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Muutoksenhakija ja luvan hakija

Vapo Oy, Jyviiskylii

Piiiitiis, johon on haettu muutosta

Liinsi- ja Sisii-Suomen aluehallintovirasto
25.8.201 5 nro I 38/201 5/1

Aluehallintovirasto on mydnfinyt Vapo Oy:lle ympfistdluvan Matoneva 2:n
lohkojen 1, 2 ja 4 turvetuotantoon Alaluden kaupungissa Lapuanjoen ja Koke-
miienjoen vesistdalueilla hakernukseen liitetyn suunnitelman ja sen tiiydennys-
ten mukaisesti siten muutettuna kuin lupamiiiiriiyksistii ilmenee. Tuotanto-
alueen pinta-ala auma-alueineen on noin 48,4 ha. Tdsti noin 29,3 ha (lohkot I
ja 2) on tuotannossa jo olevaa ja 19,1 ha (lohko 4) uutta aluetta.

Aluehallintovirasto on hyliinnl hakernuksen silt?i osin kuin se on koskenut
turvetuotantoa auma-alueineen noin 23,1 ha:n suuruisella tuotantolohkolla 3.

Pddtiis sisiiltiiii lupamiiiirdykset I - 17, joista lupamiiiirdykset 3 ja 4 kuuluvat
seuraavasti:

Piiiist6t vesiin

3. Pintavalutuskentiin puhdistustehon on 1.1.2017 alkaen oltava viihintiiiin seu-

ra va:

Kiintoaine 50 o/o

Kokonaisfosfori 50 o/o

Kokonaistyppi 20Yo

Puhdistusteho lasketaan laskeutusaltaan jiilkeen ennen pintavalutuskenttiiii ja
kentiin jiilkeen mii:iritettyjen pitoisuuksien vuosikeskiarvoista hairidtilanteet
mukaan lukien.
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4. Jos pintavalutuskentdn puhdistusteho ei tarkkailun perusteella tiiytii puhdis-
tustehovaatimuksia, luvan saajan on velittdmesti ryhdytteve toimenpiteisiin
puhdistustehon parantamiseksi ja ilmoitettava tehtdvistd toimenpiteistii ki{alli-
sesti Etelii-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympiirist6keskukselle ja Alaru-
den kaupungin ymp?iristdnsuojeluviranomaiselle. Jos puhdistusteho on seuraa-
vanakin luonna tehovaatimuksia pienempi, luvan saajan on toimitettava sitii
seuraavan vuoden helmikuun loppuun meruressii aluehallintovirastolle vesien-
kiisittelyn tehostamista koskeva suunnitelma, jonka perusteella aluehallintovi-
rasto voi muuttaa tai ttismentiiii lupaa ja lupamiiiiriyksid.

Luoamiiiiriivsten 1 - 6 oerustelut

VesistOOn joutuvien pii?ist<i1jen rajoittamiseksi miiiiriitiiiin kiiytettdvdksi parasta
kiiyttdkelpoista tekniikkaa ja kiiyiintdii, minkii woksi ovat tarpeen miiiiriiykset
1-6.

Puhdistustehovaatimuksella varmistetaan, etta pintavalutuskenttii toimii odote-
tulla tavalla ja, etta toiminta vastaa parhaan kayttdkelpoisen tekniikan tasoa.
Puhdistustehovaatimukset on asetettu puhdistustehoprosenttein4 jotka ovat
tutkimustiedon perusteella saavutettavissa hyvin toimivalla pintavalutuskentiil-
lii. Matoneva 2:n tarkkailuaineisto ei ole riittiivii puhdistusvaatimusten mii?ir?iii-
miseksi pitoisuusrajoina. Puhdistustehovaatimuksella varmistetaan lisiiksi, ettii
ympiirist<insuojelulain haittojen minimoinnin periaate toteutuu.

Vaatimukset hallinto-oikeudessa

Vapo Oy on vaatinut, ettii hallinto-oikeus muuttaa lupamiiiiriiykset 3 ja 4 kuulu-
maan seuraavastl:

3. Pintavalutuskentiltii laskuojaan johdettavan veden pitoisuudet saavat hiiiri6-
tilanteet ja mahdolliset ohijuoksutukset mukaan lukien vuosikeskiarvona il-
maistuna olla 1.5.2018 alkaen seuraavat:

