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ASIA

Hanhisuon turvetuotantoalueen ympäristöluvan lupamääräyksen muuttaminen, Urjala

HAKIJAT

Hanhisuon Kasvuturve Keskimaa Oy
Kisatie 2
31760 Urjala
Vapo Oy
PL 22
40101 Jyväskylä

HAKEMUS

Hanhisuon Kasvuturve Keskimaa Oy ja Vapo Oy ovat 22.1.2014 toimittaneet aluehallintovirastoon Hanhisuon turvetuotantoalueen lainvoimaisen
ympäristöluvan lupamääräyksen muuttamista koskevan hakemuksen.

MUUTOKEN HAKEMISEN PERUSTE
Ympäristönsuojelulain 115 §
LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA
Aluehallintovirasto on ympäristönsuojeluasetuksen 5 §:n 1 momentin 7 c)
kohdan nojalla toimivaltainen viranomainen turvetuotantoa koskevassa
asiassa.
HAKEMUKSEN SISÄLTÖ
Toimintaa koskevat luvat
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on 14.12.2011 päätöksellään nro
170/2011/1 myöntänyt Hanhisuon Kasvuturve Keskimaa Oy:lle ympäristöluvan Hanhisuon turvetuotantoon 76,2 ha:n tuotantoalalla. Luvan saaja on
lupamääräyksen kolme toisessa kappaleessa lupamääräyksestä tarkemmin ilmenevällä tavalla velvoitettu rakentamaan alueelle ympärivuotisesti
toimiva pintavalutuskenttä 31.12.2013 mennessä, siten että kentän tehollinen pinta-ala on vähintään 3,8 % valuma-alueensa pinta-alasta.

