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ASIA Neova Oy:n kustannusosuuden määrääminen Kuivasjärven kunnostus-

hankkeessa, Parkano 

 

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

varat 

 

HAKEMUS  Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ympäristö ja luon-

nonvarat -vastuualue on 24.6.2021 aluehallintovirastoon saapuneella ja sit-

temmin täydentämällään hakemuksella pyytänyt Länsi- ja Sisä-Suomen 

aluehallintovirastoa ratkaisemaan, mikä on Neova Oy:n kustannusosuus 

Kuivasjärven valuma-alueella toteutetun kunnostushankkeen kokonaiskus-

tannuksista. Lisäksi hakemuksessa on pyydetty selvennystä termin ”vaiku-

tusosuus” määrittelyyn. 

 

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA 

 

Ympäristönsuojelulain liitteen 1 taulukon 2 kohdan 7 d) mukaan luvanva-

raista toimintaa on turvetuotanto ja siihen liittyvä ojitus. Ympäristönsuojelu-

asetuksen 1 §:n 2 momentin 7 c) kohdan nojalla aluehallintovirasto on toi-

mivaltainen viranomainen turvetuotantoa koskevassa asiassa.  

 

Ympäristönsuojelulain 130 §:n mukaan korvausta vahingosta, jota ympäris-

tölupaa myönnettäessä ei ollut ennakoitu, voidaan aiemman korvausrat-

kaisun estämättä vaatia valtion ympäristölupaviranomaiselle tehtävällä ha-

kemuksella. Samassa yhteydessä voidaan käsitellä vaatimus, joka koskee 

samalla toimenpiteellä luvasta poiketen aiheutetun vahingon korvaamista. 

 

HAKEMUKSEN SISÄLTÖ 

 

Asian tausta 

 

Pirkanmaan ELY-keskus on 8.7.2019 antamallaan päätöksellä myöntänyt 

Pro Kuivasjärvi Ry:lle avustusta vesiensuojelun tehostamisohjelman mu-

kaisten vesistökunnostusten toteuttamiseen Kuivasjärven valuma-alueella 

(35.56) (diaari PIRELY/3849/2019). Hankkeen tavoitteena on torjua kuor-

mitusta ja vaikuttaa Kuivasjärveä pahiten vaivaavien monivuotisten ongel-

mien ratkaisuun. Vatajajoen laajalla osa-valuma-alueella torjutaan sekä ra-
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vinne- että kiintoaineskuormitusta. Työkaluina ovat muun muassa laskeu-

tusaltaat, eroosiontorjunta, loivennukset ja kivetykset, pohjakynnykset, uu-

det monitoimikosteikot erityisesti joen läheisyydessä sekä Kuivasjärven lä-

hivaluma-alueella. 

 

Hankkeen kohdekunnostusvesistön valuma-alueelle sijoittuu useita Neova 

Oy:n turvetuotantoalueita. Pirkanmaan ELY-keskus on antanut 23.12.2019 

lausunnon Neova Oy:n kustannusosuuden määräämisestä. Neova Oy:n 

näkemyksen mukaan alueella ei ole käynnistynyt sellaista kunnostushan-

ketta, johon Neova Oy olisi velvoitettu osallistumaan lupamääräysten nojal-

la. Asiaa ei ole saatu ratkaistua asianosaisten kesken. 

 

Turvetuotanto kunnostushanketta koskevalla valuma-alueella 

 

Kuivasjärven valuma-alueelle johdetaan nykyisin kuivatusvesiä kolmelta 

Neova Oy:n turvetuotantoalueelta. Osa Alkkian ja Sompanevan tuotanto-

alueiden kuivatusvesistä johdetaan Vatajajoen valuma-alueelle (35.563) ja 

osa Nivusnevan kuivatusvesistä Kuivasjärven lähialueelle (35.561). Turve-

tuotanto Sompanevalla ja Alkkialla on alkanut vuonna 1976 ja Nivusnevalla 

vuonna 1986. 

 

Myös Nokilamminnevan sekä Sydänmaannevan kuivatusvesiä on aika-

naan johdettu Kuivasjärveen Vääräjoen valuma-alueelta (35.564). Noki-

lamminnevan turvetuotanto on aloitettu 1978 ja lopetettu vuonna 2018. 

Sydänmaannevalla Kuivasjärven valuma-alueelle on johdettu turvetuotan-

non kuivatusvesiä noin 22 hehtaarin alueelta. Sydänmaannevalla turvetuo-

tanto on aloitettu 1975. 

 

Velvoitteet turvetuotantoalueiden ympäristöluvissa 

 

Alkkia 

 

Alkkian turvetuotantoalueella on Etelä-Suomen aluehallintoviraston 

31.12.2014 myöntämä ympäristölupa (päätös nro 247/2014/2). Ympäristö-

lupa on saanut lainvoiman 29.4.2017 Vaasan hallinto-oikeuden päätöksellä 

nro 17/0125/1. Ympäristöluvan hakemisen aikaan Alkkian tuotantoalueelta 

on johdettu Vatajajoen valuma-alueelle vesiä 135 hehtaarin alueelta.  

 

Lupamääräyksessä 16 on velvoitettu seuraavaa:  

 

Luvan saajan on osallistuttava vaikutusosuutensa suhteessa Kuivasjärven 

ja muiden vaikutusalueella olevien vesien kunnostuskustannuksiin turve-

tuotannosta aiheutuneiden haittojen poistamiseksi, jos lupakauden aikana 

käynnistetään asianomaisen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen 

hyväksymän suunnitelman mukainen kunnostushanke. 

 

Sompaneva 

 

Sompanevalla on Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston 28.11.2017 

myöntämä ympäristölupa (päätös nro 127/2017/1). Ympäristölupa on saa-



3 

nut lainvoiman 13.09.2021 Vaasan hallinto-oikeuden päätöksellä nro 

21/0039/1. Sompanevan kuivatusvesiä on johdettu Vatajanjoen kautta Kui-

vasjärveen vuonna 1975 228 ha:n alalta, vuonna 1999 190 ha:n alalta, 

vuonna 2019 164 ha:n alalta ja vuonna 2020 102 ha:n alalta. 

 

Lupamääräyksessä 16 on velvoitettu seuraavaa: 

 

Luvan haltijan on osallistuttava vaikutusosuutensa suhteessa alapuolisten 

vesistöjen kunnostuskustannuksiin turvetuotannosta aiheutuneiden haitto-

jen poistamiseksi, jos tuotantoalueen jälkihoitovaiheen päättymiseen men-

nessä käynnistetään elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen hyväksy-

män suunnitelman mukainen kunnostushanke. 

 

Nivusneva 

 

Nivusnevalla on Pirkanmaan ympäristökeskuksen 25.9.2007 myöntämä 

ympäristölupa (nro 103/2007/4). Ympäristölupa on saanut lainvoiman 

17.10.2008 Vaasan hallinto-oikeuden päätöksellä nro 08/0625/3. Nivusne-

valta on johdettu kuivatusvesiä Kuivasjärven lähivaluma-alueelle enimmil-

lään 107 ha:n alalta. Vuonna 2020 vesiä on johdettu valuma-alueelle 83 

ha:n suuruiselta tuotantoalalta. 

 

Lupamääräyksessä 17 on velvoitettu seuraavaa: 

 

Luvan saajan on osallistuttava vaikutusosuutensa suhteessa Parkanojär-

ven vesistöalueen kunnostuskustannuksiin Nivusnevan vaikutusalueella 

turvetuotannosta aiheutuneiden haittojen poistamiseksi, jos lupakauden ai-

kana käynnistetään Pirkanmaan ympäristökeskuksen hyväksymän suunni-

telman mukainen kunnostushanke. 

 

Nokilamminneva 

 

Nokilamminnevalla on ollut Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston 

5.9.2013 myöntämä ympäristölupa (nro 139/2013/1). Ympäristölupa on tul-

lut lainvoimaiseksi 12.12.2014 Vaasan hallinto-oikeuden päätöksellä nro 

14/0413/1. Pirkanmaan ELY-keskus on antanut 10.4.2019 lausunnon Noki-

lamminnevan lupavelvoitteiden päättymisestä. 

 

Ympäristölupapäätöksen nro 139/2013/1 lupamääräyksessä 16 on määrät-

ty seuraavaa: 

 

Luvan saajan on osallistuttava vaikutusosuutensa suhteessa Kuivasjärven 

kunnostuskustannuksiin turvetuotannosta aiheutuneiden haittojen poista-

miseksi, jos luvan voimassaolon aikana käynnistetään Pirkanmaan elinkei-

no-, liikenne- ja ympäristökeskuksen hyväksymän suunnitelman mukainen 

kunnostushanke. 
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Sydänmaanneva 

 

Sydänmaannevalla on ollut Länsi-Suomen ympäristölupaviraston 

30.12.2005 myöntämä ympäristölupa (nro 158/2005/4). Ympäristölupa on 

tullut lainvoimaiseksi 9.11.2007 Vaasan hallinto-oikeuden päätöksellä nro 

07/0393/1.  

 

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on 9.11.2017 antamallaan pää-

töksellä nro 121/2017/1 tarkistanut Sydänmaannevan ympäristöluvan 69,8 

ha:n osalta, myöntänyt ympäristöluvan 7 ha:n alueelle ja hylännyt hake-

muksen 78,3 ha:n osalta. Päätös on tullut lainvoimaiseksi 18.5.2020 Vaa-

san hallinto-oikeuden päätöksellä nro 20/0037/1.  

 

Vuonna 2005 annetun päätöksen nro 158/2005/4 lupamääräyksessä 18 on 

ollut seuraava määräys: 

 

Luvan saajan on osallistuttava vaikutusosuutensa suhteessa Kankarinjär-

ven, Kuivasjärven ja Iso Somerojärven kunnostuskustannuksiin turvetuo-

tannosta aiheutuneiden haittojen poistamiseksi, jos lupakauden aikana 

käynnistetään Pirkanmaan ympäristökeskuksen hyväksymän suunnitelman 

mukainen kunnostushanke. 

 

Lainvoimaisessa ympäristöluvassa nro 121/2017/1 ei ole määräyksiä Kui-

vasjärven osalta, sillä Sydänmaannevan vesiä ei enää johdeta Kuivasjär-

veen. 

 

Kunnostushankkeen toteutuminen ja kustannukset 

 

Kunnostushankkeen toteuttamisaikataulu on ollut 2019–2021. Kunnostus-

hanke on sisältänyt seuraavat toimenpiteet: 

 

1. Salojennevan kosteikkoalueella olemassa olevien altaiden laajentami-

nen ja uusien altaiden tekeminen (5 ha) kuormituksen hillitsemiseksi (va-

luma-alue 35.563). Kustannukset noin 7 000 euroa. 

2. Vatajajärveen laskevien metsäojien altaiden, pohjakynnysten ja eroo-

siosuojauksen toteuttaminen 1,5 km:n matkalla (valuma-alue 35.563).   

3. Vatajajärveen tulevalle vedelle Isoahon monitoimikosteikko, koko 1 ha 

(valuma-alue 35.563). Kustannukset noin 18 000 euroa. 

4. Isokankaan monitoimikosteikon toteuttaminen Nivusjärvestä lähtevälle 

vedelle, koko 1 ha (valuma-alue 35.561).  

5. Marjolahden monitoimikosteikon tehostaminen Nivusjärvestä lähtevälle 

vedelle, koko 0,75 ha (valuma-alue 35.562). Kustannukset noin 3 500 eu-

roa. 

6. Lokaluoman monitehokosteikko, laskeutusallas ja tihkupinta Nivusjär-

vestä lähtevälle vedelle, koko 2 ha (valuma-alue 35.561). Kustannukset 

noin 21 000 euroa. 

7. Louhinevan suon (35 ha) ennallistaminen, Sydänmaannevan pohjoisen 

turvetuotantoalueen vesien ohjaaminen Louhinevan 90 hehtaarin kiinteis-

tölle, luontaisen uoman ennallistaminen sekä noin 500 m pitkän laskeutus-

altaan toteuttaminen vanhaan kaivettuun uomaan (ottaa kiinni turvetuotan-
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non vedet noin 500 ha:n alalta (valuma-alue 35.564). Alueelle käännetty 

entisen turvetuotantoalueen (Sydänmaanneva) vesiä. Ei sijaitse Alkkian, 

Sompanevan tai Nivusnevan alueella. Kustannukset noin 22 000 euroa. 

8. Vuorennevan suon (9 ha) ennallistaminen (valuma-alue 35.564). Kus-

tannukset noin 2 000 euroa. 

9. Kaakkurinevan (5 ha) ennallistaminen (valuma-alue 35.561). Kustan-

nukset noin 5 000 euroa. 

10. Lokaluoman uoman ohjaaminen luonnonuomaan yhteistyössä Metsä-

hallituksen kanssa (valuma-alue 35.561). Kustannukset noin 3 000 euroa. 

 

Hankkeen kokonaiskustannukset ovat olleet noin 147 000 euroa.  

 

Turvetuotannon vaikutusosuuden arvioiminen 

 

ELY-keskus arvioi, että haittojen korvausvelvoite koskee Nivusnevan, Alk-

kian ja Sompanevan turvetuotantoalueita, joilla on voimassa oleva ympä-

ristölupa. Nokilammennevan ja Sydänmaannevan ympäristölupavelvoitteet 

ovat rauenneet tuotannon päätyttyä. Korvausvelvoite koskee mahdollisesti 

myös edellä mainittuja tuotantoalueita, mikäli aluehallintovirasto katsoo 

alapuoliseen vesistöön liittyvien lupavelvoitteiden olevan voimassa. 