Kiintoaine

Kokonaisfosfori

Kokonaistyppi

8 mg/l

80 pgll

1800 pell

4. Jos pintavalutuskentdltii ldhteviin veden pitoisuudet eiviit tarkkailun perus-
teella tiytii liihtev?in veden laadulle aseteftuja pitoisuusvaatimuksia" luvan saa-
jan on viilittdmdsti ryhdyttiivii toimenpiteisiin puhdistuksen tehostamiseksi ja
ilmoitettava teht?ivistii toimenpiteistii ki{allisesti Etelii-Pohjanmaan elinkeino-,
liikenne- ja ympdristdkeskukselle ja Alaruden kaupungin ympiiristdnsuojelu-
viranomaiselle. Jos l?ihtevdn veden laatu ei seuraavanakaan vuonna vastaa lu-
vassa edellytettyii, luvan saajan on toimitettava sitii seuraavan vuoden helmi-
kuun loppuun mennessii aluehallintovirastolle vesienkiisittelyn tehostamista
koskeva suunnitelm4 jonka perusteella aluehallintovirasto voi muuttaa tai ttis-
mentii?i lupaa tai lupamiiiiriiyksiii.
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Perusteluinaan yhti6 on esittiinyt, ette tuotantoalueiden kuivatusvesien puhdis-
tus ja liihteviin veden laatu pe'rustuvat kaikkien puhdistukseen osallistuvien ra-
kenteiden yhteisvaikutukseen. Rakentamiseen liittyviit tekijiit vaikuttavat ken-
tiiltii liihteviin veden laatuun kahden ensimmeisen keyttdvuoden aikana, mutta
eiviit en?iii kolmannesta eli vuodesta 2018 alkaen. Enimrniiispitoisuusrajat pe-
rustuvat edustaviin tarkkailun tuloksiin siten kuin hakernusasiakirjoista ja vali-
tuksenalaisen piidtdksen sivuilta 6 ja 7 ilmenee. Puhdistustehoa koskevat m?iii-
riiykset eivdt sovellu pintavalutuskenttiipuhdistukseen perustuvan toiminnan
piiiistdmiiiirnyksiksi.

Yhti6 on esittenyt lisiiperustelut soveltuvin osin 27 .4.2015 piiiviityllii valitus-
kirjelmiillii ja 25.6.2015 piiiviityllii vastinekidelmiillii, jotka koskevat muutok-
senhakua Vaasan hallinto-oikeuden 26.3.201 5 antamaan pdiitdkseen nro
1510125/1. Valitus on koskenut Jiimsiiss?i sijaitsevan Pohjansuon tuwetuotanto-
alueen ympiiristdlupaa puhdistustehoa koskevien meiirAysten osalta.

Asian kiisittely hallinto-oikeudessa

Maisa Siira on antanut vastineen.

Pirkanmaan elinkcino-, liilcenne- ja ympdristdkeskus on ilmoittanut, ettA se ei
anna asiassa vastinetta.

Wrtain kaupungin ympAristdnsuojeluviranomainen on antarnassaan vastinees-
sa esittinyt, ettii sen kanta ei ole muuttunut ympfist6lupahakemukse ssa lausu-
tusta. Aluehallintoviraston lupapddtdksen lupamii?iriiyksen 3 mukaiset puhdis-
tustehovaatimukset eiviit ole kohtuuttomat luvan hakijalle eikii niit?i tule muut-
taa pitoisuusrajoiksi. Puhdistustehovaatimukset ovat vakiintuneen k2iytiinn<in
mukaiset. Niillii voidaan varmistua siitii, ettii vesienk?isittely toimii odotetusti.
Lupamii.iirdystd 3 voidaan kuitenkin muuttaa siten, ettd puhdistustehot on saa-

vutettava ensimmiiisen kerran 1.5.20 I 8 alkaen.

Ltinsi- ja Sisri-Suomen aluehallintovirasto on antamassaan lausunnossa esittii-
nyt, ettd lupamiiiiriiyksen 3 ensimmiiisessi kappaleessa asetetut puhdistusteho-
vaatimukset ovat tasolla, joka nykytiedon mukaan voidaan saawttaa hyvin toi-
mivalla pintavalutuskentiillii. Puhdistustehovaatimuksilla varmistetaan, etta
piiAstdjen aiheuttamat haitat ovat mahdollisimman pienet ja ett?i puhdistusteho
vastaa parhaan kiiyttdkelpoisen tekniikan tasoa.

Teuvo Kurhela ja Taimi Kurhela ovat antarnassaan vastineessa vastustaneet
haetun ympdristdluvan my6ntiimistli. Ei ole uskottavaa, ettd ny kdsilld olevan
kokoisen turvetuotantoalueen piiiisttijii kyettiiisiin valvomaan tavalla" joka es-

tiiA alapuolisten vesist<ijen saastumisen.

