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PÄÄTÖS 

 

Nro 8/2020 

 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/16953/2019 

   

  17.1.2020 

 
 

 

ASIA Isonevan turvetuotantoalueen lisäalueen ympäristöluvan raukeaminen, Kivi-
järvi 

 
HAKIJA  Vapo Oy  

  PL 22 

  40101 Jyväskylä 

 

HAKEMUKSEN VIREILLETULO  
 

Vapo Oy on 28.10.2019 aluehallintovirastoon toimittamassaan hakemukses-

sa pyytänyt Kivijärven kunnassa sijaitsevalle Isonevan turvetuotantoalueen 

lisäalueelle myönnetyn ympäristöluvan rauettamista. 

 

HAKEMUKSEN PERUSTE 
 

Ympäristönsuojelulaki 88 § 

 

LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA 

 

Ympäristönsuojeluasetuksen 1 §:n 2 momentin 7 c) kohdan nojalla aluehallin-

tovirasto on toimivaltainen viranomainen turvetuotantoa koskevassa asiassa. 

 

TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT  

 

Itä-Suomen aluehallintovirasto on 5.1.2011 antamallaan päätöksellä nro 

2/2011/1 myöntänyt Vapo Oy:lle ympäristöluvan Isonevan lisäalueen turve-

tuotantoon. Isonevan lisäalue on metsänkasvatusta varten ojitettua puustois-

ta turvemaata. Hankealueen pinta-ala auma-alueineen on noin 25 ha.  Vaa-

san hallinto-oikeus muutti päätöstä 10.1.2012 (12/0008/1).  

 

Ympäristölupa on lainvoimaistunut korkeimman hallinto-oikeuden 26.11.2013 

antamalla päätöksellä taltionumero 3714. 

 

 

HAKEMUKSEN SISÄLTÖ 
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Vapo Oy on pyytänyt Länsi-ja Sisä-Suomen aluehallintovirastoa rauettamaan 

Itä-Suomen aluehallintoviraston 5.1.2011 Vapo Oy:lle myöntämän Isonevan 

turvetuotantoalueen lisäalueen ympäristöluvan (nro 2/2011/1), koska luvan 

saaja ei ryhdy lupapäätöksessä vahvistetun suunnitelman mukaiseen toteut-

tamiseen. 

  

HAKEMUKSEN KÄSITTELY 

Hakemuksesta tiedottaminen ja lausuntopyynnöt 
 

Aluehallintovirasto on katsonut, että hakemuksen tiedoksi antaminen ja lau-

suntojen pyytäminen eivät ole tarpeen. 

 

ALUEHALLINTOVIRASTON RATKAISU 

 

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto määrää Itä-Suomen aluehallintovi-

raston 5.1.2011 Vapo Oy:lle myöntämän, toistaiseksi voimassa olleen, ympä-

ristöluvan nro 2/2011/1 raukeamaan. 

 

RATKAISUN PERUSTELUT 
 

Luvanhaltija on ilmoittanut haluavansa rauettaa ympäristöluvan, koska lu-

vanmukaista toimintaa ei ole tarkoitus aloittaa. 

 

Asiassa ei ole tarpeen antaa toiminnan lopettamiseen liittyviä määräyksiä, 

koska luvan mukaista toimintaa ei ole aloitettu. 

 

SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET 

 

Ympäristönsuojelulaki 88 § 

 

KÄSITTELYMAKSU 
 

Käsittelymaksu on 300 euroa. Lasku lähetetään erikseen Valtion talous- ja 

henkilöstöhallinnon palvelukeskuksesta. 

 

Aluehallintoviraston maksuista annetun valtioneuvoston asetuksen 

(1244/2018) liitteen maksutaulukon mukaisesti asia on käsitelty muuna ym-

päristölupa-asiana ja siitä on peritty maksu, jonka suuruus on 60 euroa/h. 