 

ELY-keskus on 23.12.2019 antamassaan lausunnossa arvioinut käytettä-

vissä olevan tiedon perusteella, että Neova Oy:n kustannusosuus on vai-

kutusosuuden suhteessa 9 % hankkeen kokonaiskustannuksista. ELY-

keskus tulkitsee vaikutusosuutena turvetuotannon osuutta ihmistoiminnan 

aiheuttamista vaikutuksista alapuolisessa vesistössä. Vaikutustarkastelus-

sa turvetuotannon nettokuormitus on suhteutettu valuma-alueelta tulevaan 

muuhun ihmistoiminnan aiheuttamaan kuormitukseen. Tarkastelusta on jä-

tetty ulkopuolelle luonnonhuuhtouma ja laskeuma eli kuormitus, joka jär-

veen tulisi, vaikka valuma-alueella ei olisi lainkaan ihmistoiminnallista 

maankäyttöä. Kuormitusparametrina on tarkasteltu typpikuormitusta, jonka 

vaikutus alapuolisessa vesistössä on havaittu suurimmaksi turvetuotanto-

alueiden velvoitetarkkailuiden perusteella. Typpikuormitusta käytetään ve-

denlaadullisena parametrina vesistöjen ekologisen tilan luokittelussa. 

 

Laskenta on tehty VEMALA-kuormitusmallilla, jossa Neova Oy:n kuormi-

tusosuus perustuu havaittuihin turvetuotantoalueilta tuleviin kuormitustie-

toihin (käytetty vuosien 2011–2018 keskiarvoa). VEMALA-

kuormitusjaksona on tarkasteltu ajanjaksoa 2011–2019. 

 

Hakemuksen mukaan Neova Oy:n kustannusosuus on käytettävissä ole-

van tiedon perusteella vaikutusosuuden suhteessa 9 % hankkeen koko-

naiskustannuksista. Käytettävissä olevan tiedon perusteella turvetuotan-

non kustannusosuutta eri toimenpiteistä ei ole voitu määrittää. Hankkeen 

6/2021 mennessä toteutuneista toimenpiteistä suoraan turvetuotannon 

vaikutusalueelle sijoittuvat Salojennevojen monitoimikosteikko sekä Loka-

luoman alueelle sijoittuvat toimenpiteet. 
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Vaikutusosuus-termin määrittely 

 

Hakemuksessa on pyydetty aluehallintovirastoa selventämään ympäristön-

suojelulain 92 §:n perusteella, mitä Kuivasjärven valuma-alueella sijaitse-

vien turvetuotantoalueiden ympäristöluvissa käytetty vaikutusosuus-termi 

tarkoittaa. ELY-keskuksen mukaan vaikutusosuus-termi on määritelmäl-

tään epäselvä ja vaatii täsmentämistä, jotta kustannusosuusarviota voi-

daan tarkentaa. Ympäristönsuojelulain 92 §:n mukaan lupaviranomainen 

voi toiminnanharjoittajan tai valvontaviranomaisen pyynnöstä saattaa ym-

päristöluvan tiedot ajan tasalle antamalla kirjallisen lausuman. 

 

Hakemuksen mukaan vaikutusosuus-termi voidaan tulkita seuraavilla ta-

voilla:  

1. Pinta-alaperusteinen vaikutus: turvetuotannon pinta-alan osuus valuma-

alueen pinta-alasta. 

2. Kuormitusperusteinen vaikutus: turvetuotannon kuormituksen osuus va-

luma-alueella syntyvästä kuormituksesta. 

- bruttokuormitus: turvetuotannon kuormituksen osuus valuma-alueella 

syntyvästä kokonaiskuormituksesta (mukana luonnonhuuhtouma) 

- nettokuormitus: turvetuotannon kuormituksen osuus valuma-alueella syn-

tyvästä ihmistoiminnasta peräisin olevasta kuormituksesta (luonnonhuuh-

touma ei mukana) 

 

Hakemuksen mukaan vaikutusosuus-termi tulee tulkita osuutena siitä 

kuormituksesta (päästöstä), josta vesistöjen tilan heikkeneminen johtuu, eli 

turvetuotannon osuutena ihmistoiminnallisen maankäytön seurauksena 

syntyvästä kokonaiskuormituksesta (nettokuormitus). Vaikutusosuuden 

määrittelyssä tulee käyttää sitä kuormitusparametria, jolla on ollut suurin 

haitta alapuolisessa vesistössä ja/tai jonka haitallisia vaikutuksia kunnos-

tustoimenpiteillä pyritään vähentämään.  

 

Vesistöjen tilan heikkeneminen on seurausta maankäytön myötä syntyvistä 

päästöistä vesistöön, eli ihmistoiminnan aiheuttamasta vesistökuormituk-

sesta. Vesistöjen kunnostuksilla pyritään ehkäisemään ja/tai vähentämään 

valuma-alueelta vesistöön kulkeutuvaa kuormitusta ja/tai kuormituksesta 

aiheutuvia haittoja vesistössä. 

 

NEOVA OY:N VASTINE 

 

 I Kuivasjärven kunnostaminen, Kuivasjärven kunnostamishanke 

 

Neova Oy on todennut vastineessaan, että kunnostamishankkeessa ei ole 

kysymys Kuivasjärven järvialtaan, eikä muunkaan järven valuma-alueelle 

sijoittuvan vesistön kunnostamisesta. Suunnitelmaan ei siis sisälly sellaisia 

toimenpiteitä, joilla parannettaisiin Kuivasjärven valuma-alueelle sijoittuvien 

vesistöjen nykyistä tilaa poistamalla niistä ihmistoiminnoista peräisin ole-

via, vesistöjen tilalle ja käytölle haitallisia vaikutuksia. 

 

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on 27.12.2016 antamallaan pää-

töksellä nro 115/2016/2 myöntänyt Kuivasjärven kalastuskunnalle ja sen 
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hakijakumppaneille (140 kiinteistön omistajat) vesilain mukaisen luvan Kui-

vasjärven kunnostamiseen, joka on toimenpiteinä käsittänyt järven veden-

pinnan 15 cm:n noston järven purkupäähän rakennettavan padon avulla, 

vesialueiden ruoppauksia ja vesikasvillisuuden poistoa. Vaasan hallinto-

oikeus on 10.5.2019 antamallaan päätöksellä nro 19/0114/2 muuttanut 

aluehallintoviraston päätöstä korvauksia koskevilta osin. Tästä kunnostuk-

sesta ei nyt ole kysymys. 

 

Il Kunnossapitovelvoitteet 

 

Alkkian turvetuotantoalueen osalta turpeennoston osalta lupa on voi-

massa lohkoilla 1, 2, 7 ja 9 vuoden 2020 loppuun saakka ja lohkoilla 4, 5, 

6, 8, 10 ja 11 vuoden 2026 loppuun saakka sekä lohkolla 3 vuoden 2030 

loppuun saakka. Tuotanto alueella on kuitenkin päättynyt koko alueella 

31.12.2019 mennessä. Varsinais-Suomen ELY-keskus on tehnyt alueelle 

lopputarkastuksen 23.6.2021.  

 

Lohkojen 9–11 PVK1:llä ja PVK2:lla käsitellyt vedet on johdettu laskuojas-

sa 3 reittiin: Kärppäjärvi-Kärppäluoma-Kärkiluoma-Mustajoki-Ylinenjärvi-

Isoahonjoki-Vatajanjärvi-Vatajanjoki-Kuivasjärvi. Vastineessa on todettu, 

että lohkon 9 ympäristöluvan voimassaolo on päättynyt 31.12.2020. Tuol-

loin on päättynyt myös kunnossapitovelvoitteiden voimassaolo. VARELY 

on lohkojen 10 ja 11 osalta 11.10.2021 lausunnollaan (VARE-

LY/2463/2015) vahvistanut 31.12.2019 päättyneen tuotannon jälkeiset jäl-

kihoitotoimet suoritetuiksi ja luvan sekä lupavelvoitteet lakanneiksi. ELY-

keskuksen lausunnon mukaan koko Alkkian tuotantoalue on poistunut tur-

vetuotannosta ja siten siirtynyt muuhun maankäyttöön. Alue on jo lähes 

kauttaaltaan varsin kattavasti kasvittunut ja suurelta osin myös pusikoitu-

nut. Myös kahden vuoden aikajakso, jolloin tuotantoa ei ole enää ollut, on 

täyttynyt. ELY-keskus on todennut, että ympäristöluvan mukaan toimin-

nanharjoittajan tarkkailu- ja muut ympäristöluvan mukaiset velvoitteet kos-

kien Alkkian turvetuotantoaluetta ja sen ympäristöluvan mukaisia vastuita 

päättyvät, kun alue on siirtynyt kokonaan uuteen maankäyttömuotoon, alue 

on riittävästi kasvittunut, kuitenkin vähintään kahden vuoden ajan. Neova 

Oy:n tulkinnan mukaan lausunto tarkoittaa, että Alkkian turvetuotantoalu-

een Kuivasjärven valuma-alueelle johtava osa-alue ei ole turvetuotannon 

osalta vesistöjä kuormittavassa tilassa. 

 

Neova Oy näkee mahdottomaksi, että toiminnaltaan ja kuormitukseltaan 

päättyneelle hankkeelle ryhdytään taannehtivasti määrittämään turvetuo-

tantoperusteista kuormitusosuutta valuma-alueensa kokonaiskuormituk-

sesta. Hakemus on paitsi voimassa olevaan lupaan perustumaton, myös 

jäljempää ilmeten muutoinkin perusteeton. 

 

Sompanevan alueelta johdetaan PVK2:lla käsiteltyinä kuivatusvesiä noin 

27 ha:n tuotantoalalta (sis. auma-alueita 2,9 ha, poistumaa on noin 28 ha) 

reittiin: laskuoja 4 (0,3 km)-Kärppäjärvi (0,9 km)-Kärppäluoma (4,6 km)-

Mustajoki (1,4 km)-Ylinenjärvi (1,3 km)-Isoahonjoki (1,3 km)-Vatajanjärvi 

(0,6 km)-Vatajanjoki (2,8 km)-Kuivasjärvi (yht. noin 13 km) ja PVK4:llä kä-

siteltyinä noin 55 ha:n tuotantoalalta (sis. auma-alueita 3,0 ha, poistumaa 
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on noin 30 ha) reittiin: laskuoja 10 (1,6 km)-Iso Kivijärvi (0,7 km)-metsäoja 

(2,6 km)-Iso Pelijärvi (1,0 km)-Peliluoma (0,6 km)-Vähä Pelijärvi (0,2 km)-

Peliluoma (1,3 km)-Venesjoki (1,1 km)-Iso Venesjärvi (2,6 km)-Mustajoki 

(1,4 km)-Ylinenjärvi (1,3 km)-Isonahonjoki (1,3 km)-Vatajanjärvi (0,6 km)-

Vatajanjoki (2,8 km)-Kuivasjärvi (yht. noin 22,5 km).  

 

Venesjoki muuttuu Mustajoeksi Kärppäluoman yhtymäkohdan alapuolella. 

Sompanevan yläosiltaan eri reiteissä johtuvat PVK2:lla ja PVK4:llä käsitel-

lyt kuivatusvedet sekoittuvat edellä mainitussa yhtymäkohdassa. Venesjo-

en alaosalta on matkaa Kuivasjärveen noin 7,5 km. 

 

Vatajanjoen 95,93 km2:n valuma-alue muodostaa noin puolet Kuivasjärven 

arviolta noin 173 km2:n kokonaisvaluma-alueesta. Koska Sompanevan tuo-

tannossa olevat alueet sijoittuvat aivan Vatajanjoen valuma-alueen latvoille 

(vedenjakaja-alueille) ja koska purkureitit ovat monialtaiset, on vesien lai-

mentuminen sekä kiinnijääminen reittien yläosilla ja ennen merkittäviä ve-

sistöjä tehokasta. Se osa valuma-alueen kokonaiskuormituksesta, joka 

kohdistuu välittömästi merkittäviin vesistöihin, on niiden tilan kannalta mer-

kitsevämpää. Edellä mainitut kuormitusosuudet, jotka vielä ovat bruttomää-

räisiä (todellinen nettomääräinen), kohdistuvat vähämerkityksisiin vesistöi-

hin valuma-alueen latva-alueilla.  

 

Neova Oy on liittänyt vastineeseensa Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja 

ympäristökeskuksen tarkastuskertomuksen (2.9.2021, PIRELY/4029/2015) 

koskien 16.8.2021 tehtyä tarkastusta Sompanevan tuotantoalueella. Tar-

kastuskertomuksessa on muun muassa seuraavaa:  

 

Sompanevan tuotantoalueeseen kuuluu kolme erillistä aluetta, jotka ovat 

Sompaneva, Veteläsuo ja Hanhisuo. Veteläsuon tuotanto (lohko 17) on 

loppunut tuotantokauteen 2019 ja alue on jälkihoitovaiheessa.  

 

Hanhinevan pintavalutuskentältä PVK 3 vedet kulkevat Etelä-Pojanmaan 

ELY-keskuksen puolelle Mustaluomaan, Mustalampeen, Mustajokeen ja 

Koskutjokeen.  

 

Sompanevan lohko 13 on riittävästi kasvittunut tai siirtynyt muuhun maan-

käyttöön (kosteikko), joten päästötarkkailun PVK1 laskuojasta voi lopettaa.  

 

Veteläsuon vedet on johdettu vielä jälkihoidon ajan kosteikolle 1 laskeu-

tusaltaiden ja pumppualtaiden kautta. Kosteikolta vedet kulkevat reittiä 

Kärppäluoma-Mustajoki-Ylinenjärvi-Isonahonjoki-Vatajanjärvi. Veteläsuon 

tuotanto (lohko 17) on loppunut tuotantokauteen 2019. ELY-keskus on kat-

sonut, että Veteläsuo on riittävästi kasvittunut/siirtynyt muuhun maankäyt-

töön ja Veteläsuon vedet voidaan johtaa vesienkäsittelyn ohi toiminnanhar-

joittajan esittämässä suunnitelmassa esitetyllä tavalla. Kosteikon päästö-

tarkkailun voi lopettaa.  

 

Tarkkailutulosten perusteella Mustaluoman veden kiintoainepitoisuus vas-

tasi luonnontasoa ja myös ravinnepitoisuudet olivat alhaisia. Vuonna 2020 

veden humusleima voimistui ja ravinne- ja rautapitoisuudet kohosivat Mus-
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tajoen alemmalla asemalla Hanhinevan alapuolella viitaten kuivatusvesien 

vaikutuksiin. Lisäksi rautapitoisuus lähes kolminkertaistui. Sompanevan 

osuus Mustaluoman valuma-alueen kokonaiskuormituksesta on arviolta 1–

2 %. 