LÄNSI- JA SISÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTO
puh. 0295 018 450
Vaasan päätoimipaikka
kirjaamo.lansi@avi.fi
Wolffintie 35
www.avi.fi/lansi
PL 200, 65101 Vaasa
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Vaasan hallinto-oikeus on 22.5.2013 päätöksellään nro 13/0131/1 pidentänyt pintavalutuskentän rakentamiselle asetettua määräaikaa 31.3.2014
saakka.
Esitys lupamääräyksen muutoksesta
Hakijat esittävät Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston päätöksessä
nro 170/2011/1 annetun lupamääräyksen kolme toista kappaletta muutettavaksi seuraavasti (muutokset kursiivilla):
Pintavalutuskenttä on rakennettava 31.3.2015 mennessä siten, että sen
tehollinen pinta-ala on vähintään 5,0 % valuma-alueensa pinta-alasta.
Toimintaa alueella jatkettaisiin ja kuivatusvedet käsiteltäisiin edellä mainittuun ajankohtaan saakka käyttämällä alueella nykyisin olevia vesiensuojelurakenteita.
Vapo Oy on ilmoittanut tarkistavansa myös Iaskeutusaltaiden mitoitukset ja
tarvittaessa edellä mainittuun ajankohtaan mennessä rakentavansa ne uusimman mitoitusohjeen mukaisiksi.
Esityksen perustelut
Hanhisuon Kasvuturve Keskimaa Oy ja Vapo Oy ovat neuvotelleet Hanhisuon turvetuotantoalueen kaupasta, jonka myötä ympäristöluvan mukaisen toiminnan jatkajaksi tulisi Vapo Oy. Kauppa on suunniteltu tehtäväksi
maalis- huhtikuun vaihteessa.
Hakijoiden esityksen mukaan kaupan toteutuessa nykyinen luvanhaltija ei
ennätä eikä sen myöskään ole tarkoituksenmukaista toteuttaa pintavalutuskentän rakentamista 31.3.2014 mennessä.
Alueen uusi omistaja Vapo Oy toteuttaa pintavalutuskentän rakentamisen
uusimman mitoitusohjeen mukaisesti. Ennen rakentamista alueella on suoritettava Vapo Oy:n käytäntöjen mukaiset selvitykset ja suunnittelu. Kenttä
on rakennettava routakaudella 2014–2015 ja tällöin se valmistuisi käyttöönotettavaksi 31.3.2015 mennessä.
HAKEMUKSEN KÄSITTELY
Hakemuksesta tiedottaminen
Asian luonteen vuoksi aluehallintovirasto ei ole pitänyt hakemuksen kuuluttamista tarpeellisena. Aluehallintovirasto on 10.2.2014 pyytänyt hakemuksen johdosta lausunnon Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueelta sekä Urjalan kunnan
ympäristönsuojeluviranomaiselta.
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Lausunnot
1) Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ympäristö
ja luonnonvarat -vastuualue on lausunnossaan todennut ojitetulle alueelle rakennettavan pintavalutuskentän olevan mitoitusohjeiden mukainen.
Hanhisuon edeltävässä ja uudessa lainvoimaisessa ympäristöluvassa
edellytetyt eristysojat, virtaamansäätöpadot ja oikein mitoitetut laskeutusaltaat ovat turvetuotantoalueiden perusrakenteita. Toimijalla on ollut yli
kymmenen vuotta aikaa tehdä rakenteet asianmukaisiksi. Eristysojien ja
virtaamansäätöpatojen toteuttaminen sekä laskeutusaltaiden mitoituksen
korjaaminen tulee aloittaa välittömästi.
Hanhisuon Kasvuturve Keskimaa Oy:llä on ollut kaksi talvikautta aikaa rakentaa viimeisimmän ympäristöluvan mukainen pintavalutuskenttä ja muut
ympäristöluvassa määrätyt vesienkäsittelyrakenteet. Toimija haki Vaasan
hallinto-oikeudelta muutosta vain pintavalutuskentän rakentamisaikatauluun. Huolimatta Vaasan hallinto-oikeuden päätöksestä, olisi pintavalutuskentän ja muiden luvassa määrättyjen vesiensuojelurakenteiden rakentaminen pitänyt jo aloittaa ja tällöin ne olisi saatu valmiiksi kohtuullisessa
ajassa. Pintavalutuskenttä tulee toteuttaa viipymättä ja viimeistään
28.2.2015 mennessä.
2) Valkeakosken kaupungin ympäristöpalveluilla (Urjalan kunnan ympäristönsuojeluviranomainen) ei ole huomautettavaa hakemuksesta. Hakemuksessa esitetty pintavalutuskentän rakentaminen routakaudella
2014–2015 uusimman mitoitusohjeen mukaisesti on perusteltua.
Hakijan vastine
Vapo Oy on vastineessaan ilmoittanut, että pintavalutuskentän rakentamisajankohtaa voidaan aikaistaa kuukaudella eli kenttä rakentaa
28.2.2015 mennessä. Olemassa olevien rakenteiden mitoitusten tarkistamista ja mahdollista muuttamista uusien ohjeiden tai suositusten mukaiseksi ei kuitenkaan voida toteuttaa välittömästi hakemuksesta ilmenevistä
syistä. Vapo Oy kuitenkin katsoo, että sama aikaistaminen kuin pintavalutuskentän rakentamisessa on mahdollista. Vapo Oy ryhtyy tarpeellisiin toimenpiteisiin välittömästi kaupan/luovutuksen jälkeen ja kaikki rakenteet
ovat asianmukaisesti tehdyt ja kunnossa viimeistään 28.2.2015 mennessä.
Hanhisuon Kasvuturve Keskimaa Oy on yhtynyt Vapo Oy:n antamaan
vastineeseen.
ALUEHALLINTOVIRASTON RATKAISU
Aluehallintovirasto muuttaa Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston
päätöksen nro 170/2011/1 lupamääräyksen kolme toisessa kappaleessa
annetun määräyksen kuulumaan seuraavasti:
Pintavalutuskenttä on rakennettava 28.2.2015 mennessä siten, että sen
tehollinen pinta-ala on vähintään 5,0 % valuma-alueensa pinta-alasta.
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Muilta osin toiminnassa on noudatettava Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston päätöksessä nro 170/2011/1 annettuja lupamääräyksiä.
RATKAISUN PERUSTELUT
Ympäristönsuojelulain 115 § mukaan lupaviranomainen voi hakemuksesta
pidentää ympäristöluvan määräyksen määräaikaa enintään kolmella vuodella jos ympäristöluvan määräyksen noudattaminen annetussa määräajassa tuottaa luvanhaltijalle hänestä riippumattomista syistä huomattavia
vaikeuksia eikä määräyksen noudattamisen lykkääntymisestä aiheudu ympäristön merkittävän pilaantumisen vaaraa.
Nykyisellä luvanhaltijalla on ollut käytettävissään kohtuullinen aika pintavalutuskentän rakentamiseen asetettuun määräaikaan 31.3.2014 mennessä
ja siten kentän pitäisi nykytilanteessa olla käyttövalmis. Aluehallintovirasto
katsoo kuitenkin, että uudeksi luvanhaltijaksi tulevalla Vapo Oy:llä ei ole
aikaisemmin ollut mahdollisuutta vaikuttaa pintavalutuskentän rakentamisen aikatauluun. Tilanteessa, jossa luvanhaltija vaihtuu, on pintavalutuskenttä edullisinta rakentaa uusimman mitoitusohjeen mukaiseksi ajankohtana, jolloin ympäristölle aihetuvat haitat ovat mahdollisimman vähäisiä ja
rakennustöiden onnistumiselle on parhaat edellytykset. Aluehallintoviraston näkemyksen mukaan pintavalutuskentän rakentamiselle asetettavan
määräajan pidentämisestä noin vuodella ei aiheudu välitöntä ympäristön
merkittävän pilaantumisen vaaraa. Siten määräaikaa voidaan pidentää ratkaisusta ilmenevästi.
Aluehallintovirasto toteaa nyt käsitellyn hakemuksen koskeneen ainoastaan lupamääräyksen kolme toisen kappaleen muuttamista. Muut puutteet
vesiensuojelurakenteissa tulee tarkistaa ja korjata viipymättä voimassa
olevan ympäristöluvan määräyksien mukaisiksi.
VASTAUS LAUSUNTOIHIN
Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen vaatimukset
on otettu huomioon ratkaisusta ja sen perusteluista ilmenevästi.
SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET
Ympäristönsuojelulaki 115 §
KÄSITTELYMAKSU JA SEN MÄÄRÄYTYMINEN
Käsittelymaksu on 1 306 euroa. Lasku lähetetään erikseen Valtion talousja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksesta.
Aluehallintoviraston maksuista annetun valtioneuvoston asetuksen
(1092/2013) liitteen maksutaulukon mukaan 50–150 hehtaarin tuotantoalueen ympäristöluvan käsittelystä perittävä maksu on 13 060 euroa.
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Jos kysymys on yksittäisen lupamääräyksen teknisluonteisesta muuttamisesta, maksun suuruus on 10 prosenttia taulukon mukaisesta maksusta.
Käsittelymaksu on siten 1 306 euroa.
PÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN
Päätös

