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ASIA 

Minimutikan turvetuotantoalueen ympäristölupa, Alajärvi 

HAKIJA 

Isoniemen Turve Oy 

Y-tunnus: 2400447-9  

TOIMINTA 

Isoniemen Turve Oy on hakenut ympäristölupaa tuotannossa olevan Mini-

mutikan turvetuotantoon Alajärven kaupungissa. Minimutikan tuotanto-

pinta-ala on 4,3 ha. Lisäksi alueella on 0,2 ha:n auma-alue. Auma-alueen 

turvetta ei nosteta.  

VIREILLETULOTIEDOT 

Hakemuksen vireilletulo 

Hakemus on tullut vireille aluehallintovirastossa 31.8.2020  

Luvan hakemisen peruste 

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

raista toimintaa on turvetuotanto ja siihen liittyvä ojitus.   

Ympäristönsuojelulain muutoksella (327/2016) on jatkettu pieniä turvetuo-

tantoalueita koskevaa siirtymäaikaa siten, että enintään 10 ha:n tuotanto-

alueelle on tullut hakea ympäristölupaa 1.9.2020 mennessä.  

mailto:kirjaamo.lansi@avi.fi
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Toimivaltainen lupaviranomainen 

Aluehallintovirasto on toimivaltainen lupaviranomainen ympäristönsuojelu-

lain 34 §:n ja ympäristönsuojelusta annetun valtioneuvoston asetuksen 

1 §:n 2 momentin 7 c) kohdan perusteella.  

ASIAN KUVAUS 

Taustatiedot 

Sijainti 

Minimutikka sijaitsee Alajärven kaupungissa, noin 12 km kunnan keskus-

taajamasta lounaaseen. Tuotantoaluekiinteistö 5-402-9-123 on Isoniemen 

Turve Oy:n osakkaiden omistuksessa.  

Tuotantoalueesta länteen noin 3,6 km sijaitsee Kuortaneen kunta. Tuotan-

toalueen kuivatusvedet johdetaan Mutikanjärven kautta Kuortaneen kun-

nan alueella sijaitsevaan Väliluomaan.  

Kaavoitus 

Etelä-Pohjanmaan vaihemaakuntakaavassa III on esitetty turvetuotannon, 

suoluonnon suojelun, bioenergialaitosten, puuterminaalialueiden ja puolus-

tusvoimien alueet. Vaihemaakuntakaava III on tullut voimaan 23.8.2021. 

Vaihemaakuntakaavassa III ei ole Minimutikan aluetta koskevia merkintöjä.  

Vaihemaakuntakaavan III mukaan turvetuotantoon soveltuvan alueen yksi-

tyiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee ottaa huomioon turvetuotannon 

vaikutukset asutukseen. Alueen käyttöönoton suunnittelussa on kiinnitet-

tävä erityistä huomiota vesiensuojelumenetelmien tehokkuuteen ja valuma-

alueella yhtäaikaisesti tuotannossa olevien alueiden määrään siten, että 

turvetuotanto osaltaan ottaa huomioon vesienhoidon toimenpideohjelmissa 

asetetut tavoitteet ja edistää niiden toteutumista. Suunnittelussa on huomi-

oitava tuotantoalueiden yhteisvaikutukset vesistöihin ja valuma-alueen ko-

konaiskuormitus, sekä tarvittaessa vaiheistettava tuotantoa huomioiden 

alapuolisten vesistöjen tila. Alueiden yksityiskohtaisemmassa suunnitte-

lussa tulee selvittää happamien sulfaattimaiden esiintyminen ja suunnitel-

tava tuotanto siten, ettei se aiheuta merkittävää hapanta huuhtoumaa.  

Etelä-Pohjanmaan kokonaismaakuntakaavassa ei ole osoitettu merkintöjä 

Minimutikan tuotantoalueelle tai sen lähialueille. Kokonaismaakuntakaava 

on vahvistettu ympäristöministeriössä 23.5.2005. Minimutikan tuotantoalu-

eella tai sen lähialueella ei ole voimassa maakuntakaavaa yksityiskohtai-

sempaa kaavaa. 
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Länsi-Suomen ympäristökeskuksen lausunto  

Länsi-Suomen ympäristökeskus on 22.4.2009 antanut lausunnon (Dnro 

LSU-2009-Y-234) Maatalousyhtymä Isoniemen turvetuotannon aloittamista 

koskevan ilmoituksen johdosta. Ympäristökeskuksen arvion mukaan hank-

keesta ei ennalta arvioiden aiheudu vesistön pilaantumista, mikäli tuotanto-

alueen vedet käsitellään esitetyn mukaisesti pintavalutuskentällä, jonka 

koko on 3,8 % valuma-alueen pinta-alasta (eli 0,2 ha).  

Ympäristökeskus on katsonut, että turvetuotantohanke on käsiteltävä kun-

nan viranomaisen toimesta. Hankkeesta saattaa aiheutua naapuruussuh-

delain mukaista kohtuutonta rasitusta pöly- ja meluhaitan muodossa asu-

tuksen läheisyyden (360 m) vuoksi.  

Järvi-Pohjanmaan ympäristölautakunnan päätös ympäristöluvan tarpeesta 

Ympäristölautakunta on 30.6.2011 katsonut, että turvetuotanto ei edellytä 

ympäristölupaa (pöytäkirjanote 22.9.2009, 73 §). Ympäristölautakunta on 

edellyttänyt muun muassa, että lasketutusaltaan lietetila on vähintään 4 

m3/ha ja virtausnopeus enintään 1 cm/s.    

Hakemuksen sisältö 

Yleiskuvaus 

Tuotannossa olevan alueen pinta-ala on 4,3 ha, auma-alueen 0,2 ha ja tu-

kialueen 0,4 ha. Auma-alueen turvetta ei nosteta. Alueella tuotetaan jyrsin- 

ja energiaturvetta. Vuotuinen tuotantomäärä on enimmillään 3 000–

4 000 m3 vuodessa. Turvetuotanto jatkuu arviolta 5–10 vuoden ajan.   

Tuotantovaiheen jälkeen alue siistitään ja tarpeettomat rakenteet, raken-

nelmat ja kalusto poistetaan. Jälkikäyttösuunnitelmaa ei ole vielä tehty. Jäl-

kikäyttövaihe alkaa koko tuotantoalueella todennäköisesti samanaikaisesti, 

kun tuotanto on kokonaisuudessaan päättynyt.   

Vesienkäsittely 

Minimutikan vesienkäsittelymenetelmänä on sarkaojarakenteet, virtaaman 

säätöpato, laskeutusallas ja pintavalutuskenttä. Kaikki vesienkäsittelyra-

kenteet ovat jo käytössä eikä kuntoonpanotoimiin ole tarvetta.  

Pintavalutuskentän tehollinen pinta-ala on 0,2 ha. Kentän pintaturve on 

heikosti maatunutta ja turvekerroksen paksuus on yli 0,5 m. Kentällä on 

luontainen suokasvillisuus. Hakija esittää, että pintavalutuskentän keski-

määräiset pitoisuusreduktiot ovat seuraavat: kiintoaine 70 %, kokonaisfos-

fori 25 % ja kokonaistyppi 20 %.  
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Paras käyttökelpoinen tekniikka  

Hakija arvioi, että Minimutikan vesienkäsittely on parhaan käyttökelpoisen 

tekniikan mukaista.  

Tuotantoalue ja sen ympäristö  

Tuotantoalueen nykytila 

Minimutikan tuotantoalue on kokonaan tuotannossa oleva alue. Geologian 

tutkimuskeskuksen laatiman happamien sulfaattimaiden esiintymiskartoi-

tuksen perusteella Minimutikka sijaitsee alueella, jolla happamien sulfaatti-

maiden esiintymisen todennäköisyys on pieni.  

Asutus ja maankäyttö 

Lähin lomarakennus sijaitsee lammen rannalla noin 380 m pohjoiseen tuo-

tantoalueelta ja hieman yli 500 m:n etäisyydellä auma-alueelta. Muut 

asuinkäytössä olevat kiinteistöt sijaitsevat yli 1 km:n etäisyydellä tuotanto-

alueelta.  