 

Sompanevan kuivatusvesiä johdetaan käsittelyn jälkeen Vatajanjoen va-

luma-alueella pienehköön ja matalaan Kärppäjärveen, jonka vesi on sa-

meahkoa humusvettä. Veden pH on suovesille tyypillisesti hapahkolla alu-

eella. Ravinnepitoisuuksista typpipitoisuus oli vuonna 2020 vain lievästi 

kohonnut. Fosforipitoisuus kohosi kesällä rehevien vesien luokkaan. Klo-

rofyllipitoisuus osoitti runsasta levänmuodostusta.  

 

Venesjokeen laskee vesiä Sompanevan tuotantoalueen itäpuolelta 

(PVK4), mutta turvetuotannon vaikutukset Venesjoen veden laatuun ovat 

vähäiset, sillä vesireitillä on useita järviä tasaamassa ainepitoisuuksia. Ve-

nesjoen vesi on valuma -alueelle ominaisesti humuspitoista veden pH:n ol-

lessa alle pH 6,0. Ravinnepitoisuudet olivat lähellä humusvesien luonnon-

tasoa. Kärppäluomasta Venesjokeen laskeva vesi on Venesjokea humus-

pitoisempaa ja sisältää runsaammin ravinteita. Venesjoki muuttuu Kärppä-

luoman yhtymäkohdan alapuolella Mustajoeksi ja laskee Ylinenjärveen ja 

siitä Vatajanjärveen ja edelleen Vatajanjokeen.  

 

Venesjoen ja edelleen Mustajoen alapuolinen Ylinenvesi on suhteellisen 

syvä järvi, jonka vesistä noin 90 % tulee Kärppäluomasta ja Venesjoesta. 

Ylinenveden veden laatu määräytyy pitkälle kyseisten jokivesien laadun 

mukaan eli järven vesi on tummaa ja ravinteikasta humusvettä. Ylinenve-

den vesi oli vuonna 2020 laadultaan samaa tasoa kuin aiemmin. Happiti-

lanne oli maaliskuun lopulla hyvä, mutta kesällä happivaje oli voimakas jo 

välivedessä ja pohjalta happi loppui, mikä johti fosforin ja raudan vapautu-

miseen pohjasedimentistä (ns. sisäinen kuormitus).  

 

Turvetuotannon vaikutukset näkyivät selvimmin Kärppäjärvessä ja Kärppä-

luomassa, jonne sekä Alkkian että Sompanevan tuotantoalueiden kuiva-

tusvesiä johdetaan. Kärppäluoman vedet laskevat Venesjokeen, jonka ve-

den laatu vastaa pitkänajan keskiarvoja. Venesjokeen laskee myös Som-

panevan kuivatusvesiä sen itäpuolelta. Vesistötarkkailuraportin mukaan 

Sompanevan vaikutukset Venesjokeen on arvioitu vähäisiksi. 

 

Vuonna 2020 Sompanevalta Vatajanjoen valuma -alueelle kohdistuva brut-

tokuormitus muodosti kiintoaineen osalta 2,7 %, fosforin osalta 2,3 % ja ty-

pen osalta 3,9 % alueen kokonaiskuormituksesta. 

 

Neova Oy:n mukaan hakemus ei sisällä vesistöjen kunnostamista tarkoit-

tavia toimenpiteitä millään osuudella Sompanevan vesienjohtamisreittejä 

(ei Veteläsuonkaan), eikä myöskään Kuivasjärvessä itsessään. Pelkästään 

tämän vuoksi on tarpeetonta alkaa määrittämään turvetuotannon osuutta 

valuma-alueensa kokonaiskuormituksesta. Hakemus on paitsi voimassa 

olevaan lupaan perustumaton, myös jäljempää ilmeten muutoinkin perus-

teeton. 

 



10 

Nivusnevan turvetuotantoalueen lohkot 1 ja 2 eivät sijoitu sille osa-

alueelle Kuivajärven lähialuetta 35.561, jolta valumavedet johtuvat Kuivas-

järveen. Kuivasjärven tilaan ei siis olisi mahdollista vaikuttaa kunnostus-

toimenpiteillä, jotka kohdistuisivat Nivusnevan kuivatusvesien purkureittiin 

ja/tai sen valuma-alueeseen. Hakemuksessa ei ole esitetty suoritetun sel-

laisia vesistöjen kunnostamisia, joista lupamääräyksessä 17 on kysymys. 

Hakemus on paitsi voimassa olevaan lupaan perustumaton, myös jäljem-

pää ilmeten muutoinkin perusteeton.  

 

Koska Sydänmaannevan osalta ympäristöluvan voimassaolo lohkolla 3 ja 

siitä syystä myös turvetuotannon kuivatusvesien johtaminen Louhinpuros-

sa ja Vääräjoessa Kuivajärveen on päättynyt vuoteen 2011, ei lupamää-

räyksessä 18 asetettu kunnostusvelvoite ole ollut voimassa kymmeneen 

vuoteen. Sydänmaanneva ei ole turvetuotannon osalta kuormittavassa ti-

lassa. Yhtiö näkee mahdottomaksi, että toiminnaltaan ja kuormitukseltaan 

päättyneelle hankkeelle ryhdytään taannehtivasti määrittämään turvetuo-

tantoperusteista kuormitusosuutta valuma-alueensa kokonaiskuormituk-

sesta.  

 

Hakemus on paitsi voimassa olevaan lupaan perustumaton, myös jäljem-

pää ilmeten muutoinkin perusteeton. 

 

Turvetuotanto Nokilamminnevalla on päättynyt vuonna 2017. Pirkanmaan 

ELY-keskus on vahvistanut jälkihoitotoimet suoritetuiksi ja luvan sekä lu-

pavelvoitteet lakanneiksi. Yhtiö on vuonna 2019 luovuttanut hallintansa 

turvetuotannossa olleisiin alueisin ja alue on maankäytöllisesti muussa 

käytössä, joten hajakuormitustakaan aiheuttavia alueita ei yhtiön hallussa 

enää ole. Lausunnon mukaan Nokilamminneva ei ole hakemuksessa tar-

koitettuna ajankohtana turvetuotannon osalta ollut enää kuormittavassa ti-

lassa. Yhtiö näkee mahdottomaksi, että toiminnaltaan ja kuormitukseltaan 

päättyneelle hankkeelle ryhdytään määrittämään turvetuotantoperusteista 

kuormitusosuutta valuma-alueensa kokonaiskuormituksesta. Toisaalta ha-

kemus ei sisällä toimenpiteitä tai muuta sellaista, jotka kohdistuisivat Noki-

lamminnevan vesienjohtamisreittiin (laskuoja-Vääräjoki-Kuivasjärvi) eikä 

myöskään Kuivasjärveen itsessään. Tämänkin vuoksi on tarpeetonta alkaa 

määrittämään Nokilamminnevan osuutta valuma-alueensa kokonaiskuor-

mituksesta. 

 

Ill Kunnossapitomääräys 

 

Lupamääräysten ja niiden perustelujen mukaan luvan saajan velvollisuus 

kunnostuskustannuksiin osallistumisesta koskee VL 1:3,1 §:ssä olevan ve-

sistön määritelmän täyttäviä vesialueita, joita ovat järvi, lampi, joki, puro ja 

tekojärvi, kanava tai muu vastaava keinotekoinen vesialue (ei ns. pienve-

siä kuten ojaa ja noroa). Lisäksi määräykset edellyttävät, että;  

- kunnostettava vesistö sijaitsee turvetuotannon kuivatusvesien vaikutus-

alueella,  

- turvetuotannon kuivatusvesien johtaminen on aiheuttanut osan vesistön 

käyttöä haittaavasta kokonaishaitasta taikka osaltaan heikentänyt sen ti-

laa, joka taas on johtanut tarpeeseen kunnostaa vesistöä,  
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- vastuu kustannuksiin osallistumisesta on enintään vaikutusosuuden suu-

ruinen,  

- kunnostushanke käynnistyy lupakauden tai luvan voimassaoloaikana 

taikka ennen jälkihoitovaiheen päättymistä ja  

- vesistön kunnostushankkeen on oltava elinkeino-, liikenne- ja ympäristö-

keskuksen hyväksymä  

 

Vesistöjen valuma-alueilla on mahdollista toteuttaa muunlaisiakin kunnos-

tushankkeita, joilla parannetaan vesistöjen tilaa. Tuolloin kysymys ei kui-

tenkaan ole pistekuormituksesta aiheutuneiden haittojen vesistöistä pois-

tamisesta. Myös hajakuormitus on ihmistoiminnasta peräisin olevaa kuor-

mitusta ja myös sillä voi olla merkittävä vaikutus vesistöjen tilalle ja käytöl-

le. Hajakuormitusta on mahdollista pienentää jokseenkin samankaltaisin 

toimenpitein kuin pistekuormitusta. Hajakuormituksen kohdalla pienentä-

minen kuitenkin kohdistuu nykyisen ja tulevan kuormituksen pienentämi-

seen. Lisäksi kuormitusta pienentävät toimenpiteet suoritetaan kuivalla 

maalla joko kuormitusta kiinniottavia vesiensuojelurakenteita (esim. kos-

teikkoja, laskeutusaltaita) rakentamalla tai kuormituksen aiheutumista eh-

käiseviä toimenpiteitä (esim. metsäojia tukkimalla) suorittamalla. Tällaiset 

toimenpiteet eivät ole vesistöjen kunnostamista, vaan lähinnä vesistöjen 

kunnostamistarvetta ennalta ehkäisevien toimenpiteiden suorittamista tai 

vesistöjen vedenlaadullisen tilan parantamista.  

 

Kyseessä olevilla turvetuotantoalueilla ovat käytössä pitkäkestoisesti olleet 

luvissa edellytetyt tehokkaammat parhaan käyttökelpoisen tekniikan vaati-

mukset ja mitoitussuositukset täyttävät vesiensuojelurakenteet. Kunnossa-

pitomääräykset lähtökohtaisesti koskevatkin näiden käyttöä edeltäneen ai-

kajakson, jolloin käytössä on ollut niin sanotut perustason rakenteet, aika-

na aiheutuneiden haitallisten vaikutuksien poistamista. Sen vuoksi kun-

nossapitomääräykset on pysytetty uudemmissakin luvissa ja päätöksissä. 

 

IV Kunnostussuunnitelman tarkastelua 

 

Salojennevan kosteikko- ja allaskokonaisuus 

 

Pirkanmaan ELY-keskuksen hyväksymä, yhtiöltä kustannuksiin osallistu-

mista edellyttävä suunnitelma (hakemuksen täydennys 29.10.2021, liite 2 

23.8.2021, 1. kohta) käsittää Salojennevan olemassa olevaan kosteikko-

kokonaisuuteen sisältyvien kosteikkoaltaiden laajentamisen ja yhteensä 5 

ha:n laajuisesti uusien allasalueiden rakentamisen. Kustannus on 7 000 

euroa (hakemus 24.6.2021, liite 2, 1. kohta). 

 

Osuuskunta Lumimuutos on rakentanut edellä mainitut rakenteet Vapo 

Oy:n Alkkian turvetuotantoalueesta 8.1.2018 osuuskunnalle myymälle 30,8 

ha:n määräalalle, jolla turvetuotanto oli jo aiemmin päättynyt. Määräala on 

käsittänyt noin puolet tuotantolohkosta 11, josta myyntiajankohtana on 

kosteikkona ollut vastineessa olevasta kuvasta (kauppakirjan karttaliite) il-

menevät alueet. 
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Määräalasta on muodostettu kiinteistö 230-413-26-44, jonka Osuuskunta 

Lumimuutos lisävesittää ja jonka se on koko pinta-alaltaan perustanut yksi-

tyiseksi luonnonsuojelualueeksi. Hakemuksessa tarkoitettu kosteikko- ja al-

laskokonaisuus on lohkon 11 osa-alueen turvetuotannon jälkihoitovaiheen  

jälkeistä uutta maankäyttöä. Kokonaisuus saattaa itsessään aiheuttaa ha-

jakuormitukseksi luettavaa vesistökuormitusta. Näin ollessa kuormitus olisi  

Osuuskunta Lumimuutoksen omistamalta alueelta lähtevää ja vastuulla. 

Kosteikko- ja allaskokonaisuuden rakentaminen on keskeinen osa kysees-

sä olevan kiinteistön perustamista luonnonsuojelualueeksi. 

 

Hakemus ei sisällä vesistöjen kunnostamista tarkoittavia toimenpiteitä Alk-

kian lohkojen 9–11 vesienjohtamisreitillä, eikä myöskään Kuivasjärvessä 

itsessään. Kyseessä on puhdas yksityinen luonnonsuojeluhanke, jolla käsi-

tyksemme mukaan ei ole mitään yhteyttä vesistöjen kunnostamiseen. 

Neova Oy ei ole velvollinen osaksikaan osallistumaan hankkeen toteutta-

miskustannuksiin. 

 

Metsäisten valuma-alueiden ennallistus 

 

Hakemuksen 24.6.2021 liitteenä 1 olevassa kohdekartassa läntiset kohteet 

on merkitty erheellisesti Ylinenjärven lähivaluma-alueelle sijoittuviksi, itäi-

semmän kohteen sijainnista ei ole tarkekuvaa eikä suunnitelmaa hake-

muksen täydennyksessäkään. 

 

Pirkanmaan ELY-keskuksen hyväksymä, yhtiöltä kustannuksiin osallistu-

mista edellyttävä suunnitelma (hakemuksen täydennys 29.10.2021, liite 2 

23.8.2021, 2. kohta) käsittää metsäisten valuma-alueiden ennallistamista 

siten, että Vatajanjärveen (ei Ylinenjärveen) laskeviin metsäojiin rakenne-

taan laskeutusaltaita ja pohjapatoja sekä eroosiosuojausta yhteensä 1,5 

km:n matkalla. Kustannus on yhteensä 13 000 euroa (hakemus 24.6.2021, 

liite 2, 2., 3. ja 6. kohdat). 

