelulain 97 §:n 1 momentin 1 kohdan mukaan valitusoikeus on 
sillä, jonka oikeutta ja etua asia saattaa koskea. Valitusoikeuden perusteena 
pidetään maa- tai vesialueen omistamista tai hallintaa hankkeen 
vaikutusalueella tai muuta niihin verrattavaa seikkaa. Valituksen tutkiminen 
edellyttää aina valitusoikeuden olemassaoloa. 

Yrjö Takkinen, jonka osalta valitus on jätetty hallinto-oikeudessa tutkimatta, ei 
omista maa- tai vesialuetta Rajasuo 2 turvetuotantoalueen vaikutusalueella. 
Kun asiassa ei ole ilmennyt muitakaan perusteita, joiden nojalla Takkisella 
olisi oikeus valittaa aluehallintoviraston päätöksestä, valitus on jätettävä hänen 
osaltaan tutkimatta. Asian ei ole katsottava koskevan Yrjö Takkisen oikeutta 
tai etua sillä tavoin kuin ympäristönsuojelulain 97 §:n 1 momentin 1 kohta 
edellyttää. 

2. Hallinto-oikeus, joka jättää Mökkösen esittämät korvausvaatimukset ja 
vaatimuksen tuotantoalueen metsineen luovuttamisesta hirvenmetsästykseen 
tutkimatta, hyläten valitukset muutoin muuttaa lupamääräyksen 12 kuulumaan 
seuraavasti (muutos kursiivilla):

12. Turvetuotantoalueen käyttö-, päästö- ja vaikutustarkkailu on toteutettava 
Rajasuon kuormitus- ja vesistötarkkailuohjelman mukaisesti. Lisäksi  
toiminnanharjoittajan on esitettävä Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja  
ympäristökeskuksen hyväksyttäväksi suunnitelma, jonka perusteella mitataan  
vedenlaatua luotettavasti kuormituksen selvittämiseksi ylivirtaamatilanteissa.  
Suunnitelma on toimitettava Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja  
ympäristökeskukselle kahden kuukauden kuluessa lupapäätöksen saatua 
lainvoiman.

Tarkkailuohjelmaa voidaan muuttaa Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristökeskuksen hyväksymällä tavalla.

Perustelut

Sovellettavat oikeusohjeet

Ympäristönsuojelulain (86/2000) 41 §:n 1 momentin mukaan ympäristölupa 
myönnetään, jos toiminta täyttää ympäristönsuojelulain ja jätelain sekä niiden 
nojalla annettujen asetusten vaatimukset.

Ympäristönsuojelulain 42 §:n 1 momentin mukaan luvan myöntäminen 
edellyttää, ettei toiminnasta, asetettavat lupamääräykset ja toiminnan 
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sijoituspaikka
huomioon ottaen, aiheudu yksinään tai yhdessä muiden toimintojen kanssa 
terveyshaittaa, merkittävää muuta ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa, 
ympäristönsuojelulain 7–9 §:ssä kiellettyä seurausta, erityisten 
luonnonolosuhteiden
huonontumista taikka vedenhankinnan tai yleiseltä kannalta tärkeän muun 
käyttömahdollisuuden vaarantumista toiminnan vaikutusalueella tai eräistä 
naapuruussuhteista annetun lain 17 §:n 1 momentissa tarkoitettua kohtuutonta 
rasitusta.

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

Ympäristönsuojelulain 43 §:n 1 momentin mukaan luvassa on muun ohella 
annettava tarpeelliset määräykset päästöistä, päästöraja-arvoista, päästöjen 
ehkäisemisestä ja rajoittamisesta sekä muista toimista, joilla ehkäistään, 
vähennetään tai selvitetään pilaantumista, sen vaaraa tai pilaantumisesta 
aiheutuvia haittoja.

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

Ympäristönsuojelulain 50 §:n 2 momentin mukaan luvassa on 42 §: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 67 §:n mukaan myöntäessään ympäristöluvan on 
lupaviranomaisen viran puolesta määrättävä toiminnasta johtuvasta vesistön 
pilaantumisesta aiheutuvat vahingot korvattavaksi. Ympäristövahinkojen 
korvaamisesta annetun lain 9 §:ää ei tällöin sovelleta. 

Ympäristönsuojelulain 101 §:n 1 momentin mukaan lupaviranomainen voi 
perustellusta syystä ja edellyttäen, ettei täytäntöönpano tee muutoksenhakua 
hyödyttömäksi, luvan hakijan pyynnöstä lupapäätöksessä määrätä, että 
toiminta voidaan muutoksenhausta huolimatta aloittaa lupapäätöstä 
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noudattaen, jos hakija asettaa hyväksyttävän vakuuden ympäristön 
saattamiseksi ennalleen lupapäätöksen kumoamisen tai lupamääräyksen 
muuttamisen varalle. 