Minimutikan lähialueiden pääasiallinen maankäyttömuoto on maa- ja met-

sätalous, turvetuotanto ja maa-ainesten otto. Minimutikan tuotantoalue si-

jaitsee Lakajoen valuma-alueella (44.036), missä sijaitsevat seuraavat tuo-

tantoalueet: Etelämäenneva (9,9 ha), Mutikanneva (noin 20 ha), Pirun-

päänneva (20 ha), Littuneva (83,6 ha), Ypyrinneva (78 ha) ja Honkisaaren-

neva (55,9 ha).  

Luonto ja suojeluarvot  

Tuotantoalueen vaikutusalueella ei ole luonnonsuojelulain nojalla suojel-

tuja kohteita, eikä myöskään vesilaissa mainittuja vesiluontotyyppejä, joi-

den luonnontilan vaarantaminen on kielletty. Lähin Natura-alue on tuotan-

toalueelta noin 2 km pohjoisluoteeseen sijaitseva Iso Narunneva 

(FI0800042).  

Pohjavesialueet 

Lähin pohjavesialue, Kamppila-Langhed (1000519) sijaitsee lähimmillään 

noin 50 metrin etäisyydellä tuotantoalueesta. Turvetuotantoon liittyvät oji-

tukset tai niiden kuivatusvaikutusalue (20–30 metriä) eivät ulotu pohjave-

den muodostumisalueelle asti. Pintavesien virtaussuunta alueella on poh-

javesialueelta turvetuotantoalueen suuntaan, joten Minimutikan kuivatus-

vedet eivät kulkeudu pohjavesialueelle.  

Pohjavesialueella on lampia. Lammet ovat syntyneet 1990- ja 2000-luvun 

aikana maa-aineksen oton yhteydessä. Minimutikan kuivatusvesiä ei joh-

deta alueelle, joten turvetuotannolla ei ole merkittävää vaikutusta lampien 

tilaan.  
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Vesistö ja sen tila  

Minimutikan tuotantoalue sijaitsee Lapuanjoen vesistöalueella ja siellä La-

puanjoen yläosan alueella (44.03) ja tarkemmin Lakajoen valuma-alueella 

(44.036). Vedet tuotantoalueelta johdetaan 2,5 km:n mittaista metsäojas-

toa pitkin Mutikanjärveen ja sieltä edelleen Väliluoman kautta Lakajokeen 

ja edelleen Lapuanjokeen. Mutikanjärvi on lähes umpeenkasvanut järvi. 

Lakajoen valuma-alueen pinta-ala on 139,5 km2 ja Väliluoman yläosan va-

luma-alueen pinta-ala 8,76 km2.  

Keskivirtaama (MQ) Väliluoman yläosassa on 74 l/s. Keskialivirtaama 

(MNQ) on vastaavasti 1,0 l/s ja keskiylivirtaama (MHQ) 120 l/s.  Virtaama-

arviot perustuvat Suomen ympäristökeskuksen vesistömallijärjestelmän 

Lakajoen valuma-alueelle simuloimiin vuosien 2011–2020 virtaama-arvoi-

hin.  

Väliluoman yläosalla luoman vesi on humuspitoista, ruskeaa ja ravin-

teikasta. Luoman veden laatu on vaihdellut paljon. Kokonaisfosforipitoi-

suus on vuosina 2012–2015 (n=7 kpl) vaihdellut välillä 15–67 µg/l.  

Lakaojen keskiosalta on otettu vesinäytteitä vuosina 2009–2018. Vesi on 

ollut tummaa ja ravinteikasta. Kokonaisfosforipitoisuus on vuosina 2017–

2018 (n=7 kpl) vaihdellut välillä 37–110 µg/l. 

Vesienhoidon suunnittelu 

Minimutikan tuotantoalue sijoittuu Kokemäenjoen-Saaristomeren-Selkäme-

ren vesienhoitoalueelle. Mutikanjärveä ja sen alapuolista Väliluomaa ei ole 

luokiteltu vesienhoidon suunnittelussa. Väliluoman alapuolinen Lakajoki on 

pintavesityypiltään keskisuuri turvemaiden joki. Lakajoen ekologinen tila on 

luokiteltu hyväksi. Toimenpideohjelman mukaan se on uomaltaan varsin 

luonnontilainen, mutta maa- ja metsätalouden sekä turvetuotannon kuor-

mittama joki.  

Vesienhoidon toimenpideohjelmassa 2022–2027 Etelä-Pohjanmaan elin-

keino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ympäristövastuualueen toimialu-

eelle todetaan, että alustavasti Lakajoen hyvän tilaan voidaan katsoa ole-

van riskissä huonontua. Tilan ylläpitäminen edellyttää, että kuormitusta tai 

muita tilaa heikentäviä toimia ei lisätä. Tavoitteena on ravinne- ja kiintoai-

nekuormituksen lasku 20–30 % sekä jokien ja niiden rantavyöhykkeen mo-

nimuotoisuudesta huolehtiminen tai sen lisääminen.  

Kalasto ja kalastus  

Vähäluoman kalataloudellista tarkkailua on tehty yksityisten turvetuottajien 

kalataloudellisessa yhteistarkkailussa vuosina 2009–2017. Vuonna 2009 

saatiin 75 m2:n pyyntialalta saaliiksi 41 ahventa ja yksi hauki. Vuoden 2009 

jälkeen ei pyyntialalta ole saatu saalista.  
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Lakajoen kalataloudellista tarkkailua on tehty yksityisten turvetuottajien ka-

lataloudellisessa yhteistarkkailussa vuosina 2012–2017. Vuonna 2012 

saaliiksi saatiin sähkökoekalastuksessa neljä ahventa, muilta osin pyynnit 

ovat olleet tuloksettomia. Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympä-

ristökeskus on tehnyt syksyllä 2013 sähkökalastuksen Lakajoen keski-

osassa. Saaliiksi saatiin kolme taimenta ja kolme kivisimppua.  

Päästöt ja vaikutusarvio 

Päästöt vesistöön ja vaikutukset pintavesiin  

Arvio tuotannonaikaisista bruttopäästöistä (kg/vuosi) vesistöön:  

Kiintoaine, kg Kok.N, kg Kok.P, kg CODMn, kg 

108 36 1,1 958 

 

Päästöarvio perustuu Pöyry Finland Oy:n esittämiin Länsi-Suomessa sijait-

sevien tuotantoalueiden vuosien 2011–2015 keskimääräisiin ominaispääs-

töihin.  

Hakemuksen mukaan Minimutikan turvetuotannosta aiheutuvien päästöjen 

vesistövaikutusalueena on ensisijaisesti tuotantoalueen alapuoliset metsä-

ojat ja mahdollisesti myös Mutikanjärvi ja Väliluoman yläosa. Lakajokeen ja 

Lapuanjokeen eivät päästöt vaikuta. Turvetuotannon päästöistä aiheutu-

vaa alapuolisen vesistön pohjan liettymistä esiintyy korkeintaan tuotanto-

alueen alapuolisissa metsäojissa.  

Arvio päästöistä aiheutuvista pitoisuuslisäyksistä Väliluoman yläosan ve-

den laatuun:   

Virtaamatilanne Kok.P, µg/l Kok.N, µg/l Kiintoaine, mg/l 

MNQ 1 42 0,1 

MQ 0 8 0 

MHQ 0 2 0 

 

Suomen ympäristökeskuksen Vemala-kuormitusmallilaskelman mukaan 

Lakajoen valuma-alueella sijaitsevien turvetuotantoalueiden kokonaispääs-

töt olivat vuosina 2013–2020 keskimäärin 233 kg fosforia, 3 490 kg typpeä 

ja 507 190 kg kiintoainetta vuodessa. Turvetuotannon päästöjen osuus La-

kajoen kokonaiskuormituksesta oli fosforin osalta 12 %, typen osalta 6 % ja 

kiintoaineen osalta 5 %.  
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Pöly- ja melupäästöt sekä liikenne 

Pölyäviä työvaiheita ovat etenkin turpeen keruu, aumaus ja lastaus. Pölyä-

minen on toiminnan luonteen vuoksi ajoittaista ja keskittyy poutakausiin, 

jolloin tuotanto on vilkasta. Yli 100 metrin etäisyydellä pölyhaitan esiintymi-

nen riippuu taustalaskeuman suuruudesta siten, että noin 300 metrin etäi-

syydelle asti turvepöly voi yksinään muodostaa yli puolet haittaa aiheutta-

vasta pölymäärästä.  

