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Luvanvaraisuus koskee ympäris-
tönsuojelulain mukaan siis kaikkea 
turvetuotantoa. Kuitenkin turpeen pie-
nimuotoinen kotitarveotto on mahdol-
lista ilman ympäristölupaa, mikäli toi-
mintaa ei katsottaisi ammattimaiseksi. 
Tällöin turvetta tuotetaan vain omaan 
käyttöön ja tuotantoalue on selkeästi 
alle 10 hehtaaria.  

Tämä ohje on laadittu osana ym-
päristöministeriön rahoittamaa ”Alle 
10 ha turvetuotantoalueiden ympä-
ristölupien hakumenettely” -ohja-
uksenkehittämishanketta ja se on 
kohdennettu tuotannossa oleville alle 
10 hehtaarin turvetuotantoalueille. 
Hanketta hallinnoi Etelä-Pohjanmaan 
ELY-keskus. Ohjeen laadinnassa on 
käytetty hyödyksi yleisen ympäristölu-
pahakemuslomakkeen täyttöohjetta. 
Ohje ei ole viranomaisia eikä toimin-
nanharjoittajia oikeudellisesti sito-
va, ja sitä sovellettaessa tulee ottaa 
huomioon tapauskohtainen harkinta ja 
paikalliset olosuhteet.

Palaturpeen tuotantoa
Kuva:Maiju Ikonen.
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Turvetuotanto ja siihen liittyvä ojitus 
pinta-alasta riippumatta on ollut lu-
vanvaraista 1.9.2014 lähtien (ympä-
ristönsuojelulaki 527 / 2014). Laissa 
annettiin siirtymäsäännökset koskien 
toiminnassa olevia pieniä turvetuo-
tantoalueita. Ympäristönsuojelulain 
muutoksella (327 / 2016) siirtymäaikaa 
jatkettiin siten, että enintään 10 heh-
taarin tuotantoalueelle tulee hakea 
ympäristölupa 1.9.2020 mennessä. 
Lupa-asian vireilläolo ei estä toimin-
nan jatkamista.

Aikaisemman ympäristönsuojelu-
lain 86 / 2000 ja -asetuksen 169 / 2000 
mukaisesti turvetuotanto ja siihen 
liittyvä ojitus tarvitsi ympäristöluvan, 
mikäli tuotantoalue oli yli 10 hehtaa-
ria. Siten pienten turvetuotantoaluei-
den perustaminen oli pääsääntöisesti 
mahdollista ilman ympäristölupaa. Alle 
10 hehtaarin tuotantoalueita otettiin 
käyttöön erityisesti Etelä-Pohjanmaal-
la ja Satakunnassa. Kaikkiaan Suo-
messa on noin 450 alle 10 hehtaarin 
turvetuotantoaluetta.

Luvanvaraisuus koskee ympäris-
tönsuojelulain mukaan siis kaikkea 
turvetuotantoa. Kuitenkin turpeen pie-
nimuotoinen kotitarveotto on mahdol-
lista ilman ympäristölupaa, mikäli toi-
mintaa ei katsottaisi ammattimaiseksi. 
Tällöin turvetta tuotetaan vain omaan 
käyttöön ja tuotantoalue on selkeästi 
alle 10 hehtaaria.  

Tämä ohje on laadittu osana ym-
päristöministeriön rahoittamaa ”Alle 
10 ha turvetuotantoalueiden ympä-
ristölupien hakumenettely” -ohja-
uksenkehittämishanketta ja se on 
kohdennettu tuotannossa oleville alle 
10 hehtaarin turvetuotantoalueille. 
Hanketta hallinnoi Etelä-Pohjanmaan 
ELY-keskus. Ohjeen laadinnassa on 
käytetty hyödyksi yleisen ympäristölu-
pahakemuslomakkeen täyttöohjetta. 
Ohje ei ole viranomaisia eikä toimin-
nanharjoittajia oikeudellisesti sito-
va, ja sitä sovellettaessa tulee ottaa 
huomioon tapauskohtainen harkinta ja 
paikalliset olosuhteet.

Palaturpeen tuotantoa
Kuva:Maiju Ikonen.

Johdanto
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Kun kyse on kotitarveotosta, joka kui-
tenkin vaatii ympäristöluvan jätevesi-
en johtamiseen, josta saattaa aiheu-
tua ojan, lähteen tai vesilain 1 luvun 
3 §:n 1 momentin 6 kohdassa tarkoite-
tun noron pilaantumista tai toimintaan, 
josta saattaa ympäristössä aiheutua 
eräistä naapuruussuhteista annetun 
lain 17 §:n 1 momentissa tarkoitettua 
kohtuutonta rasitusta, on toimivaltai-
nen lupa- ja valvontaviranomainen 
kunnan ympäristönsuojeluviranomai-
nen. Kunta on lupa- ja valvontaviran-
omainen myös siinä tapauksessa, 
mikäli kotitarveotto sijoittuu pohjave-
sialueelle ja toiminnasta voi aiheutua 
pohjaveden pilaantumisen vaaraa 
(YSL 28 §).

