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JULKINEN KUULUTUS 

Luvan hakijan valitus ympäristölupapäätöksestä  

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

ympäristölupapäätöstä koskeva luvan hakijan valitus tiedoksi julkisella 

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

ilmeisen tarpeetonta. Kuulutus ja valitusasiakirjat on pidettävä verkkosivuilla 

vähintään 14 päivän ajan. Tieto kuulutuksesta on lisäksi julkaistava toiminnan 

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

Kuulutuksen julkaisupäivä Vaasan hallinto-oikeuden verkkosivuilla  

13.1.2022 

Valituksen tiedoksisaantipäivä 

Hallintolain 62 a §:n 3 momentin mukaan tiedoksisaannin katsotaan 

tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta. 

Valituksen tiedoksisaantipäivä on 20.1.2022. 

Asia 

Luvan hakija Kekkilä Oy on jättänyt Vaasan hallinto-oikeudelle valituksen 

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupavastuualueen 

päätöksestä 16.8.2021, nro 156/2021. Päätös koskee Niininevan 

turvetuotantoalueen ympäristöluvan muuttamista, Parkano ja Ikaalinen.  

Valitusasiakirjojen nähtävilläpito 

Tämä kuulutus ja luvan hakijan valitusasiakirjat pidetään nähtävillä 13.1. – 

10.2.2022 Vaasan hallinto-oikeuden verkkosivuilla 

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

oikeudenkuulutukset/valituskuulutukset.html). Tieto kuulutuksesta on 

julkaistava Ikaalisten ja Parkanon kaupungeissa. 

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

tiedot julkaistaan, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu. 

Henkilötiedoista julkaistaan kuitenkin ainoastaan tiedonsaannin kannalta 

välttämättömät henkilötiedot. 

https://oikeus.fi/hallintooikeudet/vaasanhallinto-oikeus/fi/index/hallinto-oikeudenkuulutukset/valituskuulutukset.html
https://oikeus.fi/hallintooikeudet/vaasanhallinto-oikeus/fi/index/hallinto-oikeudenkuulutukset/valituskuulutukset.html
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Mahdollisuus vastineen antamiseen 

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

tilaisuuden vastineen antamiseen. Mahdollinen vastine tulee toimittaa hallinto-

oikeuteen viimeistään 10.2.2022. Viranomaisille varataan erikseen tilaisuus 

vastineen antamiseen. 

Vastineeseen on merkittävä sen tekijän nimi, postiosoite, puhelinnumero ja 

mahdollinen sähköpostiosoite. Vastineessa on ilmoitettava asian diaarinumero 

21030/2021. 

Kiinteistön osaomistajaa pyydetään antamaan tieto kuulutuksesta myös 

kiinteistön mahdollisille muille omistajille ja haltijoille. 

Tiedoksianto järjestäytymättömien osakaskuntien osakkaille 

Hakemuksessa tarkoitetulla hankkeella saattaa olla vaikutuksia myös 

seuraavilla yhteisillä vesialueilla: 

581-409-876-1 Lapinkylän yhteinen vesialue 

143-426-876-4 Talon 11 vesialue 

143-426-876-3 Talon 10 vesialue 

143-405-876-3 Alarautalammin talon nro 9 vesialue 

143-405-876-4 Alarautalahden talon nro 10 vesialue 

143-405-876-7 Kangasniemen talon nro 13 vesialue 

 

Vaasan hallinto-oikeus 

Kuulemiskanslia, 029 56 42612 

 

 

Tuomioistuimen yhteystiedot 

 

Vaasan hallinto-oikeus 

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

Sähköposti: vaasa.hao@oikeus.fi 

Puh.: 029 56 42780  

 

Hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelu: 

https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet 

 

Henkilötietojen käsittelyyn ja tietosuojaan liittyvät tiedot ovat saatavilla: 

https://oikeus.fi/hallintooikeudet/vaasanhallinto-oikeus/fi/ 
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Vaasan hallinto-oikeudelle 
 
 
Asia Valitus 
 
 
Valittaja Kekkilä Oy, osakeyhtiö Eurajoen kunnasta, Y-tunnus 0558734-9 
 
 
 
Valituksenalainen päätös 

 
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston 16.8.2021 antama päätös nro 
156/2021, joka koskee Niininevan turvetuotantoalueen ympäristöluvan 
muuttamista sekä toiminnanaloittamislupaa, Parkano ja Ikaalinen. 
 