Teuvo Kurhela, Taimi Kurhela, Tapio Kurhelaja Reetta Kurhela ovat antaneet
samansisdlt<iisen vastineen kuin Teuvo Kurhela ja Taimi Kurhela.

Pollari-Kattelus Kalastusseura ry on antanut samansisiilt6isen vastineen kuin
Teuvo Kurhela ja Taimi Kurhela. Lisiiksi kalastusseura on vaatinut, ettti ennen

toiminnan aloittamista on otettava vesindlteet alajuoksun (Yliitevajiirvi, Kai-
tavesi, Ristiinkiifiivii) seki ldhialueen (Kaidesjiirvi, Valkeajiirvi ja Kattelusjiir-
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vi) jiirvistii mytihernpdii veden laadun seurantaa varten. P6lyhaitat rasittavat
erityisesti liihialueen jiirviii.

Ete ld- P ohj anmadn e I inke ino-, I iikenne- j a ympcir isld ke s kus on antamassaan
vastineessa esittdnl muun muassa, etta turvetuotantoalueen kuormituksen
mii?irittiiminen liihteviin veden pitoisuuden raja-arvona on hyviiksyttiivissii ole-
va vaihtoehto. Vapo Oy:n esittiimiit liihteviin veden pitoisuusrajat ovat kuiten-
kin liian korkeat eiviitkii ne vastaa ympfistdluvassa miiiiriittyjii vesistdkuormi-
tuksen viihentiimistavoitteita.

Valituksessa esitetyt raja-arvot perustuvat Ptiyryn 2013 laatimaan "Turvetuo-
tantoalueiden vesistdkuormituksen arviointi" -selvitykseen, jossa on esitetty
laskelmat eri vesiensuojelurakentein toimivien tuotantoalueiden keskimiiiiriii-
sestli veden laadusta Liinsi-Suomessa. Selvitys perustuu ennen wotta 2013
saarutettuihin keskiarvoihin, jolloin vesienk:isittelyjiirjestelmien mitoitusvaati-
mukset eivdt ole vastanneet kaikilta osin nykyisen turvetuotannon ympiiristdn-
suojeluohjeen mukaisia mitoitussuosituksia ja keskiarvo saattaa sisiiltii?i kiisit-
telyjiirjestelmiii, joiden toimiwus ei ole vastannut nykyisiii vesiensuojelura-
kenteilta vaadittavia puhdistustavoitteita.

Hyv?iksyttiiviin ldhteviin veden pitoisuusrajan midrittiiminen on ongelmallista,
koska tuotantovesien laatuun vaikuttavat huomattavasti paikalliset olosuhteet.
Raja-arvoja ei tulisi maerittaii esitettyjen keskiarvojen mukaan vaan raja-arvo-
jen tulisi perustua samantyyppisillii ja hyvin toimivilla nykyisten BAl-periaat-
teiden mukaisilla kAsi$€lymenetelmillii saavutettuihin arvoihin.

Vuosina 2013 - 2014 Matoneva 2:n vesienkiisittelyrakenteina ovat olleet vir-
taamans,idtdpadot ja laskeutusaltaat. Tiill6in tarkkailutulosten perusteella Ma-
toneva 2:n liihteviin veden oitoisuudet ovat olleet seuraavat:

vuosi
2013
2014

kiintoaine kokonaisfosfori
7,4mgn 51 pe[
11 mg/l a5 pg/l

kokonaistyppi
1763 pe1
2100 ltgll

Kun verrataan vuosien 2013 - 20l4liihteviin veden pitoisuusarvoja ja valituk-
sessa esitettyjii raja-arvoja, voidaan todeta, ettii ldhteviin veden pitoisuudet
ovat alittuneet kaikkien esitetty.y'en raja-arvojen osalta wonna 2013 ja vuonna
2014 kokonaisfosforin osalta ilman tehostettuja vesiensuojelurakenteitakin.

Lupapiidtdksen mukaan vesiin joutuvia piiiistd?i saadaan rajoitettua kunnosta-
malla vesiensuojelurakenteet parhaan kiiytt6kelpoisen tekniikan mukaisiksi ja
lupamiiiiriiyksen 3 mukaisilla puhdistustehovaatimuksilla voidaan varmistaa,
ettii ympdristdnsuojelulain haittojen minimoinnin periaate toteutuu. Lisiiksi lu-
van perusteluissa on huomioitu, ettii Lapuanjoen vesistdn toimenpideohjelman
mukainen yleinen tavoite on viihentiiii turvetuotannon fosforikuormitusta
50 %:lla ja typpikuormitusta 20 - 50 Vo:lla. Valituksen mukaiset raja-arvot ei-
viit vastaa puhdistustehovaatimuksilla saavutettavaa kuormituksen viihenemis-
ta.