Saatu selvitys

Rajasuo 2 sijaitsee Mikkelin kaupungin Kantalan kylässä ja Vuoksen 
päävaluma-alueeseen kuluvalla Haukiveden-Kallaveden alueella. 

Rajasuo 2 on uusi tuotantoalue, jonka pinta-ala auma-alueet mukaan lukien on 
yhteensä 40,4 ha. Alue sijaitsee vanhan Rajasuon turvetuotantoalueen 
välittömässä läheisyydessä. Vanhan Rajasuon 358 hehtaarin pinta-alasta on 
poistunut tuotannosta ja eristetty noin 80 hehtaaria. Vuoteen 2018 mennessä 
hakija on arvioinut, että tuotannosta poistunut pinta-ala on yhteensä noin 270 
hehtaaria.

Rajasuo 2:n kuivatusvedet johdetaan ympärivuotisesti Rajasuon 
tuotantoalueen pintavalutuskentälle. Itä-Suomen ympäristölupavirasto on 
30.10.2009 myöntänyt Rajasuon turvetuotantoalueen toimintaan 
ympäristöluvan. Korkein hallinto-oikeus on  päätöksellään 17.9.2013 
taltionumero 2947 pysyttänyt Vaasan hallinto-oikeuden päätöksen 9.11.2011 
numero 11/0502/3 lopputuloksen, jossa on määrätty pintavalutuskentän 
puhdistustehon vähimmäisvaatimuksiksi:

Päästö Puhdistusteho %
Sulan maan aikana   Muuna aikana 
(15.4.–31.10.)

Kiintoaine 60 50*)
Kokonaisfosfori 60 50*)
Kokonaistyppi 40

*) tavoitearvo

Vedet johdetaan pintavalutuskentälle pumppaamalla. Kentän pinta-ala on 22,5 
hehtaaria, mikä on noin 5,8 prosenttia sen valuma-alueesta. Rajasuon 
pintavalutus on toiminut hyvin. Vain rajumpien sadejaksojen jälkeen 
reduktioprosentti on tilapäisesti heikentynyt.

Pintavalutuskentältä vedet johdetaan laskuojaa pitkin Kangasjärven 
pohjoisosaan. Hankealueen pinta-ala on 0,3 prosenttia Kangasjärven valuma-
alueesta.

Kangasjärvi on matala järvi. Järven syvänteessä, pohjan läheisessä 
vesikerroksessa on viime vuosien aikana ollut talvella lievää tai selvää 
hapenvajausta. Kangasjärven pohjoisosassa veden kokonaisfosforipitoisuus on 
ollut 30–40 µg/l ja klorofyllipitoisuus 15–25 µg/l sekä väri noin 100 mg Pt/l.

Vuoksen vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelmassa Kangasjärvi on 
tyypitelty matalaksi runsashumuksiseksi järveksi, jonka ekologinen tila on 
luokiteltu hyväksi. 

Luvan myöntämisen edellytykset ja päästöjen tarkkailu
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Kangasjärven kalastusseuran ja sen asiakumppanien valituksissa on diplomi-
insinööri Jaakko Koppisen päästölaskelmiin viitaten vaadittu, että 
aluehallintoviraston päätös kumotaan sillä perusteella, että tuotantoalueen 
rankkasateiden ja kevättulvien aikaiset päästöt on arvioitu liian pieniksi. 

Ylivirtaamatilanteen merkitys turvetuotantoalueiden päästöjen suuruuteen on 
yleisesti tiedostettu ja todettu muun muassa Ympäristöhallinnon julkaisemassa 
turvetuotannon ympäristönsuojeluohjeessa (2/2013). Tähän nähden ja kun 
myös otetaan huomioon Rajasuon vesienkäsittelyrakenteiden ominaisuuksista 
saatu selvitys tuotantoalueen kokonaiskuormituksen arvioimiseksi on tärkeää 
saada luotettavaa tietoa myös ylivirtaamatilanteiden aikana vesistöön 
pääsevästä kuormituksesta. Tämän varmistamiseksi hallinto-oikeus on 
täydentänyt lupamääräystä 12 edellä ratkaisukohdasta ilmenevällä tavalla.