 

Suunnitelmasta ilmenee, että Vatajanjärven lähivaluma-alueen metsäojiin 

rakennettavilla rakenteilla on tarkoitus ottaa kiinni kiinteistöille 581-407-24-

4 ja 581-407-24-5 sekä niiden yläpuolisille kiinteistöille kaivetuissa metsä-

ojissa Vatajanjärveen johtuvien valumavesien mukana kulkeutuvaa haja-

kuormitusta. Itäisemmän kohteen osalta suunnitelmassa ollee kysymys 

vastaavanlaisesta hankkeesta, mutta vesien johtumissuunnasta ei ole ha-

kemuksessa esitetty tietoa.  

 

Kysymys ei ole Kuivasjärven valuma-alueelle sijoittuvien vesistöjen kun-

nostamisesta. Tuolloin kysymys ei voi olla turvetuotannosta aiheutuneiden 

vesistöhaittojen poistamisesta. Neova Oy ei ole velvollinen osaksikaan 

osallistumaan hankkeen toteuttamiskustannuksiin. 

 

Isoahon monitoimikosteikko 

 

Pirkanmaan ELY-keskuksen hyväksymä, yhtiöltä kustannuksiin osallistu-

mista edellyttävä suunnitelma (hakemuksen täydennys 29.10.2021, liite 2 

23.8.2021, 3. kohta) käsittää Vatajanjärveen johtuvien vesien rakennetta-
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valla hehtaarin suuruisella monitoimikosteikolla puhdistamisen. Kustannus 

on 18 000 euroa (hakemus 24.6.2021, liite 2, 5-kohta). 

 

Suunnitelmasta ja kuvista ilmenee, että metsäojiin ja rantavyöhykkeeseen 

rakennettavilla rakenteilla on tarkoitus ottaa kiinni kiinteistön 581-407-7-60 

sekä sen viereisten kiinteistöjen pelto- ja metsätalousalueilta Vatajanjär-

veen johtuvien valumavesien mukana kulkeutuvaa hajakuormitusta. Kysy-

mys ei ole vesistöjen kunnostamisesta. Tuolloin kysymys ei voi olla turve-

tuotannosta aiheutuneiden vesistöhaittojen poistamisesta. Neova Oy ei ole 

velvollinen osaksikaan osallistumaan hankkeen toteuttamiskustannuksiin. 

 

Isokankaan ja Marjolahden monitoimikosteikot 

 

Pirkanmaan ELY-keskuksen hyväksymä, yhtiöltä kustannuksiin osallistu-

mista edellyttävä suunnitelma (hakemuksen täydennys 29.10.2021, liite 2 

23.8.2021, 4. kohta) käsittää metsätalousalueilta Kuivasjärveen johtuvien 

vesien korjattavalla hehtaarin suuruisella Isokankaan (Vierelän) monitoimi-

kosteikolla ja tehostettavalla Marjolahden (Simon veljen) 0,75 ha:n suurui-

sella monitoimikosteikolla puhdistamisen. Kustannus on yhteensä 5 500 

euroa (hakemus 24.6.2021, liite 2, 7- ja 8-kohdat). 

 

Suunnitelmasta ja kuvista ilmenee, että molemmat kosteikot ovat rakennet-

tuja, Marjolahden kosteikko pääosin soranottopaikkaan muodostunut ja il-

meisesti pohjaveden peittämä. Rakenteilla otetaan metsätalousalueiden 

valumavesien, jotka kosteikoilta johtuvat alapuolisissa metsä- ja pelto-

ojissa Kuivasjärveen, mukana kulkeutuvaa hajakuormitusta. Kysymys ei 

ole vesistöjen kunnostamisesta. Tuolloin kysymys ei voi olla turvetuotan-

nosta aiheutuneiden vesistöhaittojen poistamisesta. Neova Oy ei ole vel-

vollinen osaksikaan osallistumaan hankkeen toteuttamiskustannuksiin. 

 

Lokaluoman osalta osuutta ennallistaminen, laskeutusaltaiden rakentami-

nen, eroosiotorjunta ja monitoimikosteikko 

 

Pirkanmaan ELYn hyväksymä, yhtiöltä kustannuksiin osallistumista edellyt-

tävä suunnitelma (hakemuksen täydennys 29.10.2021, liite 2 23.8.2021, 6. 

ja 10. kohdat) käsittää:  

 

Lokaluoman yläosa, tieosuuden Parkano-Kuivajärven taajama yläpuolisella 

osuudella:  

1. Kaivetun kanavan vesien palauttamisen luonnonuomaan 150 m mat-

kalta,  

2. Kahden laskeutusaltaan kanavan yhteyteen rakentamisen ja olemassa 

olevan yhden puhdistamisen sekä laajentamisen,  

3. Kolmen ojarummun suurempaan vaihtamisen,  

4. Kunnostuksen suorittamisen 80 m:n matkalla (potentiaali) ja  

5. Laskeutusaltaan rakentamisen hiekan kanavan virtauksessa kiinniot-

tamiseksi (mahdollisuus),  

 

Lokaluoman alaosa, tieosuuden Parkano-Kuivajärven taajama alapuolisel-

la osuudella:  
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6. Kolmen pohjapatokynnyksen kanavaan rakentamisen veden mukana 

kulkeutuvan hiekan kiinniottamistarkoituksessa (suositus),  

7. Lokaluoman kosteikon ja sen yläpuolisen laskeutusaltaan rakentami-

sen  

 

Kustannus on yhteensä 24 000 euroa (hakemus 24.6.2021, liite 2, 9. ja 10. 

kohdat).  

 

Nivusevan laskuojassa 1 Lokalampeen ja edelleen Lokaluomaan johdetta-

va tuotantoala muodostuu lohkoista 1 ja 2 ja on 73,9 ha (sis. auma-alueita 

4,6 ha). Tuotannosta poistunut vesienkäsittelyssä oleva ala on 21,2 ha.  

 

Nivusnevan edellä mainitun tuotantoalan kuivatusvedet johdetaan valuma-

alueelta 35.561 (Kuivasjärven Iähivaluma-alue) valuma-alueelle 35.533 

(Riuttasjärven-Linnanjärven alue), joka on ensimmäinen kuivatusvedet 

vastaanottava 3. jaotuksen valuma-alue Parkanonjärven vesistöalueella 

35.53 (Parkanonjärven a).  

 

Nivusnevan Lokaluomassa johtuvat kuivatusvedet eivät päädy Kuivasjär-

veen, vaan vesistöreitissä Kuivasjoki-Niemenlampi-Ruonanjoki-

Ruonanlampi-Jarvasjoki-Linnanjärvi Kuivasjärveä lähes 3,5 km alempana 

olevaan Ruonanlampeen. Lammesta vedet purkautuvat Jarvasjokeen, joka 

laskee Linnanjärveen. Pääosa Kuivasjärven 38,79 km2:n suuruisen Iähiva-

luma-alueen valumavesistä johtuu Kuivasjärveen, koska noin kolme nel-

jäsosaa valuma-alueen pinta-alasta kaatuu sanottuun järveen. Osa valu-

ma-alueen vesistä johtuu Ruonanlammen alapuolelle eli Jarvasjokeen. 

Näin ollen Nivusnevan osalta hakemusta koskeva hanke ei voi olla Kuivas-

järven kunnostamista. 

 

Koska Nivusnevan kuivatusvesiä ei johdeta Kuivasjärveen ja koska Nivus-

nevan lupamääräys 17 ei velvoita osallistumaan Kuivasjärven valuma-

alueelle sijoittuvien kunnostushankkeiden kustannuksiin, hakemus on lain-

voimaiseen sekä voimassa olevaan lupaan perustumaton ja jäljempää il-

meten muutoinkin perusteeton.  

 

Lokaluoman valuma-alue on noin 7 km2. Kyseessä ei ole vesistö (puro), 

joita vesistökunnostuksiin osallistumisvelvoite yksinomaan koskee. Vuoden 

1959 peruskartasta ilmenee, että Lokaluoma on jo 1950-luvulla ollut kaivet-

tu uoma (kanava), johon on vaiheittain kuivatettu metsä- ja peltoalueita. 

Suunnitelma pitää sisällään vesien luonnonuomaan osalta kanavan mat-

kaa palauttamista. 

 

Nivusnevan lohkojen 1 ja 2 päävesienpuhdistusmenetelminä toimivat kaksi 

rinnakkaista, yhteisalaltaan ylimitoitettua pintavalutuskenttää, PVK1 ja 

PVK2. Lähtevän veden pitoisuudet ovat olleet luonnonveden tasoa niin 

kiintoaineen kuin ravinteiden osalta. Koska Nivusnevalta lähtevä vesi on 

luonnonveden pitoista, ei vesistökuormitusta käytännössä aiheudu ja 

kuormitusosuutta ei ole mahdollista määrittää. Edellä mainituin tavoin käsi-

tellyt kuivatusvedet johdetaan ensin Lokalampeen, jonka valuma-alue on 
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noin 4 km2. Lampeen tulevista vesistä lohkot 1 ja 2 muodostavat noin 25 

%. Lampeen, kuin myös 7 km2:n valuma-alueiseen Lokaluomaan tulee Ni-

vusnevan kuivatusveteen nähden heikkolaatuisempaa vettä Nivusnevan 

tuotantoaluetta huomattavasti suuremmalta alueelta, koska se on metsäoji-

tettua ja viljelyspeltoa. Kun puhtaan veden johtaminen tulee Nivusnevalta 

jatkumaan, kunnostustarvetta turvetuotannosta johtuen ei voi edes aiheu-

tua. Muun ihmistoiminnan vaikutuksiin ei osaltamme ole tarpeen ottaa 

enempää kantaa.  

 

Kun tarkastelee kunnostushankkeen suunniteltuja toimenpiteitä, kysymys 

on 1950-luvulla kaivetun uoman kunnostamisesta sekä metsä- ja viljelys-

alueiden kuormituksen pienentämisestä ja kiinniottamisesta. Ne eivät ole 

vesistöjen kunnostamista. Laajahkon kosteikon lisäaltaineen Lokaluoman 

alaosalle rakentaminen on puhdasta maanrakentamista. Lokaluomaan 

suoritetulla rakentamisella ollee vesistövaikutuksensa.  

 

Kysymys ei ole Kuivasjärven valuma-alueelle sijoittuvien vesistöjen kun-

nostamisesta. Tuolloin kysymys ei voi olla turvetuotannosta aiheutuneiden 

vesistöhaittojen poistamisesta. Neova Oy ei ole velvollinen osaksikaan 

osallistumaan hankkeen toteuttamiskustannuksiin. 

 

Louhinnevan pohjoisosan ennallistaminen  

 

Pirkanmaan ELY-keskuksen hyväksymä, yhtiöltä kustannuksiin osallistu-

mista edellyttävä suunnitelma (hakemuksen täydennys 29.10.2021, liite 2 

23.8.2021, 7. kohta) käsittää suon ennallistamistarkoituksessa metsäojien 

tukkimisen Louhinnevan pohjoisosalle molemmin puolin kanavaksi kaivet-

tua Louhinpuroa 35 ha:n alalla, Sydänmaannevan/pohjoisen turvetuotan-

toalueen vesien ohjaamisen Louhinnevan 90 ha:n kiinteistölle, Louhinpu-

ron luontaisen uoman ennallistamisen ja noin 500 m pitkän laskeutusal-

taan rakentamisen vanhaan kaivettuun uomaan ottamaan kiinni noin 500 

ha:n turvetuotantoalan kuormitusta. Kustannus on yhteensä 22 000 euroa 

(hakemus 24.6.2021, liite 2, 7. ja 12. kohta). 

 

Osuuskunta Lumimuutos on 24.5.2021 päivätyllä kauppakirjalla ostanut 

Neova Oy:ltä pinta-alaltaan noin 90 ha:n suuruisen, pääosan Louhinnevan 

suoaluetta käsittävän Ristinnevan tilan 581-407-165-12 maa- ja metsäta-

lousalueeksi, osalta alaa siinä metsäojitetussa tilassa kuin se kaupanteko-

hetkellä on ollut. Vapo Oy on saanut Suomen valtiolta (Metsähallitukselta) 

omistukseensa pääosan (noin 74,5 ha) edellä mainittua kiinteistöä 

29.8.2003 päivätyllä vaihtokirjalla korvauksena Naturaan luovuttamistaan, 

luontoarvoiltaan arvokkaista soista, samassa ojitetussa tilassa kuin missä 

se on myyty Osuuskunta Lumimuutokselle.  

 

Louhinneva on metsäojitettu, kuin myös Louhinpuro koko osuudeltaan kai-

vettu kanavaksi vuosikymmeniä sitten osana laajempaa metsätaloudellista  

kuivatushanketta. Suunnitelmaan sisältyvä osa-alue Louhinnevan pohjois-

osaa on ojitettu Metsähallituksen hallinnan aikana, siis ennen alueen yhti-

ön omistukseen tulemista. Kauppakirjassa ei ole ehtoa luovutetun metsä-

ojitetun suoalan ja Louhinpuron ennallistamiskustannusten osuuskunnalle 



16 

korvaamisesta, mihin Pirkanmaan ELY-keskuksen hakemuksen hyväksy-

minen johtaisi. Mahdollinen erimielisyys kiinteistön luovutuskunnosta on 

yleisen tuomioistuimen toimivaltaan kuuluva niin sanottu riita-asia. Maan-

omistaja saa omistamillaan alueilla esimerkiksi suon ennallistamistarkoi-

tuksessa kustannuksellaan tukkia metsäojia ja ennallistaa luonnonuomia 

sekä rakentaa esimerkiksi 500 m pitkän laskeutusaltaan, mutta aiheutta-

matta kolmansien omistamien maiden vettymistä. Tällaisista toimenpiteistä 

väistämättä aiheutuu kuormitusvaikutus alapuolisiin vesistöihin.  