 

Vaatimukset 
 
Kekkilä Oy vaatii, että Vaasan hallinto-oikeus; 
 
1. kumoaa aluehallintoviraston päätöksen seuraavilta osin; 
 

 
 
ja sisällyttää lupaan em. alueen tai toissijaisesti palauttaa hakemuksen siltä 
osin aluehallintovirastolle uudelleen käsiteltäväksi. 
 
 
2. kumoaa aluehallintoviraston päätöksen siltä osin kuin aluehallintovirasto  
on 8. lupamääräyksen 2. kappaleessa kieltänyt pölyämistä aiheuttavan 
toiminnan kaivuturvealueilla lohkolla 2, lohkon 7 koillisosassa, lohkon 9 
pohjoisosassa ja lohkon 10 pohjoisosassa päätöksen liitekarttaan merkityillä 
alueilla silloin, kun tuulee asutukseen päin   
 
3. muuttaa 9. lupamääräyksen 3. kappaleen kuulumaan seuraavasti: 

 
Kaivuturpeen nostoalueilla konetöitä ei saa tehdä klo 22-07 välisenä 
aikana. 

 
Perustelut 
 
1. Hylkäys 5,6 ha kaivualueen osalta 
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Toiminta 5,6 ha alueella on kaivutyötä, jossa märkää turvetta kaivetaan ja 
nostetaan suosta kaivualueelle kasoihin ja myöhemmin edelleen märkänä  
kuormataan traktori- ja peräkärrykalustolla kasvuturvetehtaalle jalostukseen 
kuljetettavaksi (ks. täydennys, 3.4.2020, 1-kohta). Märkänä nostettava ja 
kuormattava turve ei muodosta pölyä, joten haitallista pölyvaikutusta 
välittömään lähiympäristöönkään ei aiheudu. Käytössä olevat koneet ovat 
nykyaikaisia, ja eivät sanottavaa tai kohtuutonta meluvaikutusta aiheuttavia. 
Alueella ei toimittaisi klo 22-7 välisenä eli yöaikana. Toiminta päiväsaikaan on 
vaiheittaista ja jaksottaista, ei yhdenkestoista. Likimäärin vastaavanlaista tai 
vastavalla tavalla vaikutuksia aiheuttavaa toimintaa tapahtuu taajamissa. 
Lisäksi toiminta sijoittuu jokseenkin suojaisasti itä- ja kaakkoispuolella olevaan 
asutukseen nähden alla olevien ilmakuvan ja peruskarttakuvalla olevan 
suunnitelman mukaisesti. Välisellä alueella on vielä rautatie. 
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Nimetön ei-luonnontilainen lampi sijoittuu lähimmillään n. 65 m etäisyyteen 
nostoalueen reunoista. Lammen ympäristö on aiemmin ollut tavanomaisessa 
turvetuotannossa (ks. ilmakuva edellä). Lammella ei ole sanottavasti valuma-
aluetta ja sen vesitalous on suorasta sadannasta riippuvainen. 
Todennäköisesti lammen vedenpinta on suon pintojen kuivattamisesta 
johtuvan painumisen johdosta nykyiselläänkin tuotannossa olleita alueita 
ylempänä. Kun väliseen alueeseen ei kohdisteta kaivutöitä ja kun välinen alue 
on tiivistä suotautumista estävää suota, lammen vesitalouteen ja sillä 
esiintyviin lajeihin ei vaikutettaisi millään tavoin. Kaivutoiminta ei em. syistä 
myöskään aiheuta rantavyöhykkeeltä puustoittuneeseen lampeen 
pölyvaikutusta. Haetun luvan epäämiselle ei ole perusteita. 

 
 
2. ja 3.  Rajoitteet kaivutoiminnalle pöly- ja meluvaikutuksen perusteella 

 
Koska märkä turve ei pölyä ja työmaaliikenne ei suuntaudu asutusalueille, 
eivät märän turpeen nosto ja kuljetukset nostoalueilta kasvuturvetehtaalle voi 
aiheuttaa rajoitettavaa tai kiellettävää pöly- ja meluhaittaa asutukselle.  
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Kun kaivuutoimintaa ja siihen liittyvää kuljetustoimintaa ei hakemuksessa ole 
suunniteltu suoritettavaksi yöaikaan, ei toiminnalla ole yöaikaisia (klo 22-07) 
vaikutuksia. Päiväajaksi katsotaan klo 07-22 välinen aika. Toimintakiellolle klo 
18-22 ei ole mitään perusteita. Myöskään lauantaiselle ja sunnuntaiselle 
toimintakiellolle ei ole perusteita. Lauantai on arkipäivä. 
 

 
Vantaalla, 27.8.2021 
 
KEKKILÄ OY 
 
 
 
 

 
 
Prosessiosoite: 
 
 