Siinä tarkoitettua suunnitelmaa laadittaessa ja hyväksyttäessä on otettava
huomioon, että tarkkailulla saadaan selville todellinen vesistöön kohdistuva 
kuormitus tilanteissa, jolloin virtaama on poikkeuksellisen suuri. 
Kuormituksen luotettavaksi selvittämiseksi riittävänä on pidettävä joitakin 
kertoja toistettavaa näytteenottoa, jonka perusteella virtaamatietojen avulla 
voidaan ilmoittaa kokonaiskuormitus ja verrata sitä asetettuihin 
puhdistusvaatimuksiin. Riittävä näytteidenottomäärä esitetään suunnitelmassa, 
jonka ELY-keskus hyväksyy tarkkailuohjelman täydennyksen yhteydessä. Nyt 
kysymyksessä olevassa turvetuotantohankkeessa erilaisten valuntatilanteiden 
asianmukainen hallinta ja tarkkailu on lupamääräyksen 12 täydennys mukaan 
lukien otettu ennalta arvioiden lupamääräyksissä riittävästi huomioon.

Nyt kysymyksessä olevan hankkeen luvan myöntämisen edellytysten 
harkintaan on saatu riittävä käsitys päästöistä ja vaikutuksista alapuolisessa 
vesistössä myös mahdolliset kuormitukseen liittyvät epävarmuustekijät 
huomioon ottaen. Hallinto-oikeus hylkää aluehallintoviraston päätöksen 
kumoamista koskevat vaatimukset.

Vaikutukset Petkellammensuon Natura 2000 -alueeseen

Petkellammensuon Natura 2000 -alue (FI 0500009) sijaitsee Kangasjärven ja 
Etelä-Haapajärven välisellä kannaksella ja Kangasjärvestä lähtevän 
Rakkineenjoen varrella. Karttatarkastelun perusteella Rajasuo 2:n ja Natura-
alueen välinen suora etäisyys on noin 8 km. Rajasuon pintavalutuskentän 
laskuojan purkukohdasta on Kangasjärveä pitkin noin 4 km matkaa Natura-
alueeseen. Rajasuo 2 turvetuotantoalueen valumavesien vaikutukset 
Kangasjärven veden laatuun ovat ennalta arvioituna vähäiset. Hallinto-oikeus 
katsoo, että Rajasuon 2:n turvetuotanto ei todennäköisesti merkittävästi 
heikennä niitä luonnonarvoja, joiden suojelemiseksi Petkellammen alue on 
sisällytetty Natura 2000 -verkostoon. Luonnonsuojelulain 65 §:ssä tarkoitettu 
vaikutusten arviointi ei ole ympäristölupa-asian ratkaisemiseksi tarpeellinen.

Toiminnan vaikutukset Marko Mökkösen tilalla

Kun otetaan huomioon turvetuotantotoiminnan luonne ja ympäristöluvassa 
annetut määräykset toiminnan pölyhaittojen rajoittamiseksi hallinto-oikeus 
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katsoo, ettei toiminnasta synny sellaisia vaikutuksia Marko Mökkösen 
asumattomalla metsätilalla, joista voitaisiin katsoa aiheutuvan 
naapurussuhdelain 17 §:n 1 momentissa tarkoitettua kohtuutonta rasitusta. 
Toiminnan mahdollisia vaikutuksia hirvieläinten käyttäytymiseen ja niiden 
mäntyistutuksille aiheuttamiin vahinkoihin ei voida myöskään pitää edellä 
mainittuna kohtuuttomana rasituksena. Hallinto-oikeus hylkää Mökkösen 
vaatimuksen lupapäätöksen ja siihen liittyvän aloittamisluvan kumoamisesta.

Ympäristönsuojelulain 66 §:n mukaan ainoastaan pintavesien pilaantumiseen 
liittyvät vahingot käsitellään virallisperiaatteen mukaisesti lupapäätöksen 
yhteydessä. Muiden vahinkojen korvaamista on vaadittava 
ympäristövahinkojen korvaamisesta annetun lain mukaisella kanteella 
käräjäoikeudessa. Mökkösen esittämät korvaus- ja kompensaatiovaatimukset 
on tämän vuoksi jätettävä tutkimatta hallinto-oikeuden toimivaltaan 
kuulumattomina. 

Vastaavasti ympäristöluvassa ei ole mahdollista määrätä metsästysoikeuden 
haltijoille korvausta tai korvaavia metsästysmaita turvetuotannosta johtuvan 
maankäyttömuutoksen mahdollisista vaikutuksista riistaeläinten 
käyttäytymiseen.

Toiminnan aloittaminen muutoksenhausta huolimatta

Kun otetaan huomioon, että Rajasuon pintavalutuskenttä on valmis, riittävän 
suuri ja toimiva sekä että tuotantoalue on lähes kokonaisuudessaan aiemmin 
ojitettu, toiminnan ei arvioida aiheuttavan peruuttamattomia 
pilaantumisvaikutuksia ympäristöön. 