Melua aiheutuu työkoneiden äänistä ja raskaiden kuljetusajoneuvojen liik-

kumisesta. Vetokoneiden ääni vastaa maataloudesta aiheutuvaa koneme-

lua. Tuotantopäivinä turvekoneiden aiheuttamaa melua voi syntyä ympäri 

vuorokauden, työvaiheista, tuotantotilanteesta ja säästä riippuen. Avoi-

messa maastossa asuinalueille annettu melutaso (55 dBA) voi ylittyä seu-

raavilla etäisyyksillä: tasausruuvin käyttö < 350 m ja kunnostusjyrsintä 

< 350 m.  

Lähin asuttu kiinteistö (loma-asunto) sijaitsee noin 380 metriä tuotantoalu-

eesta pohjoiseen. Tuotantoalueen ja ko. kiinteistön välissä on 120–300 

metrin levyinen havumetsäkaistale ja 120–250 metrin levyinen puustoltaan 

pääosin harvahko mäntyräme. Turvetuotantoalueen ja loma-asunnon väli-

nen alue ei ole luvan hakijan hallussa. Pölyä aiheuttavaa tuotantotoimintaa 

voidaan rajoittaa tuulen suunnan ollessa tuotantoalueelta loma-asunnon 

suuntaan (kaakko-lounaan väliseltä sektorilta). Ympäristömelun raja-arvo-

jen ylittyminen loma-asunnolla on epätodennäköistä. Tuotantoalueella 

työskennellään pääasiassa päivisin ja yöaikana melua aiheuttavista toi-

menpiteistä voidaan tarvittaessa luopua.  

Turvekuljetuksia tehdään ympäri vuoden. Kuljetuksia on yhteensä noin 30 

rekkakuormallista. Kuljetusreitti kulkee tuotantoalueelta metsäautotien 

kautta pohjoiseen Perätielle ja edelleen joko Alajärven keskustan tai Kuor-

taneen Ruonan suuntaan.  

Varastointi ja jätteet 

Tuotantoalueella ei säilytetä polttoaineita, sillä koneet tankataan luvan ha-

kijan muilla lähellä sijaitsevilla tuotantoalueilla. Sekajätettä muodostuu sa-

tunnaisesti hyvin pieniä määriä. Aumajätettä muodostuu 0–50 kg vuo-

dessa. Jätteet kuljetetaan hakijan kotikiinteistölle, josta kunnallinen jäteyh-

tiö toimittaa ne kaatopaikalle tai jätteidenkeräilylaitokselle.  

Hakemus sisältää kaivannaisjätedirektiivin mukaisen jätehuoltosuunnitel-

man. Suunnitelmassa on esitetty, mitä kaivannaisjätteitä alueella muodos-

tuu ja miten niitä hyödynnetään. Pääosin kaivannaisjätteet, muun muassa 

laskeutusaltaista poistettu liete, hyödynnetään maa- ja vesirakennusmate-

riaalina. Pintamaat jyrsitään polttoturpeen sekaan.  
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Ympäristöriskit 

Turvetuotantoon liittyvä merkittävin onnettomuusriski on tulipalon vaara. 

Minimutikan turvetuotantoalueella toimitaan sisäasiainministeriön antaman 

turvetuotantoalueiden paloturvallisuusohjeen mukaisesti.  

Minimutikalla ei varastoida polttoaineita, joten polttoaineiden varastoinnista 

ei voi aiheutua vuotoja. Poikkeuksellisten runsaiden sateiden tai suurtul-

vien aiheuttamat ongelmatilanteet eivät ole todennäköisiä, sillä alueella ei 

ole suurtulville herkkiä vesistöjä. Hakijalla on ympäristövahinkovakuutus.  

Tarkkailu 

Hakemus sisältää ehdotuksen käyttö-, päästö- ja vaikutustarkkailuksi. 

Käyttötarkkailuun sisältyy muun muassa turvetyömaan päiväkirjan ylläpito 

ja vesienkäsittelyrakenteiden toiminnan tarkkailu.  

Päästötarkkailun näytteet otetaan pintavalutuskentälle tulevasta ja kentältä 

purkautuvasta vedestä. Näytteitä otetaan jäljellä olevan tuotantovaiheen 

aikana kolmena vuotena.  

Näytteenottoajankohdat ja näytteenottotiheydet ovat seuraavat:   

- kevätylivaluma (noin 15.4.–15.5.) 1 näyte viikossa 

- huhti-syyskuu  1 näyte kuukaudessa 

- loka-maaliskuu  1 näyte kahdessa kuukaudessa 

Näytteistä analysoidaan seuraavat muuttujat: kiintoaine, kokonaistyppi, ko-

konaisfosfori, pH ja kemiallinen hapenkulutus (CODMn). Poikkeustilan-

teissa, rankkasateiden (yli 20 mm/vrk) aikana ja esimerkiksi vähäistä mer-

kittävämpien kaivutöiden jälkeen otetaan ylimääräiset päästönäytteet, 

joista määritetään samat laatumuuttujan kuin perusnäytteistä.  

Turvetuotannon päätyttyä mahdollisesta päästötarkkailun jatkamisesta so-

vitaan valvontaviranomaisen kanssa.  

Vesistövaikutuksia seurataan Väliluoman näytepisteeltä (Väliluoma, Littu-

neva P3), minkä ETRS-TM35FIN -koordinaatit ovat 6976947 - 329982. 

Näytteet otetaan huhti-, touko- ja elokuussa. Näytteistä analysoidaan seu-

raavat muuttujat: lämpötila, kiintoaine, kokonaistyppi, kokonaisfosfori, pH, 

sähkönjohtavuus, kemiallinen hapenkulutus (CODMn) sekä happi (pitoisuus 

ja kyllästys-%).  

Vesistötarkkailu voidaan toteuttaa myös osana Lakajoen ja Lapuanjoen 

kuormittajien yhteistarkkailua. Tällöin näytteenottoajankohdat ja näytteistä 

analysoitavat muuttujat ovat kulloinkin voimassa olevan yhteistarkkailuoh-

jelman mukaiset.  
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Luvan haltija voi käyttö- ja päästötarkkailun yhteydessä tehdä elinkeino-, 

liikenne- ja ympäristökeskukselle esityksen päästötarkkailun muuttami-

sesta.  

Vahinkoja estävät toimenpiteet 

Kalatalousmaksu 

Hakijan mukaan Minimutikan turvetuotannosta aiheutuvat päästöt eivät 

merkittävästi vaikuta Lakajoen tai Lapuanjoen kalatalouteen. Siten kalata-

lousmaksua ei tulisi määrätä.   

Väliluoman kalataloudellinen arvo on vähäinen. Lakajoen sähkökalastus-

ten perusteella lähimmät taimenen esiintymisalueet sijaitsevat vesistöyh-

teyden kautta mitattuna noin 17 km:n etäisyydellä Minimutikasta, joten tur-

vetuotannon päästöillä ei ole merkittävää vaikutusta taimenen elinoloihin. 

ASIAN KÄSITTELY 

Täydennykset 

Hakija on täydentänyt hakemustaan 10.2.2021 hakemussuunnitelmalla, 

kaavoitus-, jäte- ja asianosaistiedoilla, ennakkoilmoituksen johdosta anne-

tulla ympäristökeskuksen lausunnolla, kaivannaisjätesuunnitelmalla, ve-

sistö-, vedenlaatu- ja kalataloustiedoilla, päästö- ja vaikutusarviolla sekä 

vesienkäsittelyä koskevilla tiedoilla. Hakija on 17.11.2021 täydentänyt 

muun muassa lähiasutuksen sijaintia, melua ja pölypäästöjä sekä vesien-

johtamisreittiä koskevia tietoja. Tiedot on kuvattu tarkemmin Hakemuksen 

sisältö -osassa. 

Tiedottaminen 

Hakemuksesta on tiedotettu julkaisemalla kuulutus ja hakemusasiakirjat 

aluehallintovirastojen verkkosivuilla (https://ylupa.avi.fi) 28.4.–6.6.2022. 

Tieto kuulutuksesta on julkaistu myös Alajärven kaupungin ja Kuortaneen 

kunnan verkkosivuilla. Hakemuksesta on lisäksi erikseen annettu tieto niille 

asianosaisille, joita asia erityisesti koskee. Hakemusta koskeva ilmoitus on 

julkaistu Järviseutu-sanomalehdessä 4.5.2022. 