Hanhisuon Kasvuturve Keskimaa Oy

Jäljennös päätöksestä
Vapo Oy
Urjalan kunta
Urjalan kunnan ympäristönsuojeluviranomainen
Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (sähköisesti)
Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
/ kalatalousviranomainen (sähköisesti)
Suomen ympäristökeskus (sähköisesti)
Ilmoittaminen ilmoitustauluilla ja lehdessä
Tieto päätöksen antamisesta julkaistaan Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston ilmoitustaululla ja päätöksestä kuulutetaan Urjalan kunnan virallisella ilmoitustaululla.
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MUUTOKSENHAKU
Päätökseen saa hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta valittamalla.
Liitteet

Valitusosoitus

Jari Tolppanen

Johanna Ojala

Asian on ratkaissut ympäristöneuvos Jari Tolppanen. Asian on esitellyt
ympäristötarkastaja Johanna Ojala.
JO/KSa

VALITUSOSOITUS
Valitusviranomainen

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviranomaisen 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 antopäivästä sitä määräaikaan lukematta. Valitusaika päättyy 30.4.2014.

Valitusoikeus

Päätöksestä voivat valittaa ne, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea, sekä
vaikutusalueella ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun tai asuinympäristön
viihtyisyyden edistämiseksi toimivat rekisteröidyt yhdistykset tai säätiöt, asianomaiset kunnat, alueelliset elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset, kuntien
ympäristönsuojeluviranomaiset ja muut asiassa yleistä etua valvovat viranomaiset.

Valituksen sisältö

Valituskirjelmässä, joka osoitetaan Vaasan hallinto-oikeudelle, on ilmoitettava
-päätös, johon haetaan muutosta
-valittajan nimi ja kotikunta
-postiosoite ja puhelinnumero ja mahdollinen sähköpostiosoite, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa (mikäli yhteystiedot muuttuvat, on
niistä ilmoitettava Vaasan hallinto-oikeudelle, PL 204, 65101 Vaasa, sähköposti
vaasa.hao@oikeus.fi)
-miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta
-mitä muutoksia päätökseen vaaditaan tehtäväksi
-perusteet, joilla muutosta vaaditaan
-valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitus, ellei valituskirjelmää toimiteta sähköisesti (telekopiolla 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
asiamiehen toimivallasta

Valituksen toimittaminen Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastolle
Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastolle. Valituskirjelmän on oltava perillä määräajan viimeisenä päivänä ennen virkaajan päättymistä. Valituskirjelmä liitteineen voidaan myös lähettää postitse, telekopiona tai sähköpostilla. Sähköisesti (telekopiona tai sähköpostilla) toimitetun valituskirjelmän on oltava toimitettu niin, että se on käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä.
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston yhteystiedot
käyntiosoite:
postiosoite:
puhelin:
telekopio:
sähköposti:
aukioloaika:
Oikeudenkäyntimaksu

Wolffintie 35, Vaasa
PL 200, 65101 Vaasa
0295 018 450
06-317 4817
kirjaamo.lansi@avi.fi
klo 8-16.15

Valittajalta peritään asian käsittelystä Vaasan hallinto-oikeudessa oikeudenkäyntimaksu 97 euroa. Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetussa laissa on erikseen säädetty eräistä tapauksista, joissa maksua ei peritä.

LÄNSI- JA SISÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTO
puh. 0295 018 450
Vaasan päätoimipaikka
kirjaamo.lansi@avi.fi
Wolffintie 35
www.avi.fi/lansi
PL 200, 65101 Vaasa

