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JULKINEN KUULUTUS 

Luvan hakijan valitus ympäristölupapäätöksestä  

Ympäristönsuojelulain 196 §:n mukaan Vaasan hallinto-oikeuden on annettava 

ympäristölupapäätöstä koskeva luvan hakijan valitus tiedoksi julkisella 

kuulutuksella noudattaen, mitä hallintolain 62 a §:ssä säädetään, jollei se ole 

ilmeisen tarpeetonta. Kuulutus ja valitusasiakirjat on pidettävä verkkosivuilla 

vähintään 14 päivän ajan. Tieto kuulutuksesta on lisäksi julkaistava toiminnan 

vaikutusalueen kunnissa noudattaen, mitä kuntalain 108 §:ssä säädetään. 

Kuulutuksen julkaisupäivä Vaasan hallinto-oikeuden verkkosivuilla  

20.12.2021 

Valituksen tiedoksisaantipäivä 

Hallintolain 62 a §:n 3 momentin mukaan tiedoksisaannin katsotaan 

tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta. 

Valituksen tiedoksisaantipäivä on 27.12.2021. 

Asia 

Luvan hakija Deitan Oy on jättänyt Vaasan hallinto-oikeudelle valituksen 

Etelä-Suomen aluehallintoviraston Ympäristölupavastuualueen päätöksestä 

31.5.2021, nro 163/2021. Päätös koskee Loimaan kaupungissa sijaitsevan 

Kurkisuon turvetuotantoalueen ympäristölupaa. 

Valitusasiakirjojen nähtävilläpito 

Tämä kuulutus ja luvan hakijan valitusasiakirjat pidetään nähtävillä 

20.12.2021 – 28.1.2022 Vaasan hallinto-oikeuden verkkosivuilla 

(https://oikeus.fi/hallintooikeudet/vaasanhallinto-oikeus/fi/index/hallinto-

oikeudenkuulutukset/valituskuulutukset.html). Hallinto-oikeuden 

verkkosivuilla valitus on ilman liitteitä. Tieto kuulutuksesta on julkaistava 

Loimaan kaupungissa. 

Hallintolain 62 b §:n mukaan julkisen kuulutuksen ja kuulutettavan asiakirjan 

tiedot julkaistaan, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu. 

https://oikeus.fi/hallintooikeudet/vaasanhallinto-oikeus/fi/index/hallinto-oikeudenkuulutukset/valituskuulutukset.html
https://oikeus.fi/hallintooikeudet/vaasanhallinto-oikeus/fi/index/hallinto-oikeudenkuulutukset/valituskuulutukset.html
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Henkilötiedoista julkaistaan kuitenkin ainoastaan tiedonsaannin kannalta 

välttämättömät henkilötiedot. 

Mahdollisuus vastineen antamiseen 

Vaasan hallinto-oikeus varaa asianosaisille, joita asia erityisesti koskee, 

tilaisuuden vastineen antamiseen. Mahdollinen vastine tulee toimittaa hallinto-

oikeuteen viimeistään 28.1.2022. Viranomaisille varataan erikseen tilaisuus 

vastineen antamiseen. 

Vastineeseen on merkittävä sen tekijän nimi, postiosoite, puhelinnumero ja 

mahdollinen sähköpostiosoite. Vastineessa on ilmoitettava asian diaarinumero 

20840/2021. 

Kiinteistön osaomistajaa pyydetään antamaan tieto kuulutuksesta myös 

kiinteistön mahdollisille muille omistajille ja haltijoille. 

Tiedoksianto järjestäytymättömien osakaskuntien osakkaille 

Hakemuksessa tarkoitetulla hankkeella saattaa olla vaikutuksia myös 

seuraavilla yhteisillä maa- tai vesialueilla: 430-440-876-1, 430-442-876-1, 

430-874-1-0 ja 430-442-878-2 

 

Vaasan hallinto-oikeus 

Kuulemiskanslia, 029 56 42612 

 

 

 

Tuomioistuimen yhteystiedot 

 

Vaasan hallinto-oikeus 

Korsholmanpuistikko 43, 4 krs (PL 204), 65101 Vaasa 

Sähköposti: vaasa.hao@oikeus.fi 

Puh.: 029 56 42780  

 

Hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelu: 

https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet 

 

Henkilötietojen käsittelyyn ja tietosuojaan liittyvät tiedot ovat saatavilla: 

https://oikeus.fi/hallintooikeudet/vaasanhallinto-oikeus/fi/ 

 

 



VAASAN HALLINTO-OIKEUDELLE

Valittajan nimi
Deitan Oy

Valituksen laatija
Arttu Saarinen

Prosessiosoite

Päätös, johon haetaan muutosta
Etelä-Suomen aluehallintovirasto 31.5.2021 nro 163/2021 (Kurkisuon turvetuotantoalueen 
ympäristölupa, Loimaa)

Päätöksen kohdat, joihin haetaan muutosta
1.  Luvan voimassaolo

Lupa on voimassa vuoden 2036 loppuun asti.

2.  Ympäristöluparatkaisu

Aluehallintovirasto myöntää Deitan Oy:lle määräaikaisen ympäristöluvan
Kurkisuon turvetuotantoon Loimaan kaupungissa Kokemäenjoen vesistöalueella
hakemukseen liitetyn suunnitelman ja sen täydennysten mukaisesti,
mutta pinta-alaltaan hakemusta pienempänä ja siten muutettuna kuin
ratkaisusta ja lupamääräyksistä ilmenee. Tuotantoalueen pinta-ala auma-alueineen
on noin 13 ha.

Aluehallintovirasto hylkää hakemuksen siltä osin kuin se koskee turvetuotantoa
noin 1,6 ha:n alueella tuotantoalueen pohjoisosassa. Hylätty alue
on merkitty päätöksen liitteenä 1 olevaan tuotantosuunnitelmapiirustukseen.

Muutosvaatimukset
1.  Vaaditaan muutettavaksi luvan voimassaoloaikaa vuoden 2045 loppuun asti.

2.  Päätöksen kumoaminen siltä osin kuin se koskee hylkäämistä noin 1,6 ha:n alueella 
tuotantoalueen pohjoisosassa.
Vaaditaan hyväksyttäväksi hankealue alkuperäisen hakemuksen laajuudessa.

Perusteet, joilla muutoksia vaaditaan
1.  Alue on vuokrattu maanomistajilta.  Määräajaltaan lyhin vuokrasopimus on voimassa vuoden 
2045 loppuun asti.  Tuotantomäärät vaihtelevat suuresti erilaisten vuosien sään ja kysynnän 
mukaan.  Arvioitu tuotannon kesto on lyhempi, mutta tuotannon vaihtelun vuoksi luvan tulee olla 
voimassa koko vuokra-ajan.



2.  Kurkisuon tuotantoalue on vanha alue, kuten päätöksen (163/2021) sivulla 2 todetaan 
”Hakemuksen mukainen tuotantoalue on kokonaisuudessaan turvetuotannossa.” sekä sivulla 24 
todetaan ”Näin ollen koko hakemusta koskeva alue on ojitettu ja turvetuotannossa jo olevaa, mikä 
on myös todennettavissa kiinteistötietojärjestelmän ilmakuvista.” sekä sivulla 5 ”Kurkisuon 
tuotantoalue on kokonaisuudessaan ollut jo aiemmin turvetuotannossa.”
Aluehallintoviraston päätöksen (163/2021) perusteluissa alueesta puhutaan joissakin kohdissa 
virheellisesti uutena tuotantoalueena, esim. sivulla 23 ”Turvetuotannon ympäristönsuojeluohjeessa 
(Ympäristöhallinnon ohjeita 2/2015) on todettu, että turvetuotantoalueen ja asutuksen etäisyys 
uusilla tuotantoalueilla tulee olla vähintään 500 m.” sekä sivulla 24 ”Vallitsevan oikeuskäytännön 
mukaan uusia tuotantoalueita koskevissa päätöksissä ei aseteta tuulen suunnasta riippuvia 
tuotantorajoituksia, vaan tuotantoalue määrätään rajaamaan siten, että saavutetaan asuinkiinteistöön 
riittävä suojaetäisyys.”