Aluehallintovirasto on pyytänyt hakemuksesta lausunnon Etelä-Pohjan-

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

rat vastuualueelta, Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökes-

kuksen kalatalousviranomaiselta, Alajärven kaupungilta, Kuortaneen kun-

nalta, Alajärven kaupungin ympäristönsuojelu- ja terveydensuojeluviran-

omaisilta sekä Kuortaneen kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselta.  

file:///C:/Users/03016124/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/PHS11MDL/(https:/ylupa.avi.fi)
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Lausunnot 

1. Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ympä-

ristö ja luonnonvarat vastuualue  

Etelä-Pohjanmaan vaihemaakuntakaavassa III Mutikannevan aluetta ei ole 

merkitty turvetuotantoon soveltuvaksi alueeksi, mutta alueella on ennes-

tään toiminnassa olevia ympäristöluvallisia turvetuotantoalueita. Valuma-

alueelle ei ole annettu suunnittelumääräystä. 

Tuotantoalueella tai toiminnan vaikutusalueella ei ole tiedossa luonnonsuo-

jelulain perusteella erityisesti suojeltavia lajeja tai luontotyyppejä. Alueella 

ei nykytiedon mukaan esiinny happamia sulfaattimaita. 

Hakemuksen mukaan rakennettavan pintavalutuskentän tehollinen pinta-

ala on 0,2 hehtaaria, joka on 4,0 prosenttia yläpuolisesta valuma-alueesta. 

Turvetuotannon ympäristönsuojeluohjeen (Ympäristöministeriön julkaisuja 

2/2015) mukaan ojittamattoman pintavalutuskentän pinta-alan tulisi olla vä-

hintään 4,5 % yläpuolisen valuma-alueen pinta-alasta. Näin ollen pintava-

lutuskentän pinta-ala on alle mitoitusohjeen. Ottaen huomioon tuotantoalu-

een pinta-alan ja jäljellä olevan tuotantoajan, voidaan arvioida vesienkäsit-

telyn edustavan parasta käyttökelpoista tekniikkaa. Suunniteltu uusi las-

keutusallas on kooltaan riittävä. 

Puhdistustehovaatimusten asettaminen ei ole tarpeen.  

Lakajoen ekologinen tila on Valtioneuvoston hyväksymässä vesienhoito-

suunnitelmassa (2021) luokiteltu hyväksi. Lakajoen hyvän tilan on kuiten-

kin arvioitu olevan riskissä huonontua ilman toimenpiteitä. Lakajokeen koh-

distuu hajakuormitusta ja muun muassa turvetuotannon kuormitusta. Laka-

joki on turvetuotannolle herkkä vesistö ja sen ekologisen tilan on arvioitu 

olevan riskissä huonontua. Näistä syistä tulee kiinnittää huomioita vesien-

käsittelyrakenteiden riittävyyteen. 

Turvetuotannolle on kansallisissa ohjelmissa, maakuntakaavoissa ja ve-

sienhoidon toimenpideohjelmissa esitetty kansallisia ja valuma-aluekohtai-

sia kuormituksen vähentämistavoitteita. Tavoitteina on ohjata tuotantoa jo 

olemassa oleville alueille, näiden yhteyteen tai jo ojitetuille soille. 

Päästötarkkailu voidaan toteuttaa hakemuksessa esitetyllä tavalla, kun 

tarkkailua tehdään kolmen vuoden välein. Mikäli pintavalutukselle määrä-

tään puhdistustehot, tulee alkuvaiheen tarkkailu olla vuosittaista. Jälkihoi-

tovaiheen tarkkailua tulee tehdä vähintään yhden vuoden ajan. 

Vesistötarkkailu voidaan hyväksyä lupapäätöksen yhteydessä, ottaen huo-

mioon seuraavat tarkennukset:  

Vesistönäytteet otetaan kolme kertaa vuodessa, keväällä, kesällä ja syk-

syllä. Vesistötarkkailua tulee tehdä kuuden vuoden välein samoina vuosina 
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kuin päästötarkkailua. Määritettäviin suureisiin tulee lisätä väri, sameus, 

rauta ja ammoniumtyppi. 

Kaikki vesinäytteet ottaa ao. tehtävään sertifioitu tai vastaavan pätevyyden 

omaava henkilö ja pätevyys on pystyttävä osoittamaan kirjallisella doku-

mentilla. Näytteet analysoivan laboratorion tulee olla akkreditoitu analysoi-

tavien määritysten osalta ja määritysrajan tulee olla riittävän tarkka. Vesis-

tötarkkailun vuosiyhteenveto tulee toimittaa 28.1.2021 päivätyssä tarkkailu-

suunnitelmaehdotuksessa mainittujen tahojen lisäksi Varsinais-Suomen 

ELY-keskuksen kalatalousyksikölle. Tarkkailu voidaan toteuttaa osana yh-

teistarkkailua. Aluehallintoviraston hyväksymää vesistötarkkailua tulee 

voida muuttaa tarvittaessa Etelä-Pohjanmaan ELY keskuksen hyväksy-

mällä tavalla. 

Pohjaveden suojelun näkökulmasta Minimutikan turvetuotannolle ei ole es-

tettä. Vedet johdetaan poispäin Kamppila-Langhedin pohjavesialueesta, 

eikä tuotantoalueella ennalta arvioiden ole muutakaan vaikutusta pohjave-

sialueeseen. 

Minimutikan turvetuotantoalueelle voidaan myöntää ympäristölupa. Ky-

seessä on pieni, jo tuotannossa oleva alue, jonka vedet käsitellään pinta-

valutuskentällä ympärivuotisesti. 

2. Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kalata-

lousviranomainen  

Lupa Minimutikan turvetuotantoalueelle voidaan myöntää. Hakijan tulee 

kuitenkin tarkkailla tuotantoalueen päästöjä ja vaikutuksia alapuolisessa 

vesistössä turvetuotannon tarkkailuohjeen suositusten mukaisesti.  

Ottaen huomioon, että tuotantoalue on pienikokoinen (4,3 ha), tuotantoai-

kaa on jäljellä vähän (5–10 vuotta), kuivatusvedet puhdistetaan viime kä-

dessä pintavalutuskentällä ja lähes täysin umpeenkasvanut Mutikanjärvi 

pidättänee osaltaan kuivatusvesien mukana kulkeutuvia ravinteita ja kiinto-

ainetta, riittää vaikutustarkkailuksi vesistötarkkailu. Hakijalle ei näistä syistä 

johtuen ole myöskään tarvetta määrätä kalatalousmaksua. Tuotantoalueen 

kuivatusvesistä ei todennäköisesti aiheudu merkittävää haittaa purkureitillä 

olevan Lakajoen taimenkannalle.  

3. Kuortaneen kunta 

Minimutikan turvetuotantoalue sijaitsee Alajärven kaupungin alueella n. 2 

km etäisyydellä Plevnan enklaavista ja 3,8 km etäisyydellä varsinaisesta 

kunnan rajasta. Etäisyys ja tuotantoalueen koko sekä odotettavissa oleva 

tuotantoaika huomioiden kunnanhallituksella ei ole huomautettavaa lupa-

hakemuksesta.  

4. Alajärven kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen 
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Ympäristönsuojeluviranomaisella ei ole huomautettavaa Isoniemen Turve 

Oy:n Minimutikan turvetuotannon jatkamisesta.  

5. Kuortaneen kunnan ympäristönsuojeluviranomainen 

Ympäristölautakunta edellyttää, että lupahakemuksessa esitetyt vesien-

suojelurakenteet pidetään kunnossa ympärivuotisesti koko tuotantojakson 

ajan. Vesiensuojelurakenteiden kuntoa tulee tarkkailla säännöllisesti ja pi-

tää ne toimintakuntoisina myös rankkasateiden aiheuttamissa äkillisissä 

ylivirtaamatilanteissa. Laskeutusaltaiden ja ojastojen puhdistustyöt tulee 

toteuttaa ajankohtana, jolloin niistä aiheutuu mahdollisimman vähän hait-

taa alapuoliselle vesistölle. Suoritetuista toimenpiteistä tulee ilmoittaa 

Kuortaneen kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle.  

