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HAKEMUS JA ASIAN VIREILLETULO 

Vapo Oy on aluehallintovirastoon 21.12.2020 saapuneessa hakemuk-

sessa pyytänyt, että sille Iso Pajusuon turvetuotantoon myönnetty ympä-

ristölupa määrätään raukeamaan.  

HAKEMUKSEN PERUSTE  

Ympäristönsuojelulaki 88 §:n 1 momentti 1 kohta.  

TOIMINTA JA SEN SIJAINTI 

Iso Pajusuo sijaitsee Kajaanin kaupungin ja Pyhännän kunnan rajalla 

noin 22 kilometriä Pyhännän keskuksesta itä-kaakkoon. Vuolijoen kirkon-

kylään matkaa on noin 16 kilometriä ja Kajaanin keskustaan noin 48 kilo-

metriä. Vapo Oy on varannut yhteensä 89,8 hehtaarin kokoisen tuotan-

toalueen jyrsinpolttoturpeen sekä alkuvuosina myös ympäristöturpeen 

tuotantoa varten.  

LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA 

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on valtion ympäristölupaviranomai-

sena toimivaltainen lupaviranomainen ympäristönsuojelusta annetun val-

tioneuvoston asetuksen (713/2014) 1 §:n 2 momentin 7 c alakohdan pe-

rusteella. 

TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT JA SOPIMUKSET  

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on 19.9.2012 antamallaan päätök-

sellä numero 98/12/1 myöntänyt Vapo Oy:lle ympäristöluvan Iso Pa-

jusuon auma-alueineen 89,8 hehtaarin kokoisen alueen kuntoonpanoon 

ja turvetuotantoon Kajaanin kaupungissa ja Pyhännän kunnassa.  

Vaasan hallinto-oikeus on 29.11.2013 antamallaan päätöksellä numero 

13/0336/1 hylännyt aluehallintoviraston päätöksestä tehdyt valitukset. 

Korkein hallinto-oikeus on 23.4.2015 antamallaan päätöksellä, taltionu-

mero 1064, pääosin hylännyt Vaasan hallinto-oikeuden päätöksestä teh-

dyt valitukset, ja muuttanut käyttö- ja päästötarkkailua koskevaa lupa-

määräystä 11. 

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on 4.12.2017 antamillaan päätöksillä 

numero 94/2017/1 ja 95/2017/1 ratkaissut tarkkailusuunnitelmasta anne-

tun päätöksen POPELY/2541/2015 oikaisua koskevat vaatimukset.  
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Ison Pajusuon alue on vuokrattu Metsähallitukselta, ja vuokrasopimus on 

voimassa vuoden 2025 loppuun.  

HAKEMUS YMPÄRISTÖLUVAN RAUETTAMISEKSI 

Vapo Oy on 3.12.2020 ilmoittanut Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselle, 

ettei aio ryhtyä edellä mainituissa päätöksissä vahvistetun suunnitelman 

mukaiseen toteuttamiseen ja ilmoittanut hakevansa ympäristöluvan rau-

ettamista.  

Vapo Oy pyytää, että Pohjois-Suomen aluehallintovirasto määrää ympä-

ristöluvan raukeamaan. 

HAKEMUKSEN KÄSITTELY 

Hakemuksesta tiedottaminen 

Hakemuksen vireilläolosta on tiedotettu julkaisemalla asian tiedot osoit-

teessa https://ylupa.avi.fi. 

Asian käsittelyssä on sovellettu ympäristönsuojelulain 96 §:ssä. Asian-

osaisten kuulemisesta säädetään ympäristönsuojelulain 43 §:ssä. Ympä-

ristönsuojelulain 44 §:ssä säädetään hakemuksesta tiedottamisesta, 

jollei asia ole merkitykseltään niin vähäinen tai asian laatu sellainen, että 

tieto hakemuksesta voidaan antaa asianosaisille muulla tavoin; jos asia 

ei vaikuta muuhun kuin hakijan oikeuteen tai etuun, tiedottamista ei tar-

vita. 

Asianosaisten kuulemisesta säädetään lisäksi hallintolaissa (434/2003). 