Kiinteistö Jannela 430-440-1-222 on ostettu vuonna 2010 turvetuotantoa varten Arttu Saarisen 
toimesta.  Kiinteistön kuntoonpano tuotantokäyttöön on saatu valmiiksi vuonna 2014.  Vuosi 2015 
on ollut ensimmäinen tuotantovuosi kiinteistöllä.
Kiinteistöllä Saarisuo 430-440-1-221 turvetuotanto on aloitettu vuonna 2007.
Kiinteistöllä Hokka 430-440-6-1 turvetuotantoa on harjoitettu noin 20 vuoden ajan eri yrittäjien 
toimesta.  Deitan Oy:n osalta alueen vuokrasopimus astuu voimaan alueen saatua lainvoimaisen 
ympäristöluvan.

Arttu Saarinen on toimittanut Loimaan kaupungille 28.4.2014 ilmoituksen koskien Kurkisuon 
turvetuotantoa noin 9,00 hehtaarin alueella.

Edellä mainittujen asioiden vuoksi Kurkisuon turvetuotantoaluetta tulee käsitellä vanhana alueena 
eikä uutena alueena.

Ympäristöhallinnon julkaisema Turvetuotannon ympäristönsuojeluohje 2/2015 on julkaistu vuonna 
2015 ja ympäristönsuojelulakia 527/2014 koskeva uudistus on tullut voimaan 26.6.2014.

Ympäristönsuojelulain 49 §:ssä ei ole säädetty vähimmäisetäisyyttä asutukseen.  Aluehallintovirasto
on päätöksessään soveltanut ympäristöhallinnon Turvetuotannon ympäristönsuojeluohjetta 2/2015.  
Kurkisuo on vanha turvetuotantoalue, tuotantokäyttöön valmistelu on alkanut ennen 
ympäristöhallinnon ohjeen julkaisua sekä ympäristönsuojelulain uudistuksen voimaantuloa.

Kurkisuon turvetuotantoalueesta ei ole tullut valituksia.  Lähimmän kiinteistön Niittymäki I 430-
440-2-22 omistaja on antanut suostumuksensa turvetuotantoon sekä suostumuksessaan ilmoittanut, 
ettei kiinteistöä käytetä vakituiseen eikä vapaa-ajan asuinkäyttöön.  Turvetuotantoalueen etäisyys 
kiinteistöstä on noin 370 metriä.  Välimaastosta on metsää noin 190 metriä, josta noin 80 metriä 
kuuluu kiinteistöön Niittymäki I.  Turvetuotantoalueen vieressä oleva metsä on kolmannen 
osapuolen omistuksessa olevaa havumetsää.  Metsä estää mahdollisia melu- ja pölyhaittoja 
kiinteistölle.  Kiinteistön Niittymäki I omistaja on arvioinut kiinteistön käyttötarkoituksen 
suostumuksessaan.  Aluehallintoviraston päätöksessä ei arvosteta kiinteistön Niittymäki I omistajan 
lausuntoa sivulla 24 ”Kiinteistön omistaja on antanut suostumuksensa hankkeelle, mutta kiinteistön 
omistajan suostumuksella ei ole ratkaisevaa merkitystä arvioitaessa luvan myöntämisen edellytyksiä
ympäristönsuojelulain 49 §:n nojalla.”
Turvetuotantoalue rajoittuu toisten osapuolten kiinteistöihin, jolloin kyseisten kiinteistön omistajien
on mahdollista rakentaa kiinteistölleen talo esim. 200 metrin päähän turvetuotantoalueesta, jolloin 
500 metrin etäisyys alittuisi turvetuotantoalueen haltijasta riippumatta.



Seuraavissa aluehallintoviraston päätöksissä vuosilta 2017 - 2020 on myönnetty lupa 
turvetuotantoon alle 500 metrin päähän vakituisesta tai vapaa-ajan asuinkäyttöön käytettävästä 
kiinteistöstä.

Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätöksellä 11.2.2020 nro 44/2020 (Vähärahkan 
turvetuotantoalueen ympäristölupa, Pöytyä) on myönnetty lupa turvetuotantoon noin 400 metrin 
etäisyydellä asutukseen. Kohteessa turvetuotanto on aloitettu vuonna 2011 8,3 hehtaarin alueella ja 
kyseisellä päätöksellä turvetuotantoalue on laajentunut noin 25 hehtaariin.
Päästöjä ilmaan ja melua koskevat lupamääräykset ovat seuraavat:
”7. Tuotanto ja turpeen varastointi on tehtävä ja ajoitettava siten, että tuotantoalueelta
leviää mahdollisimman vähän turvepölyä ympäristöön. Koneiden ja
laitteiden on oltava mahdollisimman vähän turvepölyä aiheuttavia. Aumoja ei
saa sijoittaa alle 400 metrin etäisyydelle asuinrakennuksista.
Kuljetuksiin käytettävät ajoneuvot on kuormattava siten, ettei kuorma pölyä
häiritsevästi.
8. Alueen kuntoonpanotyöt, turvetuotanto ja varastointi on järjestettävä siten,
että niistä aiheutuu mahdollisimman vähän melua. Melutaso ei saa ylittää
asuinrakennusten pihapiirissä 55 dB (LAeq) klo 7–22 eikä 50 dB (LAeq) klo
22–7. Loma-asuntojen pihapiirissä melutaso ei saa ylittää 45 dB (LAeq) klo
7–22 eikä 40 dB (LAeq) klo 22–7”
Päätöksen perustelut ovat seuraavat:
”Pölypäästöjen ja melun sekä niistä aiheutuvien haittojen vähentämiseksi
annetaan toimenpidevelvoitteet lupamääräyksissä 7 ja 8. Lähin asutus on
noin 400 metrin etäisyydellä. Toiminnasta voi aiheutua asutukselle melu- ja
pölyhaittaa. Pölyhaitan estämiseksi on tarpeen määrätä vähimmäisetäisyydestä
auman sijoittamisessa. Asumiseen käytettyjen alueiden melutasolle
annetaan enimmäisarvot, jotka vastaavat valtioneuvoston päätöksen
(993/1992) melutason ohjearvoja. Lupamääräyksiä 7 ja 8 asetettaessa on
otettu huomioon, että tuotantoalueen ja kahden lähimmän asutun kiinteistön
välissä on korkeat metsäpeitteiset mäet, jotka vaimentavat melua ja
vähentävät mahdollista pölyhaittaa.”

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston päätöksellä 15.8.2017 nro 83/2017/1 (Lauhinevan 
turvetuotantoalueen ympäristölupa, Sastamala) on myönnetty lupa turvetuotantoon noin 290 metrin 
etäisyydellä asutukseen. Kohteessa turvetuotanto on aloitettu vuonna 2001 12,23 hehtaarin alueella 
ja kyseisellä päätöksellä toiminta on jatkunut 12,23 hehtaarin alueella.
Päästöjä ilmaan ja melua koskevat lupamääräykset ovat seuraavat:
”7. Tuotanto ja turpeen varastointi on tehtävä ja ajoitettava siten, että tuotantoalueelta leviää 
mahdollisimman vähän turvepölyä ympäristöön. Koneiden ja laitteiden on oltava mahdollisimman 
vähän turvepölyä aiheuttavia. Aumoja ei saa sijoittaa alle 400 metrin etäisyydelle 
asuinrakennuksista. Kuljetuksiin käytettävät ajoneuvot on kuormattava siten, ettei kuorma pölyä 
häiritsevästi. 14 Tuotantoalueen kaakkois- ja pohjoispuolella olevat hakijan hallinnassa olevat 
metsäalueet, jotka on merkitty päätöksen liitteenä olevaan karttaan, on pidettävä koko tuotantoajan 
puustoisena siten, että ne estävät melun ja pölyn leviämisen kiinteistöillä 790-523-4-2, 790-523-1-
44 ja 790-523-2-96 sijaitsevien asuinrakennusten suuntaan mahdollisimman hyvin. 8. Alueen 
kuntoonpanotyöt, turvetuotanto ja varastointi on järjestettävä siten, että niistä aiheutuu 
mahdollisimman vähän melua. Melutaso ei saa ylittää asuinrakennusten pihapiirissä 55 dB (LAeq) 
klo 7–22 eikä 50 dB (LAeq) klo 22–7. Loma-asuntojen pihapiirissä melutaso ei saa ylittää 45 dB 
(LAeq) klo 7–22 eikä 40 dB (LAeq) klo 22–7.”
Päätöksen perustelut ovat seuraavat:
”Pölypäästöjen ja melun sekä niistä aiheutuvien haittojen vähentämiseksi annetaan 
toimenpidevelvoitteet lupamääräyksissä 7 ja 8. Lähin asutus on noin 290 metrin etäisyydellä. 