Mika Antosalo ja Taina Antosalo ovat antamassaan vastineessa esittiineet, ettii
Miekkajiirven vedenlaadulla on tiirked merkitys virkistystoiminnan ja seudun
virkistyskalastuksen kannalta. Virkistyskalastuskiiydstii on laadittu suunnitel-
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ma ja vesist66n on istutettu muun muassa kuhaa ja siikaa. Jiirvi on osittain re-
heviiitynyt ja veden vdri on ruskea. Jiirvi on matala seka pieni ja sen l2ipivirtaa-
ma on heikko.

Paraskin vesienkdsittely poistaa turvetuotannon purkuvesien haitta-aineista
korkeintaan puolet. Pahimmat jiitteet, kiintoaine ja humus, jiiiiviit kiinni vain
pieneltii osalta, eivat kuitenkaan esimerkiksi keviittulvien ja rankkasateiden yl-
liittiivien ylivirtaamien oloissa. Koska valumien ehkiiisy on tuotantotavasta
johtuen vaikea4 ymp?iristdluvassa miidriteltyjii raja-arvoja ei tule muuttaa.
Turve kuivataan paikan pii.2illii hienojakoiseksi, pdlydv?iksi massaksi, joka se-
koittuu veteen ja ilmaan hallitsemattomasti. Turvesoiden todellisten vesistiille
aiheutuvien haittojen selvittiimiseksi vesistii,piiiistdt tulisi selvittea.

Lupamiiiiriiyksissii tulee ottaa huomioon, ettei hienojakoisia ja liuenneita or-
gaanisia aineita (humusta) pii?ise vesist<idn ja valumat vesistdihin ovat mahdol-
lisimman viihiiiset. Lupamtiiirdysten toteutuminen ei voi jiiiidii pelkiistiiiin Vapo
Oy:n ilmoittamaksi ja omavalvonnan varaan, vaan menettelyn ja ympiiristdlle
tuotannosta aiheutetun kuormituksen tulee olla viranomaisen valvonnassa sekii
vesienkiisittelyn siiiinndllisesti mitattua ja tarkastettu4 jolloin epiikohtiin voi-
daan veli$iimasti viranomaistoimin virkavastuulla puuttua.

Jarkko Hauklala asiakumppaneineen on antamassaan vastineessa muun mua:;-

sa vaatinut, ettd hallinto-oikeus ei milt?iiin osin hyviiksy Vapo Oy:n vaatimuk-
sia ja viitannut myds asiassa aiemmin esittiimiiiinsii.

Ahteirin kaupunki on antamassaan vastineessa esittiinyt, ette turvetuotannon ve-
sienkdsittellehon voidaan olettaa saavuttavan normaalin tason vasta kolman-
tena vuonna turvetuotantoalueen kuntoonpanovaiheen jdlkeen. Vapo Oy:n vaa-
timus lupamii?iriiyksessii 3 annetun pitoisuustason saawttamisajankohdan siir-
rosta woden 2017 alusta 1.5.2018 saakka on perusteltu. Muutoksenhakijan
vaatimukset vesienkiisittelyn puhdistustason muuttamisesta suhteellisesta ab-
soluuttiseksi eiviit ole hyviiksyttiiviii.

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ymparistiikeskulaen kalatalousviran-
omaiselle, Alavuden kaupungille ja Alavuden kaupungin ympriristdnsuojeluvi'
ranomaiselle on varattu tilaisuus vastineen antamiselle. Vastineita ei ole annet-
tu.

Vapo Oy on antamassaan vastaselityksessii muun muassa uudistanut asiassa ai-
kaisernmin lausumansa ja lausunut valituksen johdosta annetuista vastineista ja
lausunnosta seuraavaa:

Yhtidn valitus ei koske luvan saamista laajernmalle kuormittavalle tuotanto-
alalle kuin mihin se on valituksenalaisella aluehallintoviraston piiatdksellii saa-

nut luvan, eikii my6skii?in muutosta tai heikennystii kuivatusvesien puhdistus-
menetelmien toimintakykyyn. Valituksen hyviiksyminen ei voi aiheuttaa vesis-
tdkuormituksen lisii?intymistd.

Osin kiiyttissii olleisiin kuormituslukuihin perustuen hakemukseen on sisiilly-
tetty suunnitelma kuivatusvesien puhdistuksen tehostamisesta. Keskeisin syy
tehostamiseen on kuitenkin ollut parhaan keytefievissd olevan tekniikan vaati-
mus, jota ns. perustaso ja virtaaman sddtii Matoneva 2:lla eiviit tuolloin edusta-
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neet.