 

Sydänmaannevan lohkon 3 kokonaisala on ollut 53,3 ha. Vuoden 2005 

ympäristöluvan lupa-ala on ollut 21,5 ha. Alasta on vuoden 2011 lopussa 

ollut jäljellä tuotantokelpoisena 19 ha, jolloin tuotannosta poistunut ala on 

ollut yhteensä 34,3 ha. Siitä pääosa on poistunut tuotannosta ennen vuotta 

2005. Lohko 3 ei siis ole pitkään aikaan ollut kuormittavassa tilassa. Loh-

kon 3 alueen vedet ovat pitkäkestoisesti johtuneet Louhinpurossa ja Vää-

räjoessa Kuivasjärveen, joten niihin ei liity uuteen reittiin ohjaamis- ja ynnä 

muuta sellaista toimenpidetarvetta.  

 

Yhtiöllä ei ole missään vaiheessa ollut Sydänmaannevalla noin 500 ha:a 

tuotantoalaista turvetuotantoa, jonka kuivatusvedet olisi johdettu Kuivas-

järveen, vaan järveen vetensä johtanut tuotantoala on ollut 53,3 ha. Suun-

nitelmasta ei ilmene, minkälaisia laajempia vesienjohtamis- ja valuma-

aluemuutosjärjestelyjä Pirkanmaan ELYn hyväksymään suunnitelmaan si-

sältyy. Mikäli sellaisia sisältyy, voivat ne loukata kolmansien oikeuksia, olla  

vesilain mukaisen luvan varaisia ja aiheuttaa Kuivajärveen uutta kuormitus-

ta.  

 

Vuoden 1959 peruskartasta voi havaita, että uoma on Louhinnevan poh-

joisosassa hyvin lyhyellä matkaa ollut avonainen ja että se on ollut yhden-

jaksoisesti avonainen Hautakankaan kohdalta alaspäin.  

 

Suunnitelma-alueella ei ole ollut avouomaa, jolloin alueella ei ole ollut vesi-

lain määritelmän täyttävää noroakaan, joka ei ole vesistö, todennäköisesti 

korkeintaan suolla kulkeva painanne lumensulamisvesien virtaamiselle. 

Toisaalta ei ole valuma-aluettakaan, jolta vettä virtaavissa määrin olisi ker-

tynyt.  

 

Kysymys on yksityisestä suon ja mahdollisesti myös Louhinpuron uoman 

ennallistamisesta, joka on suunnitelmassa ja hakemuksessa verhoiltu 

ikään kuin osaksi Kuivajärven kunnostamishanketta. Louhinnevan metsä-

ojat ja Louhinpuron perkaamiset tai kaivut eivät mitenkään liity yhtiön 

aiempaan eivätkä myöskään nykyiseen toimintaan. Kyseessä olevat ojat 

ovat hankkeen toteuttajan Osuuskunta Lumimuutoksen omistamalla maal-

la.  

 

Toimenpiteet eivät ole vesistöjen kunnostamista jo aiheutuneita haittoja 

poistamalla, korkeintaan vastaista hajakuormitusta hyvin vähäisesti vähen-

täviä. Yhtiöllä ei ole Kuivasjärveen kaatuvalla valuma-alueella 35.564, jolla 

Sydänmaanevan ja Nokilamminnevan toimintansa lopettaneet turvetuotan-

toalueet ovat sijainneet, hallussa hajakuormitustakaan aiheuttavia maa-
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alueita. Vaatimus hakemuksessa tarkoitettuihin ennallistamiskustannuksiin 

osallistumisesta ei mitenkään liity ympäristölupapäätöksissä asetettuihin 

kunnossapitovelvoitteisiin. Kysymys ei ole vesistöjen kunnostamisesta. 

Tuolloin kysymys ei voi olla turvetuotannosta aiheutuneiden vesistöhaitto-

jen poistamisesta. Neova Oy ei ole velvollinen osaksikaan osallistumaan 

hankkeen toteuttamiskustannuksiin. 

 

Vuorennevan ennallistaminen 

 

Pirkanmaan ELY-keskuksen hyväksymä, yhtiöltä kustannuksiin osallistu-

mista edellyttävä suunnitelma (hakemuksen täydennys 29.10.2021, liite 2 

23.8.2021, 8. kohta) käsittää Vuorennevan suoalueen 9 ha:n alalta ennal-

listamisen metsäojat tukkimalla. Kustannus on 2 000 euroa (hakemus 

24.6.2021, liite 2, 2. kohta). Hakemuksen mukaan kohde sijaitsee valuma-

alueella 35.564, todellisuudessa valuma-alueella 35.563 Kuivasjärven län-

si-luoteispuolella. 

 

Kyseessä on niin sanottu kuivan maan hanke. Kysymys ei siis ole vesistön 

kunnostamisesta. Metsäojien tukkimisella on tarkoitus ennallistaa Vuoren-

neva ja mahdollisesti samalla pienentää alueelta lähtevää, metsätaloudes-

ta peräisin olevaa hajakuormitusta. Yhtiöllä ei ole ollut toimintaa ja alueita 

hallussa Vuorennevalla. Vaatimus kustannuksiin osallistumisesta ei miten-

kään liity ympäristölupapäätöksissä asetettuihin kunnossapitovelvoitteisiin. 

Tuolloin kysymys ei voi olla turvetuotannosta aiheutuneiden vesistöhaitto-

jen poistamisesta. Neova Oy ei ole velvollinen osaksikaan osallistumaan 

hankkeen toteuttamiskustannuksiin. 

 

Kakkurinnevan (ei Kaakkurinneva) ennallistaminen 

 

Pirkanmaan ELY-keskuksen hyväksymä, yhtiöltä kustannuksiin osallistu-

mista edellyttävä suunnitelma (hakemuksen täydennys 29.10.2021, liite 2 

23.8.2021, 9. kohta) käsittää metsäojien tukkimista Kakkurinnevan suoalu-

een pohjoisosalle. Kakkurinneva sijaitsee valuma-alueella 35.561 Kuivas-

järven itäpuolella. 

 

Kakkurinnevan alueen valumavedet johtuvat metsä- ja pelto-ojissa Kuivas-

järveen. Kysymys ei ole vesistön kunnostushankkeesta. Metsäojien tukki-

misella on tarkoitus ennallistaa Kakkurinnevaa ja mahdollisesti samalla 

pienentää alueelta lähtevää, metsätaloudesta peräisin olevaa hajakuormi-

tusta. Kyseessä on siis niin sanottu kuivan maan hanke. Yhtiöllä ei ole ollut  

toimintaa ja alueita hallussa Kakkurinnevalla. Vaatimus kustannuksiin osal-

listumisesta ei mitenkään liity ympäristölupapäätöksissä asetettuihin kun-

nossapitovelvoitteisiin, eikä kysymys voi olla turvetuotannosta aiheutunei-

den vesistöhaittojen poistamisesta. Neova Oy ei ole velvollinen osaksikaan 

osallistumaan hankkeen toteuttamiskustannuksiin. 

 

V Kustannusarvio 

 

Kustannusarvio (hakemus 24.6.2021, s. 3 ja 4 sekä liite 2) on epäselvä, 

puutteellinen ja myös ilmeisesti määrällisesti virheellinen. Kokonaiskustan-
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nusarvio on 147 000 euroa. Arviosta ei ilmene, mistä toimenpiteistä ja niitä 

koskevista kustannuseristä kokonaissumma 147 000 euroa kokonaisuu-

dessaan muodostuu. 99 500 euromäärästä on kohteittain yhtä lukuun ot-

tamatta esitetty vain tasatuhatmääräinen kokonaissumma, mutta ei mää-

rällisesti eriteltynä mistä eri toimenpiteistä (eri työvaiheet) ja kustannuksis-

ta (ostetut laitteet, ulkopuoliset palvelut jne.) se ALV-määrät mukaan lukien 

muodostuu.  

 

Kun kohteittaiset kustannukset 23.6.2021 saakka lasketaan yhteen, pääs-

tään 99 500 euron sijasta pienempään, 96 500 euron kokonaissummaan. 

147 000 euron kokonaissumma pitää sisällään kustannusta aiheuttavia 

toimenpiteitä, joita ei ole toistaiseksi toteutettu ja onko edes suunniteltu-

kaan toteutettavaksi. On mahdollista, että kaikkia kokonaissummaan sisäl-

tyviä toimenpiteitä ei edes tulla suorittamaan. Näitä toimenpiteitä kustan-

nusvaikutuksineen ei siis ole hakemuksessa ja kustannusarviossa yksilöity 

suunnitelmin ja kustannusvaikutuksin siten eriteltyinä kuin edellä on tarkoi-

tettu.  

 

Liioin niiden kuulumista yhtiön kustannusvastuun piiriin luvissa asetettujen 

kunnostusvelvoitteiden nojalla ei ole nyt arvioitavissa, eivätkä ne hake-

muksen tietojen perusteella voi tulla asianmukaisella tavalla ratkaistavaksi 

asiassa annettavassa päätöksessä. Hakemuksen tarkoituksena ollee sälyt-

tää yhtiölle rahamääräisesti yksilöity osuus 147 000 euron kokonaiskus-

tannuksesta. Tämä tarkoittaisi, että yhtiöllä ikään kuin olisi "piikki auki”, mi-

kä taas ei saata olla hyväksyttävää. Kustannusosuusvaatimus on yksilöi-

mätön ja hylättävä. Se ei kelpaa päätöksenteon perusteeksi perusteiltaan 

ja määriltään. 

 

VI Kuormitusosuus 

 

Hakemuksen arviot turvetuotannon kuormitusosuuksista ovat virheellisiä 

niin perusteiltaan kuin määrällisesti, miltä osin yhtiö viittaa edellä esittä-

määnsä. Turvetuotantoa on Sompanevalla (PVK2 ja 4 valuma-alueet) ja 

Nivusnevalla Iaskuojan 1 (PVK1/2) valuma-alueella. Kuormitusosuutta ei 

ole mahdollista määrittää kummankaan osalta. Mikäli kuormitusosuutta oli-

si, ei sillä olisi mitään merkitystä, koska hakemuksessa esitetyt toimenpi-

teet eivät kohdistu vesistöihin, joihin taas kuormitusosuuden mukaiset vai-

kutukset yksinomaan voivat kohdistua. 

 

VII Lopuksi 

 

Yhtiö vaatii, että hakemus hylätään kaikilta osin. 

 

HAKEMUKSEN KÄSITTELY 

 

Hakemuksesta tiedottaminen 

 

Hakemuksesta on tiedotettu julkaisemalla kuulutus ja hakemusasiakirjat 

aluehallintovirastojen vesi- ja ympäristölupien tietopalvelussa 

(https://ylupa.avi.fi) 1.2.–10.3.2022. 
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Aluehallintovirasto on pyytänyt hakemuksen johdosta lausunnon Pirkan-

maan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ympäristö ja luon-

nonvarat -vastuualueelta, Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristö-

keskuksen kalatalousviranomaiselta, Parkanon kaupungilta, Karvian kun-

nalta, Parkanon kaupungin ja Karvian kunnan ympäristönsuojelu- ja ter-

veydensuojeluviranomaisilta sekä Pro Kuivasjärvi ry:ltä. Lupahakemukses-

ta on annettu erikseen tieto niille asianosaisille, joita asia erityisesti koskee. 

 

Lausunnot 

 

1) Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ympäristö 

ja luonnonvarat -vastuualue on todennut lausunnossaan, että Kuivasjär-

ven kunnostushankkeessa on kyse valuma-aluekunnostuksesta, jolla pyri-

tään vähentämään vesistöön kohdistuvaa ravinne- ja kiintoainekuormitusta 

mm. Kuivasjärven lähivaluma-alueella 35.561 sekä Vatajajoen valuma-

alueella 35.563. Hanke on vesiensuojelun tehostamisohjelman 2019–2023 

tavoitteiden mukainen ja tukee Pirkanmaan vesienhoidon toimenpideoh-

jelman vuosille 2016–2021 toteutumista. Kyseessä on yleishyödyllinen 

hanke, johon ELY-keskus on myöntänyt vesiensuojelun avustusta. Vesis-

töjen kunnostamisella pyritään vaikuttamaan vesistöjen tilaa heikentäviin 

syy-seuraussuhteisiin. Valuma-alueelle kohdistuvilla toimenpiteillä voidaan 

tehokkaammin vaikuttaa vesistöjen tilan parantumiseen (kuormituksen vä-

hentäminen, syy) kuin pelkästään suoraan vesistöön kohdistuvilla toimen-

piteillä (esimerkiksi niitto tai ruoppaus), jotka tähtäävät usein vain seurauk-

sien lieventämiseen.  

 

Kuivasjärven kunnostushanke kohdistuu valuma-alueille, joilla on Neova 

Oy:n harjoittamaa turvetuotantoa. Hankkeen käynnistyessä on turvetuotan-

toa harjoitettu voimassa olevilla ympäristöluvilla Alkkian, Nivusnevan ja 

Sompanevan turvetuotantoalueilla. 

 

Osa hankkeessa toteutetuista kunnostustoimenpiteistä sijoittuu suoraan 

turvetuotantoalueiden alapuolisiin vesistöihin ja osa valuma-alueen osiin, 

jotka eivät sijoitu turvetuotantoalueen vesien laskureitille. Neova Oy:n nä-

kemyksen mukaan yhtiö ei ole velvollinen osallistumaan esimerkiksi kun-

nostusten suunnittelukustannuksiin, vain toimenpiteiden toteuttamiskus-

tannuksiin. Niin ikään Neova Oy:n näkemyksen mukaan yhtiö ei ole velvol-

linen osallistumaan niiden toimenpiteisen kustannuksiin, jotka sijoittuvat 

turvetuotantoalueiden laskuvesistöjen ulkopuolelle. Yhtiön näkemyksen 

mukaan kyseessä ei ole järven kunnostushanke, sillä toimenpiteet eivät 

kohdistus suoraan järveen, eikä yhtiö näin ollen ole velvollinen osallistu-

maan hankkeeseen, sillä yhtiön näkemyksen mukaan toimenpiteet eivät 

ole vesistön kunnostamista eivätkä poista turvetuotannosta aiheutuvaa 

haittaa. 