Hallintolain 34 §:n 2 momentin kohdan 5 mukaan asian saa ratkaista asi-

anosaista kuulematta, jos hyväksytään vaatimus, joka ei koske toista asi-

anosaista tai kuuleminen on muusta syystä ilmeisen tarpeetonta. 

Ottaen huomioon edellä mainitut lainkohdat hakemuksen laajempi tiedot-

taminen ei ole tarpeen, kun Isolla Pajusuolla ei hakemuksen mukaan ole 

aloitettu toimia turvetuotannon käynnistämiseksi. 

Päätöksen antamisesta tiedotetaan niille tahoille, joilta on ympäristöluvan 

nro 98/12/1 käsittelyvaiheen aikana pyydetty lausunto tai jotka ovat anta-

neet asiassa muistutuksen.  

Lausunnot 

Aluehallintovirasto on pyytänyt hakemuksesta lausunnon Pohjois-Poh-

janmaan ELY-keskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueelta, Kai-

nuun ELY-keskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueelta, Pyhän-

nän kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselta sekä Kajaanin kaupungin 

ympäristönsuojeluviranomaiselta. 
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Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Kainuun ELY-keskus ja Kajaanin kau-

pungin ympäristönsuojeluviranomainen ovat ilmoittaneet, etteivät anna 

asiassa lausuntoa. Pyhännän kunnan ympäristönsuojeluviranomainen ei 

antanut asiassa lausuntoa.  

A L U E H A L L I N T O V I R A S T O N  R A T K A I S U 

Aluehallintovirasto päättää, että Vapo Oy:lle Ison Pajusuon turvetuotan-

toon ja siihen liittyviin toimenpiteisiin 19.9.2012 myönnetty ympäristölupa 

nro 98/12/1, sellaisena kuin se on korkeimman hallinto-oikeuden päätök-

sellä taltionumero 1064 sekä Pohjois-Suomen aluehallintoviraston pää-

töksillä numero 94/2017/1 ja 95/2017/1 muutettuna, raukeaa. 

RATKAISUN PERUSTELUT 

Ympäristönsuojelulain 88 §:n 1 momentin 1 kohdan mukaisesti lupaviran-

omainen voi päättää luvan raukeamisesta, kun toiminnanharjoittaja il-

moittaa, ettei toimintaa aloiteta. 

Asiassa ei ole tarpeen antaa toiminnan lopettamiseen liittyviä määräyk-

siä, koska luvan mukaista toimintaa ei ole aloitettu. 

PÄÄTÖKSEN TÄYTÄNTÖÖNPANO 

Päätös on täytäntöönpanokelpoinen sen saatua lainvoiman. 

SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET 

Ympäristönsuojelulain 88 § ja 96 § 

KÄSITTELYMAKSU 

Ratkaisu 

Lupa-asian käsittelymaksu on 420 euroa. 

Lasku lähetetään erikseen Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelu-

keskuksesta Joensuusta. 

Perustelut 

Käsittelymaksun määräytymisessä sovelletaan asian vireilletuloajankoh-

tana voimassa ollutta asetusta aluehallintovirastojen maksuista 

(1244/2018). Asetuksen liitteenä olevan maksutaulukon mukaan luvan 
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raukeamista koskevasta päätöksestä peritään maksu, joka on 10 pro-

senttia taulukon mukaisesta maksusta. Taulukon mukaan yli 50–150 

hehtaarin laajuista turvetuotantoaluetta koskevasta ympäristölupapää-

töksestä perittävä maksu on 15 520 euroa. Pääsäännön mukaisesti pe-

rittävä maksu (1 520 euroa) olisi asian käsittelyn vaatiman työmäärän pe-

rusteella arvioituna kohtuuttoman korkea, joten asian käsittelystä peri-

tään maksua 60 euroa/h. Asian käsittelyyn on kulunut 7 tuntia, joten 

maksu on 420 euroa. 