Vuosien 201 1 - 201 5 tarkkailutulosten keskiarvoja ja niista valituksenalaisen
pii.iitdksen puhdistustehovaatimusten perusteella laskettuja liihtevdn veden pi-
toisuuksia ja samalla laatuvaatimuksia sekii valituksessa vaadittuja enimmiiis-
pitoisuusrajoja voidaan vertailla seuraavasti:

Kiintoaine Kokonaisfosfori Kokonaistyppi
mgl pgl ltEll

Tarkkailu 2011 (n:3) 9,8 77,7
Tarkkailu 2012 (n:5) 10,5 78,8
Tarkkailu20l3 (n-3) 7,4 (7,2)t) 51,0
Tarkkailu 2014 (n:3) 11,0 (8,6)r) 45,0 (44,0\t)
Tarkkailu 2015 (n:3) 4,8 60,5
Ka. 2011-2015 (n-17) 9,2(4,2-17) 64,6(33-110)
Pddt6s
Valitus

r) oikea suure

46 ?t 1

8,0 80,0

2217
2660
1763 (1850)')
2100 (2667)')
1040
2084 (7s0-3900)
1667
1800

Valituksenalaisen piiiitdksen puhdistustehoa koskevat miiiriiykset tarkoittaisi-
vat laskennallisesti sellaisia pitoisuuksia, joihin ei ole mahdollista piiiistii (kok.
P) tai jotka olisivat liian tiukat saavutettavaksi ftiintoaine ja kok. N). Kun ote-
taan huomioon kaikkien edelld mainittujen wosien tarkkailujat tulokset, niiy-
tekertojen mii?ira ja vaihteluviilit tuloksissa, hakijan enimmiiispitoisuusrajaesi-
tys on kohdallaan.

Enimmiiispitoisuusrajoja ei ole syytii asettaa vastaavanlaisella rakenteella jo
saalutetnrjen parhaimpien puhdistustulosten perusteella, koska toiminta on
paitsi pitkiikestoista myds tapahtuu vaihtelevissa olosuhteissa, eikd my6skiiiin
sellaisen oletuksen perusteella, ettii rakenteiden puhdistuskyky jatkuvasti para-
nee pitkiikestoisen kAytdn myiite. Enimmiispitoisuusrajoja asetettaessa on pe-
rusteltua varautua mahdollisiin vedenlaatuvaihteluihin rakenteista itsestiiiin,
suursrnmista kunnossapitot6istii ja ulkopuolisistakin tekijriistii johtuen.

Hallinto-oikeuden ratkaisu

Hallinto-oikeus valituksen muutoin hyliiten muuttaa lupamdiriiystii 3. Lupa-
md?iriiys kuuluu muutetussa muodossaan kokonaisuudessaan seuraavasti (muu-
tol<se t kurs ivoituna) :

3. Pintavalutuskantiin puhdistustehon on kolmen vuoden kuluttua sen kjyftAdn
oltamisesta oltava viihintiiiin seuraava:

Kiintoaine
Kokonaisfosfori
Kokonaistyppi

50%
50 o/o

20%

Puhdistusteho lasketaan laskeutusaltaan jilkeen ennen pintavalutuskentt?iii ja
kentiin jiilkeen mii?iritettyjen pitoisuuksien wosikeskiarvoista heiridtilanteet
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mukaan lukien.

Perustelut

Sov e I I e tt av at o ikc us o hj e e t

Ympdristcinsuojelulain (86/2000) 5 $:n I momentin mukaan toiminnanharjoit-
tajan on oltava riittiiviisti selvillii toimintansa ympdrist6vaikutuksist4 ymperis-
tdriskeistii ja haitallisten vaikutusten viihentiimismahdollisuuksista (selvillti-
olovelvollisuus).

Ympdristdnsuojelulain 42 $:n I momentin mukaan luvan my<intdminen edel-
lyttiie, ettei toiminnast4 asetettavat lupamdiriiykset ja toiminnan sijoituspaikka
huomioon ottaen, aiheudu yksiniiiin tai yhdessii muiden toimintojen kanssa ter-
veyshaittaa, merkittiiviid muuta ympdrist6n pilaantumista tai sen vaaraa, ympe-
ristdnsuojelulain 7 - 9 $:ssii kiellettyii seurausta, erityisten luonnonolosuhtei-
den huonontumista taikka vedenhankinnan tai yleiseltd kannalta tiirkeiin muun
keyttdmahdollisuuden vaarantumista toiminnan vaikutusalueella tai eriiistii
naapuruussuhteista annetun lain 17 $:n 1 momentissa tarkoitettua kohtuutonta
rasitusta.