Toiminnasta voi aiheutua asutukselle melu- ja pölyhaittaa. Pölyhaitan estämiseksi on tarpeen 
määrätä vähimmäisetäisyydestä auman sijoittamisessa sekä tuotantoalueen ja asutuksen väliin jä-
tettävästä puustoisesta suojavyöhykkeestä. Asumiseen käytettyjen alueiden melutasolle annetaan 
enimmäisarvot, jotka vastaavat valtioneuvoston päätöksen (993/1992) melutason ohjearvoja.”

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston päätöksellä 8.4.2020 nro 88/2020 (Leustunsuon 
turvetuotantoalueen ympäristölupa, Punkalaidun) on myönnetty lupa turvetuotantoon noin 370 
metrin etäisyydellä vapaa-ajan asunnosta. Kohde on kokonaan uusi turvetuotantoalue.
Päästöjä ilmaan ja melua koskevat lupamääräykset ovat seuraavat:
”8. Tuotanto ja turpeen varastointi on tehtävä ja ajoitettava siten, että
tuotantoalueelta leviää mahdollisimman vähän turvepölyä ympäristöön.
Koneiden ja laitteiden on oltava mahdollisimman vähän turvepölyä
aiheuttavia. Aumoja ei saa sijoittaa alle 500 metrin etäisyydelle
asuinrakennuksista.
Kuljetuksiin käytettävät ajoneuvot on kuormattava siten, ettei kuorma pölyä
häiritsevästi.
Tuotantoalueen ympärille on mahdollisuuksien mukaan jätettävä puustoinen
suojavyöhyke melun ja pölyn leviämisen estämiseksi siten kuin
tuotantosuunnitelmakartassa on esitetty.
9. Alueen kuntoonpanotyöt, turvetuotanto ja varastointi on järjestettävä siten,
että niistä aiheutuu mahdollisimman vähän melua. Melutaso ei saa ylittää
asuinrakennusten pihapiirissä 55 dB (LAeq) klo 7–22 eikä 50 dB (LAeq) klo
22–7. Loma-asuntojen pihapiirissä melutaso ei saa ylittää 45 dB (LAeq) klo
7–22 eikä 40 dB (LAeq) klo 22–7.”
Päätöksen perustelut ovat seuraavat:
”Pölypäästöjen ja melun sekä niistä aiheutuvien haittojen vähentämiseksi
annetaan toimenpidevelvoitteet lupamääräyksissä 8 ja 9. Pölyhaitan
estämiseksi on tarpeen määrätä vähimmäisetäisyydestä auman
sijoittamisessa. Asumiseen käytettyjen alueiden melutasolle annetaan
enimmäisarvot, jotka vastaavat valtioneuvoston päätöksen (993/1992)
melutason ohjearvoja. Lähin vakituinen asutus on noin 500 metrin
etäisyydellä. Lähin vapaa-ajanasunto sijaitsee alle 500 metrin etäisyydellä
tuotantoalueen reunasta. Hakija on tehnyt kiinteistönomistajan kanssa
sopimuksen turvetuotantoalueen sijoittumisesta. Tuotantoalueella on
tarkoitus nostaa kasvuturvetta, jonka tuotannossa ei synny niin paljon pölyä
kuin polttoturpeen tuotannossa. Lisäksi tuotantoalueen reunalle on tarkoitus
jättää suojavyöhyke. Tämän takia aluehallintovirasto katsoo, että pieni osa
tuotantoalueesta voi sijoittua alle 500 metrin etäisyydelle ko. Vapaaajanasunnosta.”

Mikäli Kurkisuon turvetuotantoalueen osalta sovelletaan ympäristöhallinnon Turvetuotannon 
ympäristönsuojeluohjetta 2/2015 kohtaa 500 metrin vähimmäisetäisyys, ei hallintokäytäntö 
Suomessa ole yhtenäistä ja tasapuolista kaikille turvetuotantoalueille.