 

Neova Oy:n ympäristöluvissa on seuraavat lupamääräykset: 
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Alkkia: 

 

Luvan saajan on osallistuttava vaikutusosuutensa suhteessa Kuivasjärven 

ja muiden vaikutusalueella olevien vesien kunnostuskustannuksiin turve-

tuotannosta aiheutuneiden haittojen poistamiseksi, jos lupakauden aikana 

käynnistetään asianomaisen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen 

hyväksymän suunnitelman mukainen kunnostushanke. 

 

Sompaneva: 

 

Luvan haltijan on osallistuttava vaikutusosuutensa suhteessa alapuolisten 

vesistöjen kunnostuskustannuksiin turvetuotannosta aiheutuneiden haitto-

jen poistamiseksi, jos tuotantoalueen jälkihoitovaiheen päättymiseen men-

nessä käynnistetään elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen hyväksy-

män suunnitelman mukainen kunnostushanke. 

 

Nivusneva: 

 

Luvan saajan on osallistuttava vaikutusosuutensa suhteessa Parkanojär-

ven vesistöalueen kunnostuskustannuksiin Nivusnevan vaikutusalueella 

turvetuotannosta aiheutuneiden haittojen poistamiseksi, jos lupakauden ai-

kana käynnistetään Pirkanmaan ympäristökeskuksen hyväksymän suunni-

telman mukainen kunnostushanke. 

 

Turvetuotannosta aiheutuva haitta alapuoliselle vesistölle on kiintoaine- ja 

ravinnekuormitusta, josta aiheutuu rehevöitymistä ja liettymistä. Haitta 

koostuu siis suorasta päästöstä ja sen aiheuttamista seurauksista alapuoli-

sessa vesistössä. Kunnostushankkeella pyritään vähentämään vesistöön 

kohdistuvaa kuormitushaittaa ja sitä kautta torjumaan rehevöitymis- ja liet-

tymiskehitystä (päästöstä aiheutuva seuraus). Turvetuotanto on osaltaan 

vaikuttanut vesistön rehevöitymis- ja liettymiskehitykseen, jota kunnostuk-

sella pyritään torjumaan valuma-aluekunnostustoimenpiteillä.  

 

Lupamääräykset selvästi velvoittavat Neova Oy:tä osallistumaan kyseessä 

olevan hankkeen kunnostuskustannuksiin, sillä kyseessä on Pirkanmaan 

ELY-keskuksen hyväksymä kunnostushanke ja kyseisillä alueilla on harjoi-

tettu turvetuotantoa kunnostushankkeen käynnistyessä. Hankkeen toi-

menpiteillä pyritään vaikuttamaan alapuolisten vesistöjen rehevöitymis- ja 

liettymiskehitykseen eli haittaan, joka on osaltaan aiheutunut turvetuotan-

nosta. Kunnostushankkeella pyritään parantamaan vesistöjen tilaa vähen-

tämällä Kuivasjärven ja Parkanojärven vesistöalueelle kohdistuvaa kiinto-

aine- ja ravinnekuormitusta, jotka aiheuttavat vesistöjen rehevöitymistä ja 

liettymistä. 

 

On selvää, että Neova Oy:n alueella harjoittamasta turvetuotannosta on 

aiheutunut alapuolisiin vesistöihin kiintoaine- ja ravinnekuormitusta vuosi-

kymmeniä alkaen 1970–1980-luvuilla. Turvetuotannon kuormitus on osal-

taan vaikuttanut alapuolisiin vesistöihin niiden tilaa heikentävästi. Turve-

tuotannon kuormitus on katsottu pistekuormitukseksi vuodesta 2004 läh-

tien. Sitä ennen turvetuotannosta aiheutuva kuormitus on katsottu osaksi 
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hajakuormitusta. Turvetuotannossa on ollut käytössä tehostetut vesienkä-

sittelymenetelmät vasta 2000-luvulta alkaen. Pääosin tehostetut vesienkä-

sittelymenetelmät on otettu käyttöön 2010-luvulla. Ennen tehostetun ve-

sienkäsittelyn käyttöönottoa turvetuotannon kuormitusvaikutus alapuoli-

sessa vesistössä on ollut suurempi. 

 

ELY-keskus on vireille panemassaan hakemuksessaan arvioinut turvetuo-

tannon kuormitusosuutta alapuolisten vesistöjen kuormituksesta perustuen 

käytettävissä olevaan tietoon turvetuotannon kuormituksesta 2010-luvulta, 

jolloin turvetuotantoalueilla on ollut käytössä tehostettu vesienkäsittely. 

Kuormitusarvio perustuu Neova Oy:n omiin tarkkailutuloksiin sekä VEMA-

LA-kuormitusmallilla mallinnettuun kokonaiskuormitustietoon valuma-

aluekohtaisesti. ELY-keskuksen näkemyksen mukaan vaikutusarvio perus-

tuu parhaaseen käytettävissä olevaan tietoon ja käytettävissä olevaan me-

netelmään. ELY-keskus korostaa, että vaikutusarviossa ei ole huomioitu 

turvetuotannon historiallista kuormitusta, joka on ollut suurempi kuin nyky-

ään, kun tuotantoalueilla on käytössä tehostettu vesienkäsittelymenetelmä.  

 

Neova Oy ei ole vastineessaan esittänyt vaihtoehtoista vaikutusosuusmää-

ritelmää, kuormituslaskentatapaa eikä kuormitusarviota. Neova Oy ei voi 

vedota lupamääräysten raukeamiseen, sillä Alkkian, Sompanevan ja Ni-

vusnevan lupamääräykset ovat olleet voimassa kunnostushankkeen alka-

essa. Neova Oy ei voi vedota siihen, että hankkeella ei poisteta turvetuo-

tannosta aiheutuvaa haittaa, sillä hankkeella pyritään vaikuttamaan ala-

puolisten vesistöjen rehevöitymiskehitykseen, johon turvetuotanto on osal-

taan vaikuttanut. Lisäksi osa toimenpiteistä kohdistuu suoraan turvetuotan-

toalueiden kuivatusvesien laskureiteille, joilla pyritään suoraan pidättä-

mään turvetuotannosta aiheutuvaa kuormitusta alapuoliseen vesistöön. 

 

ELY-keskuksen näkemyksen mukaan Neova Oy:n tulee osallistua koko 

hankkeen kustannuksiin vaikutusosuutensa suhteessa, sillä hankkeella py-

ritään parantamaan alapuolisten vesistöjen tilaa. Turvetuotanto on osal-

taan vaikuttanut heikentävästi alapuolisten vesistöjen tilaan. ELY-

keskuksen näkemyksen mukaan vaikutusosuus tulee määritellä turvetuo-

tannon osuutena ihmistoiminnan aiheuttamasta kuormituksesta vesimuo-

dostumaan. 

 

2) Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kalata-

lousviranomainen on todennut lausunnossaan, että Kuivasjärven kunnos-

tushankkeella, jota Pro Kuivasjärvi ry toteuttaa, on hyötyä järven kalata-

loudelle, jos niillä voidaan vähentää järveen tulevaa kuormitusta. Toimien 

vaikutukset kalastoon ovat hitaita varsinkin, jos maa- ja metsätalouden ai-

heuttamaa kuormitusta ei pystytä vähentämään. 

 

Suunniteluilla hankkeilla järven valua-alueelle sijoittuvilla pyritään vähen-

tämään Kuivasjärveen tulevaa kiintoaine- ja ravinnekuormitusta mm. ra-

kentamalla laskeutusaltaita ja kosteikkoja. Hankkeilla ei pyritä korjaamaan 

jo tapahtuneita haittoja, ja Kuivasjärvessä hankkeita ei toteuteta. 
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Mikäli Neova Oy velvoitetaan osallistumaan vesistön kunnostustoimiin, sen 

osuus kustannuksista tulee laskea kysymyksessä olevien turvetuotanto-

alueiden, joilla on voimassa oleva ympäristölupa, nettokuormituksesta. 

 

3) Parkanon kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunta on kunnan 

ympäristönsuojeluviranomaisena todennut, että parhaimmat lähtökohdat 

vesistökunnostuksille saataisiin valuma-aluekohtaisilla suunnitelmilla ja 

kunnostustoimilla, joihin osallistuisivat eri kuormittajat yhteisesti sopien ja 

joissa huomioitaisiin vesistökuormituksen ohella luonnon monimuotoisuus. 

Turvetuotannon lupamääräyksissä edellytetään haittojen poistamista vesis-

töistä kunnostustoimin ja osallistumista niihin. Huomattavasti kustannuste-

hokkaampaa olisi torjua haittoja valuma-alueella, mitä eri kunnostustöitä 

tehneet tahot ovat tehneetkin. Tällöin vältyttäisiin myös hankalilta selvityk-

siltä, joilla osoitetaan haittojen osoittaminen.  

 

Periaate kunnostuskustannuksiin osallistumiseen tulisi olla kuormituksen 

tai ympäristövaikutusten suhteessa. ELY-keskuksen pyynnössä Neovan 

osuudeksi kuormituksesta on laskettu 9 %, mikä on linjassa aiempiin selvi-

tyksiin. Turvetuotantoa suurempia kuormittajia ovat aikaisemmissa laskel-

missa olleet Kuivasjärven valuma-alueella maatalous, luonnonhuuhtoutu-

ma ja metsätalous. 

 

Kuivasjärven valuma-alueella vesistökunnostuksia ovat Pro Kuivasjärven 

ohella tehneet useat muut tahot, mm. Metsäkeskus, yksityiset maanomis-

tajat ja kalastuskunta. Myös Parkanon kaupunki on tukenut eri hankkeita 

avustuksilla. 

 

Pirkanmaan ELY-keskuksen pyyntö Neova Oy:n osallistumiseksi valuma-

alueen kunnostuskustannuksiin on perusteltu ja kustannusjako oikeanlai-

nen. Lupamääräyksissä tulisi jatkossa velvoittaa kuormittajia osallistumaan 

myös mahdollisten valuma-aluekohtaisten suunnitelmien ja kunnostustöi-

den tekoon tarkasteluosiossa näkyvin perustein. 

 

 4) Karvian kunta on ilmoittanut, että sillä ei ole asiaan lausuttavaa. 

 

5) Pro Kuivasjärvi ry on todennut lausunnossaan, että turvetuotannon 

kustannusosuuden arvioimiseksi on otettava huomioon ainakin seuraavat 

seikat: 

- On huomattava, että ELY-keskuksen laskentamenetelmänä on käytetty 

koko maan kattavaa järjestelmää, jossa ei voida ottaa kantaa paikallisesti 

vaihteleviin olosuhteisiin ja siksi sen tulokset voivat olla vain suuntaa anta-

via. 

- Järven vedenlaatuun ja vesistön tilaan vaikuttavat oleellisesti valuma-

alueelta tulevien vesien laatu. Näin ollen myös valuma-alueilla tehtävät 

kunnostustoimet vaikuttavat, joskin viiveellä, myös alapuolisiin vesistöihin. 

Kunnostusten ei siis tarvitse kohdistua suoraan esimerkiksi Kuivasjärveen, 

vaan myös sen yläpuolisissa ojissa, noroissa ym. tehtävät toimet on katsot-

tava kunnostustoimiksi. Myös ympäristönsuojelulaki lähtee siitä, että kun 

sitä sovelletaan vesistöjen korvausasioihin, samat määräykset koskevat 
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myös ojaa, lähdettä, keinotekoista vesialuetta ja vesilain 1 luvun 3 §:n 1 

momentin 6 kohdassa tarkoitettua noroa (YSL 124 §). 

- Pidetäänkö turvetuotantoa hajakuormituksena vai pistekuormittajana? 

Luonteeltaan sitä voidaan verrata hajakuormitukseen, mutta on otettava 

huomioon, että sen päästöt pinta-alayksikköä kohti ovat huomattavan suu-

ret muuhun hajakuormitukseen verrattuna. Toisaalta sitä on pidetty ympä-

ristölupavelvollisena ja tavallaan pistekuormittajana. Tällöin sille ei kuiten-

kaan ole asetettu lainkaan yhtä selkeitä ja mitattavia lupamääräyksiä kuin 

varsinaisille pistekuormittajille kuten jätevedenpuhdistamoille. Se on siis 

nauttinut vuosikymmeniä lievemmästä kohtelusta kuin muut vesistövaiku-

tuksia aiheuttavat toimijat. Tämän takia on tärkeää, että minimiprosentin li-

säksi määritellään viranomaisten toimesta aktuaalinen velvoite, erityisesti 

kun turvetuotannon kuormitus on kestänyt vuosikymmeniä ja merkittävästi 

muuttanut Kuivasjärveä huonompaan suuntaan. 

- Vesipuitedirektiivin velvoittamien vesienhoitoaluesuunnitelmien oikeudel-

linen velvoittavuus on testattu ja todettu korkeaksi esimerkiksi ns. Finnpulp 

-tapauksessa (KHO 2019:166). Vesistöjen kunnossa on pyrittävä kohti hy-

vää tilaa, johon Kuivasjärven valuma-alueilla tehdyt kunnostushankkeet 

tähtäävät. Toimijat, jotka ovat vastuussa heikentyneestä vesistön tilasta 

ovat myös velvollisia osallistumaan hankkeisiin, joilla tila pyritään nosta-

maan jälleen hyväksi. Tällöin on siis otettava huomioon paitsi nykyinen ja 

tuleva kuormitus, myös se kuormitus, joka on aiheuttanut nykyisen huonon 

tai tyydyttävän tilan. 

- Ympäristöoikeudellisessa järjestelmässä on aiemminkin todettu, että tie-

tyissä tapauksissa voidaan joutua puuttumaan taannehtivasti vaikutuksiin, 

joihin ei niiden syntyajankohtana ole riittävästi kiinnitetty huomiota. Tästä 

ovat esimerkkinä pilaantuneiden maa- ja pohjavesialueiden kunnostukset 

ja jopa kymmeniä vuosia vanhojen päästöjen siivoamisvelvoitteet, jotka 

ovat taloudellisestikin olleet varsin merkittäviä satsauksia niihin osallistu-

neille yrityksille. 