Ympdristdnsuojelulain 43 $:n I momentin mukaan luvassa on annettava
tarpeelliset miiiirdykset muun muassa piiiistdistii, piiiistdraja-arvoista, piiiist6jen
ehkiiisemisestii ja rajoittamisesta sekii piiiiski,paikan sijainnista ja muista toi-
mista, joilla ehkdistdiin, viihennetiiiin tai selviteteiin pilaantumista, sen vaaraa

tai pilaantumisesta aiheutuvia haittoja.

Saman pykiiliin 3 momentin mukaan lupamiiiiriiyksiii annettaessa on otettava
huomioon toiminnan luonne, sen alueen ominaisuudet, jolla toiminnan
vaikutus ilmenee, toiminnan vaikutus ympiirist66n kokonaisuutena, pilaantu-
misen ehkiiisemiseksi tarkoitettujen toimien merkitys ympiirist6n kokonaisuu-
den kannalta sekii tekniset ja taloudelliset mahdollisuudet toteuttaa niimii toi-
met. Piiiistdraja-arvoa sekii pdiisttijen ehkiiisernistii ja rajoittamista koskevien
lupamdiirdysten tulee perustua parhaaseen kdyttdkelpoiseen tekniikkaan. Lupa-
m?iiiriiyksissii ei kuitenkaan saa velvoittaa kiiyttiimii?in vain tiettyd ma[rdttya
tekniikkaa.

Asiassa saatu selvitys

Turvetuotanto on aloitettu Matoneva 2:n alueella vuonna 1986. Tuotanto-
alueesta 29,3 hehtaaria (lohkot 1 ja 2) on vanhaa tuotannossa olevaa aluetta ja
19,1 hehtaaria (lohko 4) uutta aluetta.

Matoneva 2 sijaitsee Lapuanjoen vesisttialueen ja Kokemiienjoen vesist6-
alueen vedenjakajalla. Aluehallintoviraston piiiit<iksen mukaan valumavedet
johdetaan laskuojien kautta Kaidesojaan ja edelleen Lapuanjokeen.

Lohkojen I ja 4 vedet johdetaan sarkaojarakenteidan, virtausta siiiitiivien pato-
jen ja laskeutusaltaan kautta ja kiisitellddn ympiirivuotisesti pintavalutuskentiil-
lii. Lohkon 2 vedet johdetaan sarkaojarakenteiden ja virtausta sliitiivien pato-
jen kautta ja kiisitelld?in ympfivuotisesti kosteikolla ja sen jiilkeisellii laskeu-
tusaltaalla.
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Matoneva 2:n tarkkailuaineisto on viihiiinen. Vuosina 2011 - 2013 laskuojasta
2 on otettu yhteensii 11 niiytettd. Laskuojan 2 vedessii on ollut wosina 2011 -
2012 runsaasti ravinteita ftokonaisfosfori keskimdirin 83 pgll, kokonaistyppi
keskim?i?irin 2 600 p/l), humusaineita (CODu.keskimiiiirin 77 mgOr/l) sekii
kiintoainetta fteskimiiiirin I I mg/l). Vuosien 2011 - 2012 keskimiiiiriiisellii vir-
taamalla (3,2lls) ja laskuojan 2 veden keskimiidrdisillii pitoisuuksilla laskettu-
na Matoneva 2:n nettopiiiistdt ovat olleet noin 869 kg kiintoainetta, 6,5 kg ko-
konaisfosforia ja 184 kg kokonaistyppeii.

Muuteltu lupamdcirAys

Kun turvetuotantoalueen kuivatusvesiii aletaan johtaa ojitetulle pintavalutus-
kentiille, muuttuvat kentdn vesiolosuhteet. Tiimii voi aiheuttaa myds kentiin
elidstdssii muutoksia. Muuttuneeseen vesitilanteeseen sopeutuminen voi kestid
muutamia vuosia. Tiist?i syystii hallinto-oikeus on muuttanut lupamiiiiriiystii 3

niin, ett2i pintavalutuskentiin puhdistustehom:iereys tulee voimaan kolmen luo-
den kulutta kentiin kaftddnotosta.

