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JULKINEN KUULUTUS 

Vaasan hallinto-oikeuden päätös ympäristönsuojelulain mukaisessa valitusasiassa  

Kuulutuksen julkaisupäivä Vaasan hallinto-oikeuden verkkosivuilla  

15.9.2021 

Päätöksen tiedoksisaantipäivä

Hallintolain 62 a §:n 3 momentin mukaan päätöksen tiedoksisaannin katsotaan

tapahtuneen seitsemäntenä päivänä julkaisemisajankohdasta.

Päätöksen tiedoksisaantipäivä on 22.9.2021 (7 pv).

Asia

Vaasan hallinto-oikeuden päätös 15.9.2021 nro 462/2021,

valitus ympäristölupa-asiassa /

Piilisuon turvetuotantoalueen ja lisäalueiden ympäristölupa sekä lisäalueiden

toiminnan aloittamislupa, Kyyjärvi

 

Muutoksenhakija ja hakija 

 

J&V Saukko Oy 

Kuulutuksen ja päätösasiakirjan nähtävilläpito 

Tämä kuulutus ja päätösasiakirja pidetään nähtävillä 15.9. – 22.10.2021 

Vaasan hallinto-oikeuden verkkosivuilla osoitteessa:  

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

oikeudenkuulutukset/paatoskuulutukset.html 

Muutoksenhakuohjeet 

Oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 106 §:n mukaan tähän 

päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla. 

 

https://oikeus.fi/hallintooikeudet/vaasanhallinto-oikeus/fi/index/hallinto-oikeudenkuulutukset/paatoskuulutukset.html
https://oikeus.fi/hallintooikeudet/vaasanhallinto-oikeus/fi/index/hallinto-oikeudenkuulutukset/paatoskuulutukset.html


VAASAN HALLINTO-OIKEUS PÄÄTÖS

15.09.2021

462/2021

Dnro 675/03.04.04.04.19/2020
  

Asia Ympäristölupa / turvetuotanto

Muutoksenhakija ja hakija

J&V Saukko Oy

Päätös, josta valitetaan

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto

 23.04.2020, 103/2020

Aluehallintovirasto on myöntänyt J&V Saukko Oy:lle ympäristöluvan 
Piilisuon lohkojen 1, 3 ja lohkon 2 osalta 12,3 ha turvetuotantoon Kyyjärven 
kunnassa Kymijoen vesistöalueella hakemukseen liitetyn suunnitelman ja sen 
täydennysten mukaisesti siten muutettuna kuin lupamääräyksistä ilmenee. 
Tuotantoalueen pinta-ala auma-alueineen on noin 31,9 ha. 

Aluehallintovirasto on hylännyt hakemuksen siltä osin kuin se koskee 
turvetuotantoa lohkoilla 2 (2,7 ha) ja 4 (1,8 ha). Hylätyn alueen sijainti on 
merkitty päätöksen liitekarttaan.

Vaatimukset hallinto-oikeudessa

J&V Saukko Oy valituskirjelmästä tarkemmin ilmenevillä perusteilla vaatinut 
muutosta aluehallintoviraston päätökseen seuraavasti:1) Lohkon 4 
hyväksymistä tuotantoalueeksi. 2) Lohkon 2 hylättyjen alueiden (n. 2,7 ha) 
hyväksymistä tuotantoalueiksi alkuperäisen suunnitelman mukaisesti. 3) 
Lupamääräyksen 5, jonka mukaan vesienkäsittelyrakenteet on tehtävä 
30.9.2020 mennessä, muuttamista siten, että hakija saa oikeuden päättää 
laajennuksen toteuttamisen aloitusajankohdan.
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Asian käsittely hallinto-oikeudessa

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on antanut lausunnon.

Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ympäristö ja 
luonnonvarat -vastuualue on antanut vastineen.

Kyyjärven kunnalle, Kyyjärven kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle, 
Kyyjärven kunnan terveydensuojeluviranomaiselle ja Pohjois-Savon elinkei-
no-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kalatalousviranomaiselle on varattu 
tilaisuus vastineen antamiseen. Vastineita ei ole annettu.

J&V Saukko Oy:lle on varattu tilaisuus vastaselityksen antamiseen. 
Vastaselitystä ei ole annettu.

J&V Saukko Oy on 15.7.2021 ilmoittanut hallinto-oikeudelle peruuttavansa 
valituksensa.

Hallinto-oikeuden ratkaisu

Lausuminen valituksessa esitetyistä vaatimuksista raukeaa.

Perustelut

Muutoksenhakija on peruuttanut valituksensa.

Julkinen kuulutus  
Päätös on annettu julkisella kuulutuksella.

Päätöksestä ilmoittaminen

Kyyjärven kunnanhallituksen on viipymättä julkaistava tieto tätä päätöstä 
koskevasta kuulutuksesta kuntalain 108 §:n mukaisesti. Tiedon kuulutuksen 
julkaisemisesta tulee olla nähtävillä 14 vuorokautta. 

Muutoksenhaku

Oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 106 §:n mukaan tähän 
päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla.

Hallinto-oikeuden kokoonpano

Asian on ratkaissut lainoppinut hallinto-oikeustuomari Sinikka Kangasmaa.
Sinikka Kangasmaa
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Esittelijä Pirjo Pentinmäki

Tämä päätös on sähköisesti varmennettu hallinto-oikeuden 
asianhallintajärjestelmässä.
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Jakelu

Päätös J&V Saukko Oy
oikeudenkäyntimaksu 260 euroa
(Oikaisuvaatimusohje ilmenee hallinto-oikeuden päätöksen
oikeudenkäyntimaksua koskevasta liitteestä.)

Kyyjärven kunnan ympäristönsuojeluviranomainen

Kyyjärven kunnan terveydensuojeluviranomainen

Kyyjärven kunnanhallitus 

Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus/
Kalatalousryhmä, sähköisesti

Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus/
Ympäristö ja luonnonvarat, sähköisesti

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, sähköisesti
Ympäristölupavastuualue 

Suomen ympäristökeskus, sähköisesti

 

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/