- Pro Kuivasjärvi ry, edustaen alueen asukkaita ja kesämökkiläisiä, kokosi 

lausuntoa varten jäsentensä piiristä kannanottoja asiaan. Ne esitetään liit-

teessä 1. Niiden kansalaishavaintojen ja mielipiteiden analyysi on selkeä: 

Osallistumisvelvoite on selkeä ja oltava mittava, koska tässä yksittäinen 

toimija on vaikuttanut erittäin merkittävästi järven tilaan. 

 

Edellä olevaan viitaten PRO Kuivasjärvi ry:n katsoo, että Neova Oy:n vel-

vollisuus on osallistua sen turvetuotantoalueiden alapuolisten vesistöjen 

kunnostushakkeisiin. Turvetuotannon päästöt ovat moninkertaisia ja kestol-

taan pitkäaikaisia ja jatkuvia verrattuna muuhun hajakuormitukseen, joten 

pelkkä pinta-alaperusteinen kustannusosuus ei ole riittävä. Oleellista on 

myös, että kustannusosuutta arvioitaessa kiinnitetään huomiota sekä van-

hojen, tuotannosta poistuneiden alueiden, että edelleen tuotannossa ole-

vien alueiden ympäristölupamääräysten saattamiseksi ajan tasalle vesistö-

vaikutukset huomioon ottaen (YSL 87,89 ja 90 §). 

 

Neova Oy:n vastine  

Neova Oy on todennut lausuntojen johdosta, että Kuivasjärven valuma-

alueella on havahduttu tilanteeseen, että Kuivasjärven tilaa ei ole mahdol-

lista parantaa nykyisestä pienentämättä järveen tulevaa, määrältään ja 
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vaikutuksiltaan merkittävää ns. hajakuormitusta. Pirkanmaan ELYn vireille 

panemassa hakemuksessa kysymys on Neova Oy:n velvoittamisesta osal-

listumaan hajakuormituksen pienentämiseksi suoritettujen ja suoritettavien 

tarpeellisten toimenpiteiden kustannuksiin. Toimenpiteillä on tarkoitus pie-

nentää tulevaa hajakuormitusta, ei poistaa senkään aiemmin aiheuttamia 

enemmän tai vähemmän haitallisia vaikutuksia. 

 

Neova Oy:n vastuut lupavelvoitteiden mukaan voivat liittyä yksinomaan ns. 

pistekuormituksesta turvetuotanto jo aiheutuneiden vaikutuksien poistami-

seen kustannusosuudella, joka vastaa yhtiön vaikutus- eli kuormitusosuut-

ta vaikutuksien aiheutumisen aikajaksolla. Tästä PIRELYn hakemuksessa 

ei ole laisinkaan kysymys. 

 

PIRELYn hakemus koskee tulevaa hajakuormitusaikaa, jolloin valuma-

alueen turvetuotanto on joko kokonaan päättynyt tai sitä on jäljellä hyvin 

vähäisellä tuotantoalalla, kuten asianlaita on jo tällä hetkellä, aiempiin käy-

tössä olleisiin tuotantoaloihin verrattuna. Jopa kokonaisia tuotantoalueita 

on poistunut käytöstä. Hakemus käytännössä tarkoittaa, että yhtiön pitäisi 

osallistua tulevan ajan hajakuormituksen pienentämisen toimenpidekus-

tannuksiin 2000-luvun ensimmäisen tai toisen vuosikymmenen mukaisen 

turvetuotantonsa mukaisella kuormitusosuudella, mikä on paitsi absurdi 

ajatus, myös vaatimus. Yhtiön vireillä olevassa asiassa ilmoittama, hake-

muksen tarkoittamaa aikajaksoa koskeva kuormitusosuustieto on oikea, 

mutta tieto ei asiallisesti mitenkään liity käsiteltävänä olevaan hajakuormi-

tusasiaan. 

 

Turvetuotannon aiheuttamat kalataloudelliset haittavaikutukset ovat jo tul-

leet estetyiksi vuosittain suoritettujen kalatalousmaksujen käytöllä kuiva-

tusvesien vaikutusten kohdevesistöissä ja samalla tavoin tulee tapahtu-

maan myös tulevina vuosina tuotannon ja suoritettavien kalatalousmaksu-

jen käytön osaksi jatkuessa. Kahteen kertaan ei ole tarpeen kompensoida, 

ensin estää kalatalousmaksu maksamalla ja perään korvata muuta toi-

menpidettä koskevalla suoritteella. Yhtiö ei voi olla hallinnassaan olevien 

alueidensa osalta samanaikaisesti sekä hajakuormittaja että pistekuormit-

taja. Ja jos yhtiö vastoin käsitystään olisi hajakuormittaja eli sillä hallussa 

sellaisia alueita, vastuita hajakuormituksesta ei voisi sälyttää pistekuormi-

tuksen aiheuttamiselle myönnettyjen ympäristölupien ja niissä asetettujen 

velvoitteiden nojalla. 

 

Pääosa yhtiölle asetetuista velvoitteista on voimassaololtaan päättyneitä ja 

vähäisempi osa voimassa. Myös valvontaviranomaisten tulee noudattaa 

lupavelvoitteita, myös niiden voimassaolomääräyksiä. 

 

Neova Oy uudistaa asiassa aikaisemmin esittämänsä vaatimukset peruste-

luineen ja vaatii, että aluehallintovirasto hylkää PIRELYn hakemuksen kai-

kilta osin ja myös kaikki sen kokonaan tai osaksi hyväksymistä tarkoittavat 

vaatimukset. 
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Pirkanmaan ELYn vastine 

 

Pirkanmaan ELY-keskus on todennut vastineessaan lausuntoihin ja Neova 

Oy:n vastineeseen vahvistavansa aikaisemmassa lausunnossaan 

(4.3.2022) esille tuodut hakemuksen perusteet. Asiassa annetut muut lau-

sunnot perusteluineen tukevat Pirkanmaan ELY-keskuksen hakemusta ja 

vaadetta Neova Oy:n osallistumiseksi valuma-alueen kunnostuskustan-

nuksiin ja esitettyyn kustannusjakoon. 

 

Neova Oy on 1.4.2022 antamassaan kirjallisessa vastineessa vaatinut 

aluehallintovirastoa hylkäämään PIRELYn hakemuksen kaikilta osin. Pe-

rusteluina vaatimuksille Neova Oy on esittänyt, että sen vastuut lupavel-

voitteiden mukaan voivat liittyä yksinomaan pistekuormituksesta aiheutu-

neiden vaikutuksien poistamiseen kustannusosuudella, joka vastaa yhtiön 

turvetuotannon vaikutus- eli kuormitusosuutta vaikutuksien aiheutumisen 

aikajaksolla. Neova Oy on katsonut, ettei vaadetta osallistua hankkeeseen 

voi taannehtivasti esittää. 

 

Neova Oy pyrkii vastineessaan vapautumaan vastuustaan osallistua toi-

minnan alapuolisten vesistöjen tilan parantamiseen tähtäävään kunnos-

tushankkeeseen. ELY-keskuksen näkemyksen mukaan Neova Oy:n tulee 

osallistua kunnostushankkeen kustannuksiin vaikutusosuutensa suhtees-

sa, koska turvetuotantotoiminta on kiistatta vaikuttanut heikentävästi ala-

puolisten vesistöjen tilaan. 

 

Lupamääräykset velvoittavat Neova Oy:tä osallistumaan hankkeen kus-

tannuksiin. Kyseessä on Pirkanmaan ELY-keskuksen hyväksymä kunnos-

tushanke ja kyseisillä alueilla (Alkkia, Sompaneva ja Nivusneva) on harjoi-

tettu turvetuotantoa kunnostushankkeen alkaessa. Siten Neova Oy ei voi 

vedota lupamääräysten raukeamiseen. 

 

Neova Oy on vastineessaan tuonut esille kalatalousmaksut ja perustellut 

niiden riittävän turvetuotannon aiheuttamien kalataloudellisten vaikutusten 

korvaamiseen. Kunnostushankkeeseen osallistuminen on yhtiön näkemyk-

sen mukaan haittojen kaksinkertaista kompensointia. Ympäristöluvissa on 

edellytetty luvan haltijaa (Neova Oy) osallistumaan vaikutusosuuden suh-

teessa alapuolisten vesistöjen kunnostuskustannuksiin eikä kalatalous-

maksuilla voi tätä velvoittavaa määräystä ohittaa. 

 

Vastineessaan Neova Oy on katsonut, ettei voi olla hallinnassaan olevien 

alueidensa osalta samanaikaisesti sekä hajakuormittaja että pistekuormit-

taja. Turvetuotantotoiminta vaikuttaa valuma-alueella vesien laatuun hei-

kentävästi aiheuttaen alapuolisiin vesistöihin kuormitusta pitkällä aikavälillä 

ja ajoittain merkittävästi verrattuna muuhun alueen kuormitukseen nähden. 

Lupaviranomainen on määräyksiä antaessaan harkinnut, että luvan saajan 

on osallistuttava vaikutusosuutensa suhteen vesistöjen kunnostuskustan-

nuksiin. Neova Oy ei ole vastineessaan tuonut esille mitään sellaista, mikä 

kumoaisi määräysten velvoitteet. 
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Lausuntopyyntö 

 

 Hakemuksen johdosta on pyydetty 31.5.2022 lausunnot Varsinais-Suomen 

elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ympäristö ja luonnonvarat -

vastuualueelta sekä kalatalousviranomaiselta. Kumpikin taho on ilmoitta-

nut, ettei anna asiassa lausuntoa.  

 

ALUEHALLINTOVIRASTON RATKAISU  

 

Aluehallintovirasto määrää Neova Oy:n osallistumaan kunnostushankkeen 

kustannuksiin seuraavan kohteen osalta: 

- 6. Lokaluoman monitehokosteikko, laskeutusallas ja tihkupinta, 2 ha 

(35.561) 

 

Neova Oy:n tulee osallistua kohteiden kustannuksiin yhdeksän prosentin 

suuruisella osuudella alla olevan taulukon mukaisesti. 

 

kunnostuskohde kustannus 

(euroa) 

Neova Oy:n kus-

tannusosuus (%) 

Neova Oy:n kustan-

nusosuus (euroa) 

6. 21 000 9 1 890 

 

Aluehallintovirasto hylkää hakemuksen siltä osin kuin se koskee kustan-

nusosuuden määräämistä kunnostuskohteiden 1.–5. ja 7.–10. osalta. 

 

RATKAISUN PERUSTELUT 

 

Alkkian turvetuotantoaluetta koskevassa ympäristöluvassa on määrätty, et-

tä luvan saajan on osallistuttava vaikutusosuutensa suhteessa Kuivasjär-

ven ja muiden vaikutusalueella olevien vesien kunnostuskustannuksiin tur-

vetuotannosta aiheutuneiden haittojen poistamiseksi, jos lupakauden aika-

na käynnistetään asianomaisen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen 

hyväksymän suunnitelman mukainen kunnostushanke. 

 

Sompanevan turvetuotantoaluetta koskevassa ympäristöluvassa on mää-

rätty, että luvan haltijan on osallistuttava vaikutusosuutensa suhteessa 

alapuolisten vesistöjen kunnostuskustannuksiin turvetuotannosta aiheutu-

neiden haittojen poistamiseksi, jos tuotantoalueen jälkihoitovaiheen päät-

tymiseen mennessä käynnistetään elinkeino-, liikenne- ja ympäristökes-

kuksen hyväksymän suunnitelman mukainen kunnostushanke. 

 

Nivusnevan turvetuotantoaluetta koskevassa ympäristöluvassa on määrät-

ty, että luvan saajan on osallistuttava vaikutusosuutensa suhteessa Par-

kanojärven vesistöalueen kunnostuskustannuksiin Nivusnevan vaikutus-

alueella turvetuotannosta aiheutuneiden haittojen poistamiseksi, jos lupa-

kauden aikana käynnistetään Pirkanmaan ympäristökeskuksen hyväksy-

män suunnitelman mukainen kunnostushanke. 

 

Aluehallintovirasto toteaa yhteenvetona, että edellytyksenä kunnostuskus-

tannusten osallistumisvelvoitteeseen on, että lupakauden aikana (Alkkia ja 

Nivusneva) tai tuotantoalueen jälkihoitovaiheen päättymiseen mennessä 
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(Sompaneva) käynnistetään elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen 

hyväksymän suunnitelman mukainen kunnostushanke. Nämä kunnostus-

kustannuksiin osallistumisvelvoitteen kriteerit täyttyvät kaikkien edellä mai-

nitun kolmen turvetuotantoalueen osalta. 

 

Aluehallintovirasto katsoo, että sijaitakseen turvetuotantoalueen vaikutus-

alueella, kunnostuskohteen tulee sijaita turvetuotantoalueella, turvetuotan-

toalueen laskuojan varrella tai purkuvesistössä. Muilla alueilla tehtävillä 

toimenpiteillä tai kunnostuksilla ei poisteta turvetuotannosta aiheutuvia 

haittoja. Kunnostuskohteet 2.–5. ja 7.–9. eivät sijaitse Sompanevan tai Ni-

vusnevan tuotantoalueilla, laskuojien varrella tai purkuvesistöissä. Niiden 

osalta ei siten ole perusteita määrätä Neova Oy:tä osallistumaan kunnos-

tushankkeen kustannuksiin.  

 

Kunnostuskohde 10. sijaitsee Nivusnevan tuotantoalueen laskuojan varrel-

la, mutta kunnostuksen tavoitteena on aluehallintoviraston arvion mukaan 

ainakin osaksi luonnon ennallistaminen, eikä niinkään alapuolisen vesistön 

kuormituksen vähentäminen. Kyseisenlaisessa uoman ennallistamisessa 

ei ole kyse turvetuotannosta aiheutuneiden haittojen poistamisesta, mikä 

on ympäristöluvan lupamääräyksen mukaan edellytys, että Neova Oy voi-

daan määrätä osallistumaan hankkeen kunnostuskustannuksiin.   