Hyldtyt vaatimukset

Ympiiristdnsuojelulain 43 g:n 1 momentin perusteluissa (HE 84/1999) maini-
taan, etta lainkohdassa tarkoitethr paAstdjen ehk?iisy tai muu rajoittaminan
mii?iriiykselld voisi koskea viihentdmisvelvoitetta, puhdistuslaitteita, puhdistus-
laitteiden tehokkuusvaatimuksia ja vastaavia p?i6stdjen rajoittamiskeinoja.
Pii?istdmii?iriiys voitaisiin antaa aineen enimmdispitoisuusmZiiiriiyksenii tai ko-
konaismiidriinii miiiiriteltyii aikayksikkdii kohden tai mddritellli muutoin esi-
merkiksi ominaiskuormituksena tai kokonaiskuormituksena,

Aluehallintoviraston pii?itiiksessii pintavalutuskentiin toimivuuden varrnistuk-
seksi annetut prosentuaaliset puhdistustehovaatimukset ovat vakiintuneen kiiy-
tiinndn mukaiset ja edustavat sitii puhdistustehoa, joka on vesian pintavalutus-
kiisittelyn avulla teknisesti saavutettavissa. Matoneva 2:n alueelta ei ole ole-
massa tarkkailutietoja siitii, mikii sen luonnollinen vesist6kuormitus on ollut
ennen turvetuotannon aloittamista. Alueen ottaminen turvetuotantoon on jo
vaikuttanut kuormitukseen niin olennaisesti, ettei alueen luonnollista vesist6-
kuormitusta enii?i ole mahdollista selvittiiii. Kun taustakuormituksesta ei voida-
saada luotettavaa selvitystii, ei piiiistdraja-arvoja k?iyttiimiillii voida riittiiviisti
varmistua pintavalutuskentiin toimiwudesta. Siten vain prosentuaalisella puh-
distustehovaatimuksella voidaan varmistua siite, ettA pintavalutuskentiin toimi-
vuus on ndissii olosuhteissa parhaan kiiyttiikelpoisen tekniikan mukaisella ta-
solla. Hallinto-oikeus hylkiiii hakijan vaatimuksen siitii, ettii piiiistdmiiiiriiykset
tulisi muuttaa pitoisuusarvoiksi. Tasta johtuen hallinto-oikeus ei my6skiiiin
katso, ettii olisi syyte muuttaa lupamiiiiriiystii 4.

Vapo Oy on valituksessaan viitannut Pohjansuon turvetuotantoaluetta koske-
vassa asiassa tekemiiiinsii valitukseen. Hallinto-oikeus toteaa, etta yhti6 on
tuossa asiassa vaatinut, ettd pintavalutuskentiille asetetut puhdistustehovaati-
mukset kumotaan ja tuotantoalueelta liihteviille kiisitellylle kuivatusvedelle
asetetaan enimmiiispitoisuusrajat. Korkein hallinto-oikeus on 1.4.2016 anta-
mallaan piiiitdkselli taltionumero I123 hyliinnyt Vapo Oy:n vaatimuksen.
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Sovelletut oikeusohjeet

Perusteluissa mainitut

Julkipano

Piiiitds on annettu julkipanon jelkeen.

Pi$tdksen tiedoksiantaminen

Teuvo Kurhelan on viipymdttd tdmiin pii?it<iksen saatunan ilmoitettava pii?it6k-
sen tiedoksisaannista yhteisen ki{elmiin allekirjoittaneille asiakumppaneilleen.
Jos hiin tiimiin laiminlyd, hiin on velvollinen korvaamaan ilmoittarnatta jatte-
misestii aiheutuneen vahingon sikiili kuin se laiminlydnnin laatuun tai muihin
olosuhteisiin niihden harkitaan kohtuulliseksi (hallintolainknyttdlaki
55 g 2 mom, hallintolaki 56 g 2 mom ja 68 g).

Piiitdksestii ilmoittaminen

Alavuden kaupunginhallituksen on viipymiittii ilmoitettava teste p:iet<iksestii
kaupungin ilmoitustaululla.

Muutoksenhaku

Tdhiin pdiitdkseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-
oikeuteen. Valituskirjelmii on toimitettava korkeimpaan hallinto-oikeuteen
30 pdiviin kuluessa hallinto-oikeuden piietdksen antopiiiviistii eli viimeistddn
27.12.2017 .

Valitusosoitus on liitteenii YmpJp (07.07).
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Diaarinumero

01467n5t5n5

Asian ovat ratkaisseet lainoppinut hallinto-oikeustuomari Sinikka Kangasma4
luonnontieteiden alan hallinto-oikzustuomarit Chrt Nyman ja Kirsti Poikonen
sekii asessori Janika Gummerus.

Sinikka Kangasmaa Kirsti Poikonen

Curt N1m.an Janika Gummerus

Hallinto-oikeuden esitteliji Pirjo Pentinmnki

ma. lainkiyttiisihteeri
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Diaarinumero

01467/15/5115

Jakelu

Piiiit6s ja maksu Vapo Oy, maksutta
Prosessiosoite:
Lakimies, VT Martti Patrikainen

Jiiljennris maksutta
Maisa Siira

Teuvo Kurhela ym.