Kaavio 1. Tuotannossa olevan alle 10 hehtaarin turvetuotantoalueen ympäristönsuojelulain mukaiset vaihtoehdot

Ei

Ei

Kyllä

Kyllä

Ei

Kyllä

Tuontantomäärä 
vastaa käyttötarvetta

Turvetta tuotetaan vain 
omaan käyttöön

Tuottajalla on muita 
turvetuotantoalueita

Turvetuotannon 
jatkaminen 

kotitarveottona 

Ympäristöluvan 
hakeminen 
1.9.2020 

mennessä

Ilmoitus 
jälkikäytöstä 

ELY-keskukselle

Turvetuotannon 
lopettaminen 

1.9.2020 
mennessä

1.9.2014 tuotannossa ollut alle 10 ha 
turvetuotantoalue

Turvetuotannon 
jatkaminen

Vapaaehtoinen ilmoitus turpeen kotitarveotosta 
ELY-keskukselle. ELY-keskus antaa asiasta lausunnon. 
Turvetuotantoa voidaan harjoittaa kotitarveottona, tai 

turvetuotannolle tulee hakea ympäristölupa esimerkiksi 
naapureille mahdollisesti aiheutuvan kohtuuttoman 

rasituksen vuoksi.
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Ympäristölupa

Ympäristölupa tarvitaan ympäristön 
pilaantumisen vaaraa aiheuttavaan 
toimintaan ja luvan saaneen toimin-
nan päästöjä tai niiden vaikutuksia 
lisäävään tai muuhun olennaiseen 
toiminnan muuttamiseen. Luvan tar-
peesta säädetään ympäristönsuojelu-
laissa (YSL 527 / 2014). Ympäristön-
suojelulain voimaantullessa 1.9.2014 
toiminnassa olleille alle 10 hehtaarin 
turvetuotantoalueille on annettu siirty-
mäaika ympäristöluvan hakemiseen. 
Ympäristölupahakemus tulee olla 
vireillä 1.9.2020 mennessä. Toimintaa 
voidaan jatkaa ympäristölupahake-
muksen ollessa vireillä.

Toimivaltainen 
viranomainen
Lupahakemus toimitetaan toimival-
taiselle ympäristölupaviranomaiselle, 
joka turvetuotannossa on aluehallinto-
virasto. Luvan tarpeesta sekä muista 
lupa-asiaan liittyvistä kysymyksistä 
kannattaa olla hyvissä ajoin yhtey-
dessä toimivaltaiseen valvontaviran-
omaiseen. Valvontaviranomainen 
on alueellinen elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristökeskus. (YSL 189 §)

Mikäli kyse on kotitarveotosta, joka 
vaatii ympäristöluvan toimintaan, josta 
saattaa aiheutua vesistön pilaantu-
mista eikä kyse ole vesilain mukaan 
luvanvaraisesta hankkeesta, lupavi-
ranomainen on aluehallintovirasto.   

Kun kyse on kotitarveotosta, joka kui-
tenkin vaatii ympäristöluvan jätevesi-
en johtamiseen, josta saattaa aiheu-
tua ojan, lähteen tai vesilain 1 luvun 
3 §:n 1 momentin 6 kohdassa tarkoite-
tun noron pilaantumista tai toimintaan, 
josta saattaa ympäristössä aiheutua 
eräistä naapuruussuhteista annetun 
lain 17 §:n 1 momentissa tarkoitettua 
kohtuutonta rasitusta, on toimivaltai-
nen lupa- ja valvontaviranomainen 
kunnan ympäristönsuojeluviranomai-
nen. Kunta on lupa- ja valvontaviran-
omainen myös siinä tapauksessa, 
mikäli kotitarveotto sijoittuu pohjave-
sialueelle ja toiminnasta voi aiheutua 
pohjaveden pilaantumisen vaaraa 
(YSL 28 §).