 

Alkkian tuotantoalueen lohkojen 9–11 osalta on tehty tuotannon päättymis-

ilmoitus 25.3.2020. Alkkian tuotantolohkoista ainoastaan kyseisten lohko-

jen kuivatusvedet ovat laskeneet Kuivasjärveä kohti. Varsinais-Suomen 

ELY-keskus on tuotantoalueen lopputarkastuksen johdosta antamassaan 

lausunnossa 11.10.2021 (VARELY/2463/2015) todennut, että kaikki toi-

minnanharjoittajana eli turvetuottajana toimineen Vapo Oy:n tarkkailu- ja 

muut ympäristöluvan mukaiset velvoitteet koskien Alkkian turvetuotanto-

aluetta ja sen ympäristöluvan mukaisia vastuita päättyvät, kun alue on siir-

tynyt kokonaan uuteen maankäyttömuotoon, alue on riittävästi kasvittunut, 

kuitenkin vähintään kahden vuoden ajan. Tuotantoalueen on lopputarkas-

tuksen yhteydessä todettu siirtyneen kokonaisuudessaan uuteen maan-

käyttöön. Alueen on myös todettu olevan jo lähes kauttaaltaan varsin kat-

tavasti kasvittunut ja suurelta osin myös pusikoitunut. Kahden vuoden 

ajanjakso, jolloin tuotantoa ei ole enää ollut, on katsottu täyttyneeksi. Lau-

sunnon perusteella Neova Oy:n lupavelvoitteet ovat siten lausunnon anta-

misen myötä rauenneet. Aluehallintovirasto katsoo, että Neova Oy:tä ei 

voida tämän vuoksi määrätä maksamaan kustannusosuutta Alkkian tuotan-

toalueen vaikutusalueella suoritetuista kunnostustöistä.  

 

Nivusnevan tuotantoalueen vesiä on johdettu laskuojaa 1 pitkin Lokalam-

men kautta Lokaluomaan ja edelleen Ruonanlammen kautta Jarvanjokeen. 

Jarvanjokea pitkin vedet kulkeutuvat Linnanjärveen ja Kaidatveteen. Kun-

nostuskohteen 6 toimenpiteet sijoittuvat Kuivasjärven valuma-alueelle 

(35.56), mutta Linnanjärvi ja Kaidatvedet sijaitsevat Parkanonjärven alueel-

la (35.53). Kunnostuskohde 6 sijaitsee Nivusnevan tuotantoalueen vesien 

purkureitin varrella, Lokalammen ja Ruonanlammen välisellä alueella ja si-

ten Nivusnevan tuotantoalueen päästöjen vaikutusalueella. Neova Oy on 

Nivusnevan ympäristölupapäätöksessä määrätty osallistumaan vaikutus-
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osuutensa suhteessa Parkanojärven vesistöalueen kunnostuskustannuk-

siin Nivusnevan vaikutusalueella turvetuotannosta aiheutuneiden haittojen 

poistamiseksi. Koska vedet kunnostuskohteelta 6 johdetaan Jarvanjokea 

pitkin Parkanonjärven alueelle, kunnostustoimenpiteissä on kyse ympäris-

tölupapäätöksessä tarkoitetusta Parkanojärven vesistöalueen kunnostuk-

sista. Siten aluehallintovirasto on voinut määrätä Neova Oy:n osallistu-

maan kunnostuskohteen 6 kunnostuskustannusten maksamiseen.  

 

Kunnostuskohteen 6 toimenpiteet sijoittuvat Nivusnevan tuotantoalueen 

purkureitin varrelle ja niiden tavoitteena on vähentää kunnostuskohteiden 

alapuoliseen vesistöön tulevaa kuormitusta. Myös muusta toiminnasta kuin 

Nivusnevan turvetuotannosta on aiheutunut kuormitusta Nivusnevan tuo-

tantoalueen alapuoliseen vesistöön. Tämä on otettu huomioon siten, että 

Neova Oy:n kustannusosuudeksi on määrätty 9 % toteutuneista kustan-

nuksista, mutta valtaosin toimenpiteet toteutetaan muulla rahoituksella.  

 

Sompanevan tuotantoalueen vesien laskuojan varrella tai purkuvesistössä 

(Kuivasjärvi) ei tehdä kunnostustoimenpiteitä, minkä takia aluehallintoviras-

to katsoo, että Sompanevan osalta ei ole perusteita määrätä Neova Oy:tä 

osallistumaan kunnostushankeen kustannuksiin.  

 

Neova Oy on 27.6.2018 ilmoittanut Pirkanmaan ELY-keskukselle lopetta-

neensa turvetuotannon Nokilamminnevalla vuonna 2017. Tuotantoalueen 

lupavelvoitteet ovat päättyneet 10.4.2019. Nokilamminnevan vaikutusalu-

eella ei ole hakemuksen mukaisia kunnostuskohteita. Sydänmaannevan 

9.11.2017 tarkistetun ympäristöluvan mukaisessa toiminnassa tuotanto-

alueen kuivatusvesiä ei johdeta Kuivasjärveen. Aluehallintovirasto katsoo, 

että Nokilamminnevan ja Sydänmaannevan osalta ei ole perusteita määrä-

tä Neova Oy:tä osallistumaan kunnostushankkeen kustannuksiin.  

 

Kustannusosuus on määritetty kuormitusperusteisesti: turvetuotannon 

osuus valuma-alueella syntyvästä ihmistoiminnasta peräisin olevasta 

kuormituksesta eli nettokuormituksesta. Valuma-alueiden kokonaiskuormi-

tus on arvioitu Vemala-vesistökuormitusmallilla. Turvetuotannon brutto-

kuormitus on arvioitu Neova Oy:n päästötarkkailujen perusteella ja netto-

kuormituksen laskemisessa on käytetty sovittuja luonnonhuuhtouman taus-

tapitoisuusarvoja. Siten kuormitusosuuden, ja samalla myös kustannus-

osuuden, määrittämiseen sisältyy epävarmuustekijöitä. Aluehallintovirasto 

on kuitenkin arvioinut, että elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen esit-

tämä vaikutusosuustarkastelu on riittävä ja sisältää oleelliset seikat kus-

tannusosuuden määräämiseksi. Aluehallintovirasto on hyväksynyt Pirkan-

maan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen vaatimuksen kustannus-

osuuden määrittämisestä. 

 

VASTAUS LAUSUNTOIHIN 

 

 Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ympäristö ja 

luonnonvarat -vastuualueen, Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja 

ympäristökeskuksen kalatalousviranomaisen, Parkanon kaupungin 

rakennus- ja ympäristölautakunnan sekä Pro Kuivasjärvi ry:n asiassa 
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antamien lausuntojen johdosta aluehallintovirasto viittaa ratkaisuun ja sen 

perusteluihin. Perusteluista käy tarkemmin ilmi, miksi aluehallintovirasto on 

katsonut, miksi Neova Oy:n tulee osallistua vain kohteen 6 kunnostuskus-

tannuksiin.  

 

SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET 

 

 Ympäristönsuojelulain 130 §  

 

KÄSITTELYMAKSU JA SEN MÄÄRÄYTYMINEN 

 

Hakemus on käsitelty maksutta. 

 

Ympäristönsuojelulain 20 luvun 205 §:n mukaan maksua ei peritä viran-

omaisen aloitteesta vireillepannun asian käsittelystä 

PÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN 

 

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

varat -vastuualue 

Neova Oy 

Parkanon kaupunki 

Karvian kunta 

Parkanon kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen 

Karvian kunnan ympäristönsuojeluviranomainen 

Parkanon kaupungin terveydensuojeluviranomainen 

Karvian kunnan terveydensuojeluviranomainen 

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

omainen 

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

luonnonvarat -vastuualue 

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

ranomainen 

Pro Kuivasjärvi ry 

Suomen ympäristökeskus 

 

Ilmoitus päätöksestä  

 

Asianosaisille, joille on lähetetty lupahakemuksesta erityistiedoksianto. 

  

Ilmoittaminen internetissä  

 

Aluehallintovirasto tiedottaa päätöksen antamisesta julkaisemalla kuulu-

tuksen ja päätöksen aluehallintovirastojen verkkosivuilla 

(https://ylupa.avi.fi). Tieto kuulutuksesta julkaistaan myös Parkanon kau-

pungin ja Karvian kunnan verkkosivuilla. 
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MUUTOKSENHAKU  

 

 Päätökseen saa hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta valittamalla. 

 

Liite Valitusosoitus 

  

 

 

 

 

 Asian ovat ratkaisseet ympäristöneuvos Satu Ahola (puheenjohtaja) ja 

ympäristöneuvos Mikko Vesaaja. Asian on esitellyt ympäristöylitarkastaja 

Leena Erving. 

  

 Asiakirja on hyväksytty sähköisesti. Merkintä sähköisestä hyväksymisestä 

on asiakirjan viimeisellä sivulla. 

 



     Liite 

LÄNSI- JA SISÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTO 
puh. 0295 018 450 
fax 06 317 4817 
kirjaamo.lansi@avi.fi 

Vaasan päätoimipaikka 
Wolffintie 35, 65200 Vaasa 
PL 5, 13035 AVI 

  

 

VALITUSOSOITUS  

 

Tähän aluehallintoviraston päätökseen tai siitä perittävään maksuun voi hakea muutosta kirjallisella valituksella. Vali-
tuksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on lainvastainen. 

Päätöksestä voivat valittaa asianosaiset, sekä vaikutusalueella ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun tai asuin-
ympäristön viihtyisyyden edistämiseksi toimivat rekisteröidyt yhdistykset tai säätiöt, sijaintikunta ja vaikutusalueen kun-
nat ja niiden ympäristönsuojeluviranomaiset, sekä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset ja muut asiassa yleistä 
etua valvovat viranomaiset.  

Asian käsittelystä hallinto-oikeudessa voidaan periä oikeudenkäyntimaksu siten kuin tuomioistuinmaksu-laissa 
(1455/2015) ja oikeusministeriön asetuksessa tuomioistuinmaksulain 2 §:ssä säädettyjen maksujen tarkistamisesta 
(1122/2021) säädetään. Maksun suuruus on 270 euroa. Tuomioistuinmaksulaissa on erikseen säädetty tapauksista, 
joissa maksua ei peritä. Tarkempia tietoja maksuista saa hallinto-oikeudesta.  

Toimi näin  

Jos haet muutosta aluehallintoviraston päätökseen, tee kirjallinen valitus Vaasan hallinto-oikeuteen ennen valitus-
ajan päättymistä. Valitusaika päättyy 12.12.2022. 

Valitusaika määräytyy seuraavasti: 

− Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen viimeistään seitsemäntenä (7.) päivänä siitä, kun aluehallin-
tovirasto on julkaissut päätöksen verkkosivuillaan. 

− Valitusaika on 30 päivää päätöksen tiedoksisaannista. 

− Kun määräaikaa lasketaan, sitä päivää, kun päätös on saatu tiedoksi, ei oteta lukuun.  

− Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, jouluaatto, juhannusaatto tai arki-
lauantai, määräaika päättyy ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen. 

Ilmoita valituksessa  

− valittajan nimi, postiosoite, puhelinnumero ja muut tarpeelliset yhteystiedot, kuten sähköpostiosoite. Jos valitta-
jana on yhteisö, ilmoita sen nimi ja yhteystiedot. 

− laillisen edustajan, asiamiehen tai muun valituksen laatineen henkilön nimi ja postiosoite, puhelinnumero ja 
muut tarpeelliset yhteystiedot, kuten sähköpostiosoite 

− sellainen postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää 
(prosessiosoite). Hallinto-oikeus voi valita, mihin osoitteeseen se toimittaa asiakirjat, jos sille on ilmoitettu use-
ampia prosessiosoitteita tai jos yhtäkään ilmoitettua yhteystietoa ei ole nimetty prosessiosoitteeksi.  

− päätös, johon haetaan muutosta  

− päätöksen kohta, johon haetaan muutosta  

− mitä muutoksia päätökseen vaaditaan 

− perusteet, joilla muutosta vaaditaan 

− mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan 
 

Yhteystietojen muutoksesta on ilmoitettava viipymättä hallinto-oikeudelle valituksen vireillä olon aikana.  

Valituksen liitteet 

− aluehallintoviraston päätös, johon muutosta haetaan (alkuperäisenä tai jäljennöksenä) 

− asiakirjat, joita käytetään vaatimusten tukena (jollei niitä ole toimitettu jo aiemmin aluehallintovirastoon) 

− valtakirja 
 

o asiamiehen on liitettävä valitukseen valittajalta saatu valtakirja  − ellei hän ole asianajaja, julkinen oi-
keusavustaja tai sellainen oikeudenkäyntiavustaja, joka määritellään luvan saaneista oikeudenkäyn-
tiavustajista annetussa laissa (715/2011).  
 

o asiamiehen ei tarvitse toimittaa valtakirjaa, jos hallinto-oikeuteen toimitetaan sellainen sähköinen asiakir-
ja, jossa on selvitys asiamiehen toimivallasta. Asiamiehen ei myöskään tarvitse esittää valtakirjaa, jos 
valittaja on antanut valtuutuksen suullisesti tuomioistuimessa tai jos asiamies on toiminut asiamiehenä 
asian aikaisemmassa käsittelyvaiheessa. 
 



 
Lähetä valitus hallinto-oikeuteen 

Hallinto-oikeuden yhteystiedot ovat: 

Vaasan hallinto-oikeus 
Korsholmanpuistikko 43, 4. krs (käyntiosoite) 
PL 204, 65101 Vaasa (postiosoite) 

sähköposti: vaasa.hao@oikeus.fi 

puhelinvaihde: 029 56 42 611 
asiakaspalvelu: 029 56 42 780 (avoinna ma−pe kello 8.00−16.15) 
telekopio (fax): 029 56 42 760 

Valituksen saapuminen määräajassa on valittajan vastuulla, kun se lähetetään postitse, sähköpostitse, telekopiona tai 
lähetin välityksellä. Suljetussa laitoksessa oleva henkilö voi antaa valituskirjelmän valitusajan kuluessa myös sille hen-
kilölle, joka on määrätty laitoksessa tätä tehtävää hoitamaan tai laitoksen johtajalle.  

Valituksen on oltava perillä hallinto-oikeuden kirjaamossa viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen hallinto-
oikeuden aukioloajan päättymistä.  

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa 
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet 
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