Asian käsittelyyn on kulunut 5 h. 
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PÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN 

 

Päätös  

 Vapo Oy 

Kivijärven kunta  

Kivijärven kunnan ympäristönsuojeluviranomainen 

Kivijärven kunnan terveydensuojeluviranomainen 

Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus/ ympäristö ja luon-

nonvarat -vastuualue  

Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus/ kalatalousviranomai-

nen  

Suomen ympäristökeskus  

 
Ilmoittaminen ilmoitustauluilla ja internetissä  

 

Aluehallintovirasto tiedottaa päätöksen antamisesta julkaisemalla kuulutuk-

sen ja päätöksen internetissä aluehallintoviraston Lupa-Tietopalvelussa 

(www.avi.fi/lupatietopalvelu). Tieto päätöksen antamisesta julkaistaan myös 

Kivijärven kunnan verkkosivuilla. 

 

MUUTOKSENHAKU 

Päätökseen saa hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta valittamalla.  

 

LIITE 

  Valitusosoitus 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asian on ratkaissut ympäristöneuvos Jari Tolppanen ja esitellyt ympäristöyli-

tarkastaja Niina Rantala 

 

  

 Asiakirja on hyväksytty sähköisesti. Merkintä sähköisestä hyväksymisestä on 

asiakirjan viimeisellä sivulla. 

 

 

http://www.avi.fi/lupatietopalvelu
http://www.avi.fi/lupatietopalvelu


  LIITE 
VALITUSOSOITUS 

 
Valitusviranomainen Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston päätökseen saa hakea valittamalla muutosta 

Vaasan hallinto-oikeudelta. Asian käsittelystä perittävästä maksusta valitetaan sa-
massa järjestyksessä kuin pääasiasta.  

 
Valitusaika Määräaika valituksen tekemiseen on kolmekymmentä (30) päivää tämän päätöksen 

tiedoksisaannista sitä määräaikaan lukematta. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen 
seitsemäntenä (7.) päivänä päätöksen julkaisemisajankohdasta. Valitusaika päättyy 
25.2.2020.  

 
Valitusoikeus Päätöksestä voivat valittaa asianosaiset, sekä vaikutusalueella ympäristön-, terveyden- 

tai luonnonsuojelun tai asuinympäristön viihtyisyyden edistämiseksi toimivat rekiste-
röidyt yhdistykset tai säätiöt, sijaintikunta ja vaikutusalueen kunnat ja niiden ympäris-
tönsuojeluviranomaiset, sekä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset ja muut asias-
sa yleistä etua valvovat viranomaiset. 

 
Valituksen sisältö Valituskirjelmässä, joka osoitetaan Vaasan hallinto-oikeudelle, on ilmoitettava 

-  päätös, johon haetaan muutosta 
-  valittajan nimi, kotikunta ja mihin valitusoikeus perustuu 
-  postiosoite ja puhelinnumero ja mahdollinen sähköpostiosoite, joihin asiaa koskevat 

ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa (mikäli yhteystiedot muuttuvat, on niistä ilmoi-
tettava Vaasan hallinto-oikeudelle) 

-  miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta  
-  mitä muutoksia päätökseen vaaditaan tehtäväksi 
-  perusteet, joilla muutosta vaaditaan 
-  valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitus, ellei valituskirjelmää toimiteta 

sähköisesti (faxilla tai sähköpostilla) 
 
Valituksen liitteet Valituskirjelmään on liitettävä 

-  asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin 
toimitettu viranomaiselle 

-  mahdollisen asiamiehen valtakirja tai toimitettaessa valitus sähköisesti selvitys asia-
miehen toimivallasta 

 
Valituksen toimittaminen  

 
Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Vaasan hallinto-oikeudelle. Valituksen 
voi tehdä hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa 
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet. Valituskirjelmä liitteineen voidaan 
myös lähettää postitse, faxina tai sähköpostilla. 

 
Valituskirjelmän on oltava perillä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan 
päättymistä. Sähköisesti (faxina tai sähköpostilla) toimitetun valituskirjelmän on oltava 
toimitettu niin, että se on käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä 
määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä. 

 
Vaasan hallinto-oikeuden kirjaamon yhteystiedot 
 
 käyntiosoite:  Korsholmanpuistikko 43, 4. krs 

postiosoite:  PL 204, 65101 Vaasa 
puhelin:   029 56 42780 
faksi:   029 56 42760 
sähköposti:  vaasa.hao@oikeus.fi  
aukioloaika:   klo 8–16.15 

 
Oikeudenkäyntimaksu Vaasan hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 

260 euroa.  Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan 
eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryh-
missä eikä myöskään, mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. 
Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen. 
 

https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
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