Oikeusohje 

Valtioneuvoston asetus aluehallintovirastojen maksuista vuosina 2019 ja 

2020 (1244/2018) 

Valtioneuvoston asetus aluehallintovirastojen maksuista vuonna 2021 

(1121/2021) 8 § 

PÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN 

Päätös 

Hakija 

Päätös tiedoksi sähköpostitse 

Pyhännän kunta 

Pyhännän kunnan kaavoitusviranomainen 

Pyhännän kunnan ympäristönsuojeluviranomainen 

Pyhännän kunnan terveydensuojeluviranomainen 

Vieremän kunnan ympäristönsuojeluviranomainen  

Kajaanin kaupunki  

Kajaanin kaupungin kaavoitusviranomainen 

Kajaanin kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen  

Kajaanin kaupungin terveydensuojeluviranomainen 

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue 

Kainuun ELY-keskus, ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue  

Lapin ELY-keskus, Pohjois-Suomen kalatalouspalvelut 

Pohjois-Savon ELY-keskus, ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue  

Pohjois-Savon ELY-keskus, Järvi-Suomen kalatalouspalvelut 

Suomen luonnonsuojeluliiton Pohjois-Pohjanmaan piiri ry  

Suomen ympäristökeskus 

Ilmoittaminen yleisessä tietoverkossa ja lehdessä 

Aluehallintovirasto tiedottaa päätöksen antamisesta julkaisemalla kuulu-

tuksen ja päätöksen lupaviranomaisen verkkosivuilla https://ylupa.avi.fi.  

Tieto kuulutuksesta julkaistaan myös Kajaanin kaupungin ja Pyhännän 

kunnan verkkosivuilla.  

Päätöstä koskeva ilmoitus julkaistaan Kainuun Sanomat ja Iisalmen sa-

nomat -nimisissä sanomalehdissä. 

  

https://ylupa.avi.fi/
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MUUTOKSENHAKU 

Päätökseen saa hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta valittamalla. 

 

 

Mari Kangasluoma Mervi Partanen 

 

Asian on ratkaissut ympäristöylitarkastaja Mari Kangasluoma. Asian on 

esitellyt ympäristöylitarkastaja Mervi Partanen. 

Tiedustelut: asian esittelijä, puh. 0295 017 022 tai 0295 017 500. 

Asiakirja on hyväksytty sähköisesti. Merkintä sähköisestä hyväksymi-

sestä on asiakirjan viimeisellä sivulla. 

 

Liite Valitusosoitus 
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VALITUSOSOITUS  

Tähän aluehallintoviraston päätökseen tai siitä perittävään maksuun voi hakea muutosta kirjallisella valituk-

sella. 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 

vaikutusalueen kunnat ja niiden ympäristönsuojeluviranomaiset, sekä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuk-

set 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 tarkista-

misesta (1383/2018) säädetään. Maksun suuruus on 260 euroa. Tuomioistuinmaksulaissa on erikseen sää-

detty 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 8.4.2021. 

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, juhannus-
aatto 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 
lähettää (prosessiosoite). Hallinto-oikeus voi valita, mihin osoitteeseen se toimittaa asiakirjat, jos sille 
on ilmoitettu useampia prosessiosoitteita tai jos yhtäkään ilmoitettua yhteystietoa ei ole nimetty pro-
sessiosoitteeksi.  

− 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 ai-
kana.  

Valituksen liitteet 

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

− asiakirjat, joita käytetään vaatimusten tukena (jollei niitä ole toimitettu jo aiemmin aluehallintoviras-
toon) 

− valtakirja 
 

o asiamiehen on liitettävä valitukseen valittajalta saatu valtakirja − ellei hän ole asianajaja, jul-
kinen oikeusavustaja tai sellainen oikeudenkäyntiavustaja, joka määritellään luvan saaneista 
oikeudenkäyntiavustajista annetussa laissa (715/2011).  
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o asiamiehen ei tarvitse toimittaa valtakirjaa, jos hallinto-oikeuteen toimitetaan sellainen säh-

köinen asiakirja, jossa on selvitys asiamiehen toimivallasta. Asiamiehen ei myöskään tar-
vitse 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, tele-
kopiona tai lähetin välityksellä. Suljetussa laitoksessa oleva henkilö voi antaa valituskirjelmän valitusajan ku-
luessa 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 
hallinto-oikeuden aukioloajan päättymistä.  

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

. 
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