Mikäli alueella säilytetään voiteluaineet ja jäteöljy on säilytettävä katetussa 

tilassa, jossa on tiivisalustainen reunallinen suojarakenne. Siirrettävät polt-

toainesäiliöt on pidettävä tiiviillä ja kantavalla alustalla niin, ettei mahdolli-

sen vuodon sattuessa polttoainetta pääse ojiin ja sitä kautta alapuoliseen 

vesistöön. Kiinteiden polttoainesäiliöiden on oltava kaksivaippaisia. Mah-

dollisista turvetuotantoalueilla tapahtuvista poikkeustilanteista tulee ilmoit-

taa Kuortaneen kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Käyttö- ja pääs-

tötarkkailua, pöly- ja melutarkkailua, kalatalous- sekä vesistötarkkailua tu-

lee jatkaa ja tulokset tulee toimittaa Kuortaneen kunnan ympäristönsuoje-

luviranomaiselle. 

Muistutukset ja mielipiteet  

Hakemuksen johdosta ei ole tehty muistutuksia tai ilmaistu mielipidettä.  

Vastine 

Hakija on ilmoittanut, että ei anna vastinetta.  

ALUEHALLINTOVIRASTON RATKAISU  

Ympäristölupa 

Aluehallintovirasto myöntää Isoniemen Turve Oy:lle ympäristöluvan Mini-

mutikan turvetuotantoon Alajärven kaupungissa Lapuanjoen vesistöalu-

eella hakemukseen liitetyn suunnitelman ja sen täydennysten mukaisesti 

siten muutettuna kuin lupamääräyksistä ilmenee. Tuotantoalueen pinta-ala 

on 4,5 ha, mistä auma-aluetta on 0,2 ha. Auma-alueen turvetta ei nosteta. 

Lupamääräykset 

Päästöt vesiin 

1. Turvetuotantoalueen veden on johdettava aluehallintovirastoon 17.11.2021 

toimitetun hakemuksen täydennyksessä (sivu 2, kuva 1) olevan kartan 
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mukaisesti vesienkäsittelyrakenteiden jälkeen metsäojia pitkin Mutikanjär-

veen ja edelleen Väliluomaan.  

2. Tuotantoalueen vedet on johdettava aluehallintovirastoon 10.2.2021 toimi-

tetun hakemuksen täydennyksen liitteenä 3A olevan suunnitelmakartan 

(Mittakaava 1:5 700) mukaisesti sarkaojarakenteiden, virtausta säätävän 

padon ja laskeutusaltaan kautta sekä käsiteltävä ympärivuotisesti pintava-

lutuskentällä sekä muutoin hakemussuunnitelmasta ilmenevästi.  

Oikovirtaukset pintavalutuskentällä on estettävä patoamalla ojat riittävän 

tiheästi soveltuvalla pintavalutuskentän ulkopuolelta tuodulla materiaalilla. 

Veden jakautumisesta tasaisesti koko pintavalutuskentälle on huolehdit-

tava reikäputkilla tai vain pintakerrokseen kaivetuilla ojilla. Reikäputkien ja 

ojien paikkaa on tarvittaessa muutettava.  

Sarkaojien päissä on oltava lietesyvennys, lietteenpidätin ja päisteputket. 

Kokoojaojiin on rakennettava virtausta säätelevät padot. Laskeutusal-

taassa on oltava pintapuomi ja purkupään virtaamaa padottava rakenne. 

Laskeutusaltaan on oltava mitoitusohjeen (Ympäristöhallinnon ohje 

2/2015) mukainen.   

Auma-alueiden ja ojien välissä on oltava suojakaista, joka estää turpeen 

joutumisen ojiin.  

Tuotantoalueen ulkopuoliset valumavedet on johdettava tuotantoalueen ja 

vesienkäsittelyrakenteiden ohitse eristysojissa, joissa on oltava lietesyven-

nykset. Eristysojia kaivettaessa on käytettävä kaivukatkoja ja vedet on joh-

dettava pintavaluntana vesistöön, jos se on mahdollista.  

3. Mikäli pintavalutuskenttä ei tarkkailujen perusteella toimi, voi Etelä-Pohjan-

maan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus määrätä hakijan ryhtymään 

toimenpiteisiin vesienkäsittelyn parantamiseksi. 

Vesienkäsittelyrakenteisiin saa Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja 

ympäristökeskuksen hyväksynnällä tehdä sellaisia muutoksia, jotka eivät 

vähennä niiden tehoa.  

4. Vesienkäsittelyrakenteet ja ojastot on pidettävä jatkuvasti toimintakun-

nossa ja niiden toimivuus on tarkastettava säännöllisesti.  

Laskeutusallas, sarkaojat ja lietesyvennykset on puhdistettava ainakin ker-

ran vuodessa tuotantokauden päätyttyä ja aina muulloinkin tarpeen vaa-

tiessa. Reuna- ja kokoojaojat on tarkastettava ainakin kerran vuodessa ja 

puhdistettava tarvittaessa.  

Lasketusaltaasta, lietesyvennyksistä ja ojista poistettava liete on sijoitet-

tava siten, ettei se pääse vesistöön.  

Päästöt ilmaan ja melu 
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5. Tuotanto ja turpeen varastointi on tehtävä ja ajoitettava siten, että tuotanto-

alueelta leviää mahdollisimman vähän turvepölyä ympäristöön. Koneiden 

ja laitteiden on oltava mahdollisimman vähän turvepölyä aiheuttavia. Imu-

vaunut tulee varustaa tehokkaalla pölynkeräimellä. Aumoja ei saa sijoittaa 

alle 500 metrin etäisyydelle asuinrakennuksista.  

Tuotantoalueen ulkopuolelle pölyämistä aiheuttava toiminta on kielletty, 

kun tuulee kaakon ja lounaan väliltä.    

Alueella on oltava tuulen suunnan ja nopeuden osoittava kiinteästi asen-

nettu ja rekisteröivä mittari.  

6. 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.  

Melua aiheuttavia kunnostus- tai tuotantotoimia ei saa tehdä tuotantoalu-

eella klo 22–7.  

Varastointi ja jätteet  

7. Tuotantoa on harjoitettava siten, että jätettä syntyy mahdollisimman vähän 

ja ettei jätteestä aiheudu vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle. Lu-

van haltijan on järjestettävä jätehuolto ja jätteen kuljetus asianmukaisesti.  

Luvan haltijan on noudatettava hakemukseen sisältyvää kaivannaisjätteen 

jätehuoltosuunnitelmaa.  

8. Voiteluaineet ja jäteöljy on säilytettävä katetussa tilassa, jossa on tiivisalus-

tainen reunallinen suojarakenne. Polttoainesäiliöiden on oltava tiiviillä alus-

talla siten, ettei polttoainetta säilytyksen tai tankkauksen aikana pääse 

maaperään tai ojiin. Paikallaan pidettävissä polttoainesäiliöissä on oltava 

ylitäytönestin ja laponesto. Luvan haltijan tulee puhdistaa mahdollisessa 

vahinkotilanteessa pilaantunut maaperä.  

Häiriö- ja poikkeustilanteet 

9. Luvan haltijalla tulee olla valmiudet tuotantoalueella tapahtuvien konevauri-

oiden tai onnettomuuksien aiheuttamien ympäristövahinkojen torjuntaan.  

10. Toiminnan häiriötilanteista ja niiden aikaisista poikkeuksellisista vesien joh-

tamisjärjestelyistä on viipymättä ilmoitettava Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, 

liikenne- ja ympäristökeskukselle ja Alajärven kaupungin ympäristönsuoje-

luviranomaiselle sekä järjestettävä niiden edellyttämä tarkkailu. Häiriö- ja 

poikkeustilanteiden syyt on välittömästi selvitettävä. Havaitut viat on korjat-

tava ja häiriötekijät poistettava viipymättä.  

Tarkkailu 
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11. Toiminnan käyttö- ja päästötarkkailu on toteutettava tämän päätöksen liit-

teenä 3 olevan tarkkailusuunnitelman mukaisesti.  

Tarkkailusuunnitelmaa voidaan tarkentaa Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, 

liikenne- ja ympäristökeskuksen ympäristö ja luonnonvarat vastuualueen 

hyväksymällä tavalla edellyttäen, että muutokset eivät heikennä tarkkailun 

kattavuutta tai tulosten luotettavuutta tai aiheuta kohtuuttomia lisäkustan-

nuksia.  