Hallinto-oikeus katsoo, että aloittamisluvan myöntämiseen on ollut perusteltu
syy eikä päätöksen täytäntöönpano tee muutoksenhakua hyödyttömäksi. 
Aloittamisluvan epäämistä koskevat vaatimukset on hylättävä.

Oikeudenkäyntikulujen korvaaminen

Hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 ja 2 momentin mukaan asianosainen on 
velvollinen korvaamaan toisen asianosaisen oikeudenkäyntikulut kokonaan tai 
osaksi, jos erityisesti asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen on kohtuutonta, 
että
tämä joutuu pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Mitä tässä 
pykälässä ja 75 §:ssä säädetään asianosaisesta, voidaan soveltaa myös 
päätöksen tehneeseen hallintoviranomaiseen. Harkittaessa julkisen 
asianosaisen korvausvelvollisuutta on otettava erityisesti huomioon, onko 
oikeudenkäynti aiheutunut viranomaisen virheestä.

Asian laatu ja asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen hallinto-oikeus katsoo,
ettei oikeudenkäynti ole aiheutunut lupaviranomaisen virheestä. Muutoinkaan
hallinto-oikeuden ratkaisu huomioon ottaen ei ole kohtuutonta, että Marko 
Mökkönen joutuu pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan.
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Sovelletut oikeusohjeet

Ympäristönsuojelulaki 41 § 1 mom, 42 § 1 mom, 43 § 1 ja 3 mom, 
50 § 2 mom, 66 §, 67 §, 101 § 1 mom
Laki eräistä naapuruussuhteista 17 § 
Luonnonsuojelulaki 65 §

Päätöksestä tiedottaminen

Kangasjärven kalastusseuran ja Pieksämäen Luonnon Ystävät ry:n on 
viipymättä tämän päätöksen tiedoksi saatuaan ilmoitettava päätöksen 
tiedoksisaannista yhteisen kirjelmän allekirjoittaneille asiakumppaneilleen. Jos 
yhdistys tämän laiminlyö, se on velvollinen korvaamaan ilmoittamatta 
jättämisestä aiheutuneen vahingon sikäli kuin se laiminlyönnin laatuun tai 
muihin olosuhteisiin nähden harkitaan kohtuulliseksi (hallintolainkäyttölaki 55 
§ 2 mom, hallintolaki 56 § 2 mom ja 68 §).

Julkipano

Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

Päätöksestä ilmoittaminen

Mikkelin ja Pieksämäen kaupunginhallitusten on viipymättä ilmoitettava tästä 
päätöksestä ilmoitustauluillaan.

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-
oikeuteen. Valituskirjelmä on toimitettava korkeimpaan hallinto-oikeuteen 
30 päivän kuluessa hallinto-oikeuden päätöksen antopäivästä eli viimeistään 
2.3.2015.

Valitusosoitus on liitteenä YmpJp (07.07).
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Diaarinumerot
01113/14/5115
01114/14/5115
01115/14/5115

Asian ovat ratkaisseet lainoppineet hallinto-oikeustuomarit Kari Hauru 
ja Sinikka Kangasmaa sekä luonnontieteiden alan hallinto-oikeustuomari 
Curt Nyman. Asian on esitellyt Curt Nyman.

Kari Hauru Sinikka Kangasmaa

Curt Nyman

Toimituskirjan antaja:

Marja Jokiaho
lainkäyttösihteeri
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Diaarinumerot
01113/14/5115
01114/14/5115
01115/14/5115

Jakelu

Päätös ja maksu Kangasjärven kalastusseura, maksutta
Heimo Puolakka
Karkeamaantie 396a, 51850 Vuorenmaa

Pieksämäen Luonnon Ystävät ry, maksutta
Mäntytie 7, 76940 Nenonpelto 

Marko Mökkönen, maksutta
Harakantie 10 C 58, 02650 Espoo 

Jäljennös maksutta
Vapo Oy
Pl 22, 40101 Jyväskylä

Mikkelin kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen
PL 33, 50101 Mikkeli

Mikkelin kaupunginhallitus
ilmoitustaulu
PL 33, 50101 Mikkeli

Pieksämäen kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen
Tapparakatu 1-3, 76100 Pieksämäki

Pieksämäen kaupunginhallitus
ilmoitustaulu
PL 125, 76101 Pieksämäki

Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Kalatalousryhmä
PL 164, 50101 Mikkeli

Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Ympäristö ja luonnonvarat
PL 164, 50101 Mikkeli

Itä-Suomen aluehallintovirasto
Ympäristölupavastuualue
PL 50, 50101 Mikkeli

Suomen ympäristökeskus 
(sähköinen: kirjaamo.syke@ymparisto.fi)

MT  
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