Mika Antosalo ja Taina Antosalo

Jarkko Haukkala ym./
Esko Haukkala

Pollari-Kattelus Kalastusseura ry

Virtain kaupungin ympiirist6nsuoj eluviranomainen

li,htirin kaupungin ympiiristdnsuojeluviranomainen

Alavuden kaupungin ympiiristdnsuojeluviranomainen

Alavuden kauounginhallitus

Virtain kaupunginhallitus

Ah*irin kaupunginhallitus

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympiiristdkeskus/
Kalatalousryhmii, siihkdisesti

Etelii-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympiiristdkeskus/
Ympiirist6 ja luonnonvarat, s?ihktiisesti

Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympiiristdkeskus/
Ympdrist6 ja luonnonvarat, siihkdisesti

Liinsi- ja Sisii-Suomen aluehallintovirasto/
Ympiiristdlupavastuualue, siihk<iisesti

Suomen ympiirist<ikeskus, siihkdisesti

H-MH



Liite hallinto-oikeuden pifltdkseen

VALITUSOSOITUS

Valitusviranomainen

Hallinto-oikeuden piiiit6kseen saa hakea muutosta korkeimmalta hallinto-oikeudelta
kiriallisella valituksella.

Valitusaika

Hallinto-oikeuden piiiittis on annettu julkipanon jiilkeen. Piiiitiiksen katsotaan tulleen
asianomaisen tietoon silloin, kun se on annettu. Valitus on tehtivd 30 piiviin kuluesss
hallinto-oikeuden pdiitdksen antopeivesta, site peivdii lukuun ottamatta.

Valituskirjelmfl n toimittaminen

Valituskirjelma on toimitettava valitusajassa korkeimmalle hallinto-oikeudelle.

Valituski{elmii liitteineen voidaan lihettdi my<is postitse, telekopiona tai siihkdpostilla.
Valituski{elmiin tulee olla perillii valitusajan viimeisenii piiiviin?i ennen viraston aukioloajan
piiiittymistii. Sdhkdisesti (telekopiona tai siihkiipostilla) toimiteftavan valituskirjelmiin tulee

olla toimitettu siten, eft.ii se viimeist?iiin valitusajan viimeisend piivdni ennen viraston
aukioloajan piidttymista on kokonaisuudessaan kiiyettdvissd viraston vastaanottolaitteessa

tai tietojiirjestelmiisse. Valituskidelmiin ja muiden valitusasiakirjojen liihettiiminen postitse

tai siihkiiisesti tapahtuu liihettiijiin omalla vastuulla.

Valituskirjelmiin sisiilt6 ja allekirjoittantinen

Valituski{elmiissii, joka on osoitettava korkeimmalle hallinto-oikeudelle, on ilmoitettava

- valittajan nimi ja kotikunta
- pdiitiis, johon haetaan muutosta
- miltii kohdin piiiitiikseen haetaan muutosta ja mitii muutoksia

siihen vaaditaan tehtavaksi
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Jos valittajan puhevaltaa kAyttiie henen laillinen edustajansa tai asiamiehensd tai jos

valituksen laatijana on joku muu henkil6, valituskirjelmiissii on ilmoitettava mytis tiimiin
nimi ja kotikunta. Valiluskirjelmdssd on lisiiksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero

sekii mahdollinen siihk6postiosoite, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan

toimittaa. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmd
ellei valituskirjelmii?i toimiteta siihktiisesti (telekopiona tai s?ihkdpostilla).

YmpJp (07.07) (siru 1/2)



Valituskirjelmiin liitteet

Korkeimman hallinto-oikeuden vhtevstiedot

Postiosoite: KorkEinhallinto-oikeus
PL 180,00131 Helsinki

Kliyntiosoite: Fabianinkatu 15, Helsinki

Puh.nro: O29 56 40200

Tefefax: 029 56 40382

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

Aukioloaika: arkipiiivisin klo 8.00-16.15

Valituskirjelmeiin on liitettiivd

- hallinto-oikeuden pii?itds alkuperiiisenii tai jiiljenndksenii
- asiakiq'at, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitii ole

jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Asiamiehen on, jollei hdn ole asianajaja tai yleinor oikeusavustaja, liitettdvd valitus-
kirjelmii.iin valtakirja, jollei valittaja ole valtuuttanut hiintii suullisesti valitusviranomaisessa
tai ellei sihk<iisesti toimitettavassa asiakirjassa ole selvitystii asiamiehen toimivallasta.

YmpJp (07.07) (sivu2/2)