12. Vesistötarkkailu on toteutettava ottamalla näytteet Väliluomasta hakemuk-

sessa esitetystä näytteenottopisteestä. Näytteistä analysoidaan lämpötila, 

happi (pitoisuus ja kyllästysaste), pH, sähkönjohtavuus, väri, sameus, ke-

miallinen hapenkulutus (CODMn), kiintoaine, kokonaisfosfori, kokonais-

typpi, ammoniumtyppi ja rauta. 

Vesistötarkkailu tehdään kuuden vuoden välein, samoina vuosina kuin 

päästöjen ja tehon tarkkailu. Näytteenottovuosina vesistönäytteet otetaan 

kolme kertaa vuodessa: keväällä, kesällä ja syksyllä. Vesistötarkkailu voi-

daan toteuttaa osana yhteistarkkailua. 

Tämän päätöksen mukainen tarkkailusuunnitelma on toimitettava tiedoksi 

Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle kolmen 

kuukauden kuluessa tämän päätöksen lainvoimaiseksi tulosta. 

Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus voi hyväksyä 

vesistötarkkailupisteen sijaintimuutoksen, ja tarkkailusuunnitelmaa voidaan 

muutoinkin tarkentaa Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristö-

keskuksen hyväksymällä tavalla. 

13. Vesistötarkkailun vuosiraportit sekä kuormitus-, vesienkäsittely- ja pinta-

alatiedot on toimitettava Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäris-

tökeskuksen ympäristö ja luonnonvarat vastuualueelle sähköisesti luvan 

valvojan käyttämän tietojärjestelmän kautta ja annettava tiedoksi Varsinais-

Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kalatalousviranomai-

selle sekä Alajärven kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle. Vesistö-

tarkkailun vuosiraportit on toimitettava myös Kuortaneen kunnan ympäris-

tönsuojeluviranomaiselle.  

Tarkkailun tulokset on vaadittaessa annettava niiden nähtäväksi, joiden 

oikeuteen tai etuun tiedot saattavat vaikuttaa. Tarkkailutulosten yhteenve-

dossa on esitettävä tarkkailussa esiintyneet epävarmuustekijät sekä ana-

lyyseissä ja tulosten laskennassa käytetyt menetelmät.  

Kunnossapitovelvoitteet 

14. Luvan haltijan on osallistuttava laskuojan kunnossapitoon siltä osin kuin 

kunnossapitotarve on aiheutunut turvetuotannon päästöistä.  

Toiminnan lopettaminen ja jälkihoito 
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15. Tuotannosta poistuneet alueet on vuosittain ilmoitettava elinkeino-, lii-

kenne- ja ympäristökeskukselle. Tuotannosta poistettujen alueiden vedet 

on johdettava vesienkäsittelyrakenteiden kautta vähintään vuoden ajan tai 

kunnes elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus katsoo, että vesienkäsitte-

lyrakenteiden kautta johtaminen ei enää ole tarpeen esimerkiksi alueen 

kasvittumisen vuoksi. Luvan haltijan on esitettävä Etelä-Pohjanmaan elin-

keino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle selvitys tuotannosta poistettujen 

alueiden tilasta ennen vesien käsittelyn lopettamista.  

Tuotannon lopettamisesta on ilmoitettava etukäteen Etelä-Pohjanmaan 

elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle ja Varsinais-Suomen elin-

keino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kalatalousviranomaiselle. Tuotan-

non lopettamisen jälkeen hankealue on siistittävä ja tarpeettomat rakenteet 

poistettava. Vesien käsittelyä on jatkettava vähintään vuoden ajan tai kun-

nes Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus katsoo, että 

vesien käsittely ei enää ole tarpeen esimerkiksi alueen kasvittumisen 

vuoksi. Luvan haltijan on esitettävä Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- 

ja ympäristökeskukselle selvitys alueen tilasta ennen vesien käsittelyn lo-

pettamista.  

Tuotantoalueen ympäristölupa ja luvan haltijalle määrätyt velvoitteet lak-

kaavat olemasta voimassa, kun Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja 

ympäristökeskus on todennut jälkihoitotoimet tehdyiksi.  

Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus voi tarvittaessa 

antaa toiminnan lopettamiseen ja jälkihoitoon liittyviä tarkentavia määräyk-

siä.  

Korvaukset 

Hakemuksen ja lupamääräysten mukaisesta toiminnasta ei ennalta arvioi-

den aiheudu korvattavaa vahinkoa. 

PERUSTELUT 

Ratkaisun perustelut 

Minimutikan turvetuotantoalue on kokonaan tuotannossa oleva alle 10 ha:n 

tuotantoalue, jolle tuli hakea ympäristölupaa lainsäädännön muutoksen ta-

kia. Alueen luonnontila on merkittävästi muuttunut, eikä lupaharkinnassa 

ole ollut tarpeen soveltaa turvetuotannon sijoittamista koskevia ympäristön-

suojelun 13 §:n 1–3 momenttien säännöksiä. Tuotantoalueella tai toimin-

nan vaikutusalueella ei ole luonnonsuojelulain perusteella erityistä suojelu-

merkitystä omaavia lajeja tai luontotyyppejä. Toiminnasta ei aiheudu ympä-

ristönsuojelulain 49 §:ssä tarkoitettua erityisten luonnonolosuhteiden huo-

nontumista.  
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Kaikki tuotantoalueen vedet käsitellään laskeutusaltaan ja sarkaojaraken-

teiden lisäksi ympärivuotisesti pintavalutuksella. Vesien käsittely on par-

haan käyttökelpoisen tekniikan mukaista Minimutikan olosuhteissa.   

Tuotantoalueen vedet johdetaan metsäojia pitkin noin 2,5 km:n matka Mu-

tikanjärveen ja sieltä Väliluoman kautta Lakajokeen ja edelleen Lapuanjo-

keen. Ottaen huomioon tuotantoalueen pieni pinta-ala ja vesienkäsittely 

ympärivuotisesti pintavalutuskentällä sekä se, että tuotantoalue on koko-

naisuudessaan jo tuotantokunnossa, ei päästöistä vesistöön ennalta arvioi-

den aiheudu alapuolisen vesistön pilaantumista tai pilaantumisen vaaraa.  

Tuotantoalue sijaitsee lähellä asutusta, jolle voisi aiheutua kohtuutonta ra-

situsta tuotannosta aiheutuvasta melusta ja pölystä. Kohtuuttoman rasituk-

sen aiheutumisen estämiseksi lupamääräyksissä 5 ja 6 on toiminnalle ase-

tettu tuulen suunta- ja yötyörajoitukset.  

Kaavoissa ei ole tuotantoaluetta tai sen lähivaikutusaluetta koskevia kaa-

vamerkintöjä. Kaavoitus ei siten aseta estettä ympäristöluvan myöntämi-

selle.   

Minimutikan tuotantoalue sijaitsee Kokemäenjoen-Saaristomeren-Selkä-

meren vesienhoitoalueella. Mutikanjärven ja sen alapuolisen Väliluoman 

tilaa ei ole luokiteltu vesienhoidon suunnittelussa. Lakajoen ekologinen tila 

on luokiteltu hyväksi. Vesienhoidon toimenpideohjelman 2022–2027 mu-

kaan Lakajoen hyvän tilan voidaan katsoa olevan riskissä huonontua. 

Aluehallintovirasto arvioi, että kun otetaan huomioon tuotantoalueen pieni 

pinta-ala ja vesien käsittely ympärivuotisesti pintavalutuskentällä sekä etäi-

syys Lakajokeen, ei Minimutikan päästöt vaikuta Lakajoen tilaan. Siten Mi-

nimutikan turvetuotannon päästöt eivät vaaranna Lakajoen hyvää tilaa. 

Hakemuksen ja lupamääräysten mukaisesti toimien toiminta täyttää ympä-

ristönsuojelulaissa ja jätelaissa sekä niiden nojalla annetuissa asetuksissa 

toiminnalle annetut vaatimukset.   

Kun otetaan huomioon Minimutikan ja sen ympäristön tila ja käyttö, turve-

tuotannosta tämän lupapäätöksen mukaisesti toteutettuna ei yksin tai yh-

dessä muiden toimintojen kanssa aiheudu luvan myöntämisen esteenä 

olevaa ympäristönsuojelulain 49 §:n tarkoitettua terveyshaittaa, merkittä-

vää muuta ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa, maaperän tai pohjave-

den pilaantumista, erityisten luonnonolosuhteiden huonontumista tai ylei-

seltä kannalta tärkeän virkistys- tai muun käyttömahdollisuuden vaarantu-

mista eikä eräistä naapuruussuhteista annetussa laissa tarkoitettua koh-

tuutonta rasitusta. 