Kaavio 1. Tuotannossa olevan alle 10 hehtaarin turvetuotantoalueen ympäristönsuojelulain mukaiset vaihtoehdot

Ei

Ei

Kyllä

Kyllä

Ei

Kyllä

Tuontantomäärä 
vastaa käyttötarvetta

Turvetta tuotetaan vain 
omaan käyttöön

Tuottajalla on muita 
turvetuotantoalueita

Turvetuotannon 
jatkaminen 

kotitarveottona 

Ympäristöluvan 
hakeminen 
1.9.2020 

mennessä

Ilmoitus 
jälkikäytöstä 

ELY-keskukselle

Turvetuotannon 
lopettaminen 

1.9.2020 
mennessä

1.9.2014 tuotannossa ollut alle 10 ha 
turvetuotantoalue

Turvetuotannon 
jatkaminen

Vapaaehtoinen ilmoitus turpeen kotitarveotosta 
ELY-keskukselle. ELY-keskus antaa asiasta lausunnon. 
Turvetuotantoa voidaan harjoittaa kotitarveottona, tai 

turvetuotannolle tulee hakea ympäristölupa esimerkiksi 
naapureille mahdollisesti aiheutuvan kohtuuttoman 

rasituksen vuoksi.

Ympäristöluvan hakeminen
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Hakemus voidaan tehdä vapaamuo-
toisesti siten, että siitä ilmenevät ym-
päristönsuojeluasetuksen 3 §:n 1 mo-
mentin mukaiset tiedot ja toiminnan 
luonteesta ja vaikutuksista riippuen 
tapauskohtaisesti 3 §:n 2 momentin 
ja 4 – 7 §:n mukaiset asiat. Turve-
tuotannon ympäristönsuojeluohjeen 
(2 / 2015) liitteessä 1 on ohje hake-
muksen sisällöstä.

Hakemuksen ja liiteasiakirjojen on 
muodostettava yksiselitteinen ja ym-
märrettävä kokonaisuus. Hakemuk-

seen liitettävien karttojen ja piirrosten 
on oltava selkeitä ja niissä on käytet-
tävä tarkoitukseen sopivaa mittakaa-
vaa.

Hakijalla on oltava käyttöoikeus 
piirustusten laatimisessa käyttämiinsä 
aineistoihin. Piirustuksiin on merkittä-
vä piirroksen tunnistetiedot (tyyppi ja 
numero), mittakaava, laatimispäivä-
määrä ja laatijan nimi. 

Pienen tuotantoalueen ympäris-
tölupahakemuksen tulee sisältää 
vähintään kohdissa 1 – 13 esitetyt 

asiat. Ympäristölupahakemuksen 
sisältövaatimuksiin vaikuttavat muun 
muassa alueen koko ja mahdolliset 
laajennusalueet, alapuolisen vesistön 
tila ja häiriintyvät kohteet. Tapauskoh-
taisesti lupaviranomainen voi pyytää 
täydentämään tässä mainittuja asioita 
tai pyytää selvittämään muita tietoja.

Turvetuotantoalueen vedet johdetaan 
kokoojaojalla laskeutusaltaaseen, jossa on 
pintapuomi ja poistopäässä virtaamaa sää-
tävä patorakenne. Kuva: Marjaana Eerola. 

Hakemuksen sisältö
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asiat. Ympäristölupahakemuksen 
sisältövaatimuksiin vaikuttavat muun 
muassa alueen koko ja mahdolliset 
laajennusalueet, alapuolisen vesistön 
tila ja häiriintyvät kohteet. Tapauskoh-
taisesti lupaviranomainen voi pyytää 
täydentämään tässä mainittuja asioita 
tai pyytää selvittämään muita tietoja.

Turvetuotantoalueen vedet johdetaan 
kokoojaojalla laskeutusaltaaseen, jossa on 
pintapuomi ja poistopäässä virtaamaa sää-
tävä patorakenne. Kuva: Marjaana Eerola. 

1. Taustatiedot ja yleisku-
vaus toiminnasta
Ilmoitetaan hakijan yhteystiedot sekä 
mahdollisen konsultin yhteystiedot. 
Ilmoitetaan toiminnan sijaintikiinteistö 
(kiinteistön nimi ja kiinteistötunnus). 
Tuotantoalueesta ilmoitetaan kiinteis-
tötiedot ja onko alue omistuksessa vai 
vuokralla. Mikäli alue on vuokrattu, il-
moitetaan vuokrasopimuksen voimas-
saoloaika. Selvitetään kaavatiedot ja 
toimitetaan kopio kaavoista (asema-, 
yleis- ja maakuntakaava) ja kaava-
merkinnöistä. Alueen sijainti osoite-
taan hakemuksen liitteenä toimitetta-
valla yleiskartalla, jonka mittakaava on 
1:100 000 tai 1:200 000.