Lupamääräysten perustelut 

Lupamääräyksiä annettaessa on otettu huomioon tuotantoalueen sijainti, 

tuotantoalueen pinta-ala, asutuksen läheisyys sekä toiminnasta aiheutuvan 

pilaantumisen todennäköisyys ja ympäristönsuojelulain vaatimus käyttää 

toiminnassa parasta käyttökelpoista tekniikkaa.  
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Vesistöön joutuvien päästöjen rajoittamiseksi on annettu määräykset 1–4. 

Alue on jo kunnostettu turvetuotantoon, joten tuotantoalueen kuntoonpano-

töistä ei aiheudu lisäkuormitusta. Kyseessä on alle viiden ha:n tuotanto-

alue, joka on ollut jo pitkään toiminnassa, ja siten tuotannon päästöt vesis-

töön ovat melko pienet. Sen takia ei ole ollut tarpeen asettaa pintavalutus-

kentälle käsittelyvaatimuksia. Päästötarkkailu ja pintavalutuskentän tehon 

tarkkailu on kuitenkin määrätty lupamääräyksistä 11 ja 12 ilmenevästi.  

Pölypäästöjen ja melun sekä niistä aiheutuvien haittojen vähentämiseksi 

annetaan toimenpiderajoitteet lupamääräyksissä 5 ja 6. Lähin asuinkäy-

tössä oleva asuinrakennus sijaitsee alle 400 metrin etäisyydellä tuotanto-

alueesta, minkä takia kohtuuttomien haittojen estämiseksi on ollut tarpeen 

rajoittaa pölyämistä aiheuttavia toimia tuulen suunnan ollessa asutukseen 

päin. Lisäksi on ollut tarpeen kieltää häiritsevää melua aiheuttavat toimet 

klo 22–7.  

Määräykset 7 ja 8 annetaan jätteiden vähentämiseksi sekä roskaantumi-

sen ja öljyvahinkojen estämiseksi. Jätteen haltija on jätelain 12 ja 28 §:n 

mukaan velvollinen järjestämään jätehuollon ja jätteen haltijan on oltava 

selvillä jätteen määrästä ja laadusta sekä terveys- ja ympäristövaikutuk-

sista. Haitallisten aineiden maaperään ja vesiin pääsyn estämiseksi sekä 

maaperän pilaantumisen ehkäisemiseksi on tarpeen antaa määräys muun 

muassa polttoaineiden varastoinnista. Kaivannaisjätteen jätehuoltosuunni-

telma on tarpeen kaivannaisjätteen synnyn ehkäisemiseksi ja sen haitalli-

suuden vähentämiseksi. 

Häiriötilanteisiin varautumista varten annetaan lupamääräykset 9 ja 10. En-

nalta varautumisella vähennetään päästöjä ja haitallisia ympäristövaikutuk-

sia.  

Luvan haltija on oltava selvillä toimintansa päästöistä ja niiden vaikutuk-

sesta ympäristöön. Lupamääräyksien 11–13 tarkkailu- ja raportointimää-

räykset ovat tarpeen valvontaa varten. Vesienkäsittelyn toimivuutta on tark-

kailtava niin, että tarkkailun perusteella voidaan valvoa, että pintavalutus-

kenttä toimii odotetun laisesti. Vaikutustarkkailulla voidaan selvittää vesis-

tövaikutuksia. Tarkkailujen perusteella valvontaviranomainen voi tarvitta-

essa edellyttää toimenpiteitä pintavalutuskentän ja muun vesien käsittelyn 

puhdistustehon parantamiseksi.  

Lupamääräyksen 14 kunnossapitovelvoite on tarpeen toiminnasta aiheutu-

vien haittojen poistamiseksi.  

Turvetuotantoalueelta tulee päästöjä vielä tuotannon päätyttyä ja lupamää-

räys 15 on tarpeen tuotantoalueen jälkihoidon järjestämiseksi ja päästöjen 

rajoittamiseksi. 
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VASTAUS LAUSUNNOISSA JA MUISTUTUKSISSA ESITETTYIHIN VAATIMUKSIIN 

Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ympäristö ja 

luonnonvarat vastuualueen lausunto on otettu huomioon lupamääräyksistä 

ilmenevästi.  

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

ranomaisen lausunnossa esitetyt vaatimukset on otettu huomioon lupa-

määräyksistä ja niiden perusteluista ilmenevästi.  

Kuortaneen kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen lausunto on otettu 

huomioon lupamääräyksistä ilmenevästi. Vesistötarkkailun tulokset on 

määrätty toimitettavaksi myös Kuortaneen kunnan ympäristönsuojeluviran-

omaiselle, sillä kuivatusvedet johdetaan Kuortaneen kunnan alueelle. Etäi-

syys Kuortaneen kunnan rajaan on yli 3 km ja siten esimerkiksi vesienkä-

sittelyrakenteiden kunnostustoimista ei ole tarpeen ilmoittaa Kuortaneen 

kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Riittää, että tiedot toimitetaan 

Alajärven kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle, joka osaltaan val-

voo toimintaa.  

PÄÄTÖKSEN VOIMASSAOLO 

Päätös on voimassa toistaiseksi.  

Tarvittaessa aluehallintovirasto voi ympäristönsuojelulain 89 ja 93 §:ssä 

säädettyjen edellytysten täyttyessä muuttaa lupaa tai valvontaviranomai-

sen aloitteesta peruuttaa luvan.  

LUPAA ANKARAMMAN ASETUKSEN SOVELTAMINEN 

Jos asetuksella annetaan tämän päätöksen määräyksiä ankarampia sään-

nöksiä tai luvasta poikkeavia säännöksiä luvan voimassaolosta tai tarkista-

misesta, on ympäristönsuojelulain 70 §:n 2 momentin mukaisesti noudatet-

tava asetusta.  

PÄÄTÖKSEN TÄYTÄNTÖÖNPANO 

Tämän päätöksen mukaisen toiminnan saa aloittaa, kun päätös on lainvoi-

mainen. Päätös on lainvoimainen valitusajan päätyttyä, jos päätökseen ei 

haeta muutosta valittamalla (ympäristönsuojelulaki 198 §). 

SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET 

Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 11, 12, 48, 49, 51, 52, 53, 62, 63, 70, 83, 

87, 94, 113, 114, 158 ja 198 §  

Jätelaki (646/2011) 8, 12, 28 ja 29 § 
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Laki eräistä naapuruussuhteista (26/1920) 17 § 

Laki vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä 28 §  

KÄSITTELYMAKSU  

Käsittelymaksu on 4 780 euroa.  

Lasku lähetetään erikseen Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelu-

keskuksesta. 

Asian käsittelystä peritään maksu, joka määräytyy aluehallintovirastojen 

maksuista vuosille 2019 ja 2020 annetun valtioneuvoston asetuksen 

(1244/2018) mukaisesti. Asetuksen liitteen kohdan 3.1 taulukon mukaan 

enintään 10 hehtaarin tuotantoalueen ympäristöluvan käsittelystä perittävä 

maksu on 4 780 euroa.  

TIEDOTTAMINEN 

Päätös  

Isoniemen Turve Oy 

Alajärven kaupunki kunta 

Alajärven kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen 

Alajärven kaupungin terveydensuojeluviranomainen 

Kuortaneen kunta  

Kuortaneen kunnan ympäristönsuojeluviranomainen 

Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, ympäristö ja 

luonnonvarat -vastuualue 

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

ranomainen  

Suomen ympäristökeskus 

Päätöksestä tiedottaminen 

Ilmoitus päätöksestä lähetetään niille, joille hakemuksesta on annettu erik-

seen tieto, sekä niille, jotka ovat tehneet muistutuksen asiassa. 

Aluehallintovirasto tiedottaa päätöksen antamisesta julkaisemalla kuulutuk-

sen ja päätöksen aluehallintovirastojen verkkosivuilla (https://ylupa.avi.fi.).  

Tieto kuulutuksesta julkaistaan myös Alajärven kaupungin ja Kuortaneen 

kunnan verkkosivuilla.  

Päätöstä koskeva ilmoitus julkaistaan Järviseutu-sanomalehdessä. 

https://ylupa.avi.fi./
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MUUTOKSENHAKU  

Päätökseen saa hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta valittamalla. 

LIITTEET 

Valitusosoitus 

Tuotantosuunnitelmapiirros 

Käyttö- ja päästötarkkailusuunnitelma 

ASIAN KÄSITTELIJÄT 

Asian ovat ratkaisseet ympäristöneuvos Jari Tolppanen ja ympäristöneu-

vos Satu Ahola (asian esittelijä). 

Asiakirja on hyväksytty sähköisesti. Merkintä sähköisestä hyväksymisestä 

on asiakirjan viimeisellä sivulla. 

 

 



     

   
 

VALITUSOSOITUS       LIITE 1 

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

Päätöksestä voivat valittaa asianosaiset, sekä vaikutusalueella ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun tai 
asuinympäristön viihtyisyyden edistämiseksi toimivat rekisteröidyt yhdistykset tai säätiöt, sijaintikunta ja vaiku-
tusalueen kunnat 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 tarkistami-
sesta (1383/2018) 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 
valitusajan päättymistä. Valitusaika päättyy 10.10.2022. 

Valitusaika määräytyy seuraavasti: 

− Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen viimeistään seitsemäntenä (7.) päivänä siitä, kun 
aluehallintovirasto 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 arkilauantai, määräaika päättyy ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen. 

Ilmoita valituksessa  

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

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

− sellainen postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähet-
tää (prosessiosoite). Hallinto-oikeus voi valita, mihin osoitteeseen se toimittaa asiakirjat, jos sille on il-
moitettu useampia prosessiosoitteita tai jos yhtäkään ilmoitettua yhteystietoa ei ole nimetty prosessi-
osoitteeksi.  

− 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, julki-
nen oikeusavustaja tai sellainen oikeudenkäyntiavustaja, joka määritellään luvan saaneista oi-
keudenkäyntiavustajista annetussa laissa (715/2011).  
 

o asiamiehen ei tarvitse toimittaa valtakirjaa, jos hallinto-oikeuteen toimitetaan sellainen sähköi-
nen asiakirja, jossa on selvitys asiamiehen toimivallasta. Asiamiehen ei myöskään tarvitse esit-
tää 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, teleko-
piona tai lähetin välityksellä. Suljetussa laitoksessa oleva henkilö voi antaa valituskirjelmän valitusajan kuluessa 
myös sille henkilölle, joka on määrätty laitoksessa tätä tehtävää hoitamaan tai laitoksen johtajalle.  

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

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

 

.

mailto:vaasa.hao@oikeus.fi
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
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Tuotantosuunnitelmapiirros 
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LÄNSI- JA SISÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTO, YMPÄRISTÖLUPAVASTUUALUE 
puh. 0295 018 450 
fax 06 317 4817 
kirjaamo.lansi@avi.fi 
 

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

  
 

    

  

MINIMUTIKAN KÄYTTÖ- JA PÄÄSTÖTARKKAILUSUUNNITELMA 

Käyttötarkkailua varten nimetään vastuuhenkilö, joka ilmoitetaan vuosittain elinkeino-, lii-

kenne- ja ympäristökeskukselle ja kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Käyttötarkkai-

lusta pidetään päiväkirjaa ja se säilytetään koko tuotannon ja jälkihoitovaiheen ajan. Tarvitta-

essa päiväkirja esitetään valvovalle viranomaiselle. Päiväkirjamerkinnöistä tehdään vuosittain 

yhteenveto, joka toimitetaan tarkkailuvuoden loppuun mennessä päästö- ja vaikutustarkkailu-

jen suorittajille ja tarvittaessa viranomaisille.  

Käyttöpäiväkirjaan merkitään seuraavat tiedot:  

- tuotannon aloittaminen ja lopettaminen sekä tuotantopäivät 

- tuotantomenetelmä 

- ojitusten ja perkausten tarkat kaivuajat ja -paikat 

- vuosittaiset kunnostukset ja tuotannon eteneminen 

- vesienkäsittelyrakenteiden kunnon seuranta ja havainnot toimivuudesta 

- laskeutusaltaiden ja lietesyvennysten tyhjentäminen 

- ojastojen puhdistukset 

- mittapatojen ja -laitteistojen asennukset, huollot ja korjaukset 

- sadanta ja tuulitiedot 

- muut huomiot, esim. rankkasateiden kesto ja seuraukset 

- jätteiden (mukaan lukien kaivannaisjätteet) lajit, määrät, varastointi ja siirrot 

- ylimääräisten vesinäytteiden ottoajankohdat häiriö-, ylivirtaama- ja muissa poikkeukselli-

sissa tilanteissa 

- aumojen paikkojen muutokset 

- pölyn ja melun seuranta  

- muut mahdolliset tapahtumat, joilla voi olla vaikutusta maaperään, vesistöön tai pöly- ja 

melupäästöihin 

- toimintaan kohdistuneet valitukset ja niiden käsittely 

- tiedot omavalvontatarkastuksista 

- alueen seuraavaan maankäyttöön siirtymisen ajankohta 

 

Vesiin johdettavien päästöjen tarkkailu 

Virtaama mitataan mittapadolta työpäivittäin ja aina näytteenoton yhteydessä.   

Vesinäytteet otetaan laskeutusaltaan jälkeen ennen pintavalutuskenttää ja pintavalutuskentän 

jälkeen laskuojasta seuraavasti:  

huhti-syyskuussa   1 kerta/kk 

loka-maaliskuussa   1 kerta/2 kk 

kevättulvan aikana (yleensä 15.4.–15.5.) 1 kerta/vk 

Näytteistä analysoidaan kiintoaine, kokonaisfosfori, kokonaistyppi, kemiallinen hapenkulutus 

ja pH.  

mailto:kirjaamo.lansi@avi.fi
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Poikkeustilanteissa, rankkasateiden aikana ja esimerkiksi vähäistä merkittävämpien kaivutöi-

den jälkeen otetaan ylimääräiset näytteet, joista määritetään kiintoaine, kokonaisfosfori, koko-

naistyppi, kemiallinen hapenkulutus ja pH.   

Ensimmäisen kerran päästö- ja tehon tarkkailun näytteet otetaan vuonna 2023 ja sen jälkeen 

aina kolmen vuoden välein.  

Luvan haltija voi tehdä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen hyväksyttäväksi perustel-

lusta syystä, esimerkiksi jos päästöjen määrä on vakiintunut, ehdotuksen päästötarkkailun 

muuttamiseksi siten, että tarkkailua vähennetään.   

Jälkihoitovaiheen päästöjä tarkkaillaan ohjelman mukaisesti vuoden ajan tai siihen asti, kun 

alue on kasvittunut.  

Tehon ja päästöjen laskenta 

Vesienkäsittelyn teho lasketaan vuoden keskiarvona ennen tehostettua käsittelyä ja sen jäl-

keen otettujen näytteiden pitoisuuksien perusteella. Päästöt lasketaan bruttoarvoina käyttäen 

tuotantoalueen omia pitoisuus- ja virtaamatietoja. Tarvittaessa voidaan käyttää lähellä sijait-

sevan, jatkuvassa tarkkailussa ja mahdollisimman samassa tuotantovaiheessa olevan tuotan-

toalueen virtaamatietoja.  

Tehon ja päästöjen laskennassa ovat mukana kaikki näytteet sekä ohijuoksutukset ja muut 

häiriötilanteet.  

Sellaisina vuosina, joina päästötarkkailua ei tehdä, arvioidaan päästöt lähialueen tuotantoalu-

eiden ominaispäästöjen perusteella.  

Raportointi 

Tehon ja päästötarkkailun mittausten tulokset toimitetaan niiden valmistuttua elinkeino-, lii-

kenne- ja ympäristökeskukselle ja kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Käyttö- ja pääs-

tötarkkailun yhteenvetoraportti toimitetaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle ja Ala-

järven kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle tarkkailuvuotta seuraavan helmikuun lop-

puun mennessä.  

Laadunvarmistus 

Tarkkailussa käytetään vahvistettuja standardeja. Tarkkailuraporteissa esitetään myös tark-

kailua koskevat epävarmuustekijät sekä käytetyt laskentamenetelmät. Raporteissa esitetään 

tarpeelliset tarkentamis- ja muutossuositukset.  
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