Kuvataan tuotantoalueen nykytila 
ja kerrotaan tuotantoalueen käyttöhis-
toria. Mikäli tuotantoalueesta on tehty 
kunnan ympäristönsuojeluviranomai-
selle ilmoitus alle 10 hehtaarin suon 
ottamisesta turvetuotantoon, liitetään 
hakemukseen kunnan ympäristönsuo-
jeluviranomaisen päätös tai viranhal-
tijan lausunto asiasta. Hakemukseen 
liitetään tuotantosuunnitelmakartta, 
josta ilmenee mm. vesienkäsittelyra-
kenteet, tukikohdan ja aumojen sijainti 
sekä toimitetaan kartta, josta ilmenee 
vesienjohtamisreitti tuotantoalueelta 
laskuojaa pitkin lähimpään vesistöön. 
Ilmoitetaan tuotantotapa, vuosittainen 
tuotantomäärä ja arvioitu tuotannon 
kesto. Lisäksi ilmoitetaan tuotannon 
keskimääräinen toteutusaika vuo-
dessa sekä kausi- ja vuodenaikais-
vaihtelut, toimintajaksojen pituudet ja 
päivittäiset toiminta-ajat.

Selvitetään sarkaojarakenteiden to-
teutus (päisteputki ja lietesyvennys). 
Ilmoitetaan muiden vesienkäsittely-
rakenteiden, kuten laskeutusaltaiden 
ja pintavalutuskentän, kosteikon tai 
kasvillisuuskentän mitoitusperusteet.

Pintavalutuskentästä ilmoitetaan 
pintavalutuskentän pinta-ala, pintava-
lutuskentän pinta-alan osuus eristys-
ojien rajaamasta valuma-alueesta, 
kaltevuus, turvepaksuudet, turpeen 
maatuneisuus, korkeussuhteet sekä 
puusto ja muu kasvillisuus. Ojitetus-
ta pintavalutuskentästä tulee lisäksi 
ilmoittaa tiedot turpeen laadusta, ojien 
määrästä, kunnosta, syvyydestä, 
ulottumisesta kivennäismaahan sekä 
suunnitelma ojien tukkimisesta. Kas-
villisuuskentästä tai kosteikosta ilmoi-
tetaan vähintään kentän tai kosteikon 
pinta-ala, sekä pinta-alan osuus eris-
tysojien rajaamasta valuma-alueesta, 
avovesipinnan osuus ja kasvillisuus.

Esitetään yksityiskohtainen suunni-
telmapiirros vesienkäsittelyrakenteis-
ta, esimerkiksi pintavalutuskentästä, 
kasvillisuuskentästä tai kosteikosta. 
Piirroksesta tulee käydä ilmi so-
veltuvin osin penkereiden sijainnit, 
korkeussuhteet, ojitetulla pintavalu-

tuskentällä ojien sijainnit ja alustava 
suunnitelma ojatukosten paikoista, 
turvepaksuuden ja -laadun mittaus-
pisteet sekä jako-ojien tai -putkien ja 
keräilyojan tai -ojien sijainnit. Piirrok-
sesta tulee käydä ilmi myös laskeu-
tusaltaan ja mahdollisen pumppausal-
taan sijainti.

Arvioidaan vesienkäsittelyn (pin-
tavalutuskenttä, kasvillisuuskenttä tai 
kosteikko) puhdistustehoa ja saavu-
tettavia pitoisuuksia kokonaisfosforin, 
kokonaistypen ja kiintoaineen osalta. 

2. Vesienkäsittelyn  
kuvaus tuotantolohkoittain 
tai laskuojittain

Sarkaojarakenteet, virtaaman-
säätö ja laskeutusaltaat ovat 
perustason vesienkäsittelyä. 
Pääsääntöisesti vesienkäsittelyä 
tulee tehostaa muilla vesienkä-
sittelymenetelmillä. Pintavalu-
tuksessa valumavedet ohjataan 
ojittamattomalle tai vaihtoehtoi-
sesti ojitetulle suolle, jolla on vä-
hintään puolen metrin paksuinen 
turvekerros. Kasvillisuuskenttä 
on pengerretty kasvillisuuden 
peittämä alue, jolla kasvaa esi-
merkiksi ruokohelpeä. Kosteikko 
on pengerretty alue, jossa on 
pysyvästi avovesipintaa.
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3. Pöly, melu ja liikenne

Kuvataan pöly- ja melupäästöjen 
syntyminen ja esitetään tarvittaessa 
tehtäväksi pöly- ja / tai meluselvitys. 
Hakemukseen liitetään kartta, josta 
ilmenee liikenteen kulkureitit.

4. Varastointi ja jätteet 

Ilmoitetaan vuosittain käytettävien 
poltto- ja voiteluaineiden määrä ja nii-
den varastointitapa. Arvioidaan muo-
dostuvien jätteiden määrä vuosittain 
ja ilmoitetaan jätteiden toimituspaikka. 
Hakemukseen liitetään kaivannais-
jätteen jätehuoltosuunnitelma, jolla 
ilmoitetaan kaivannaisjätteiden (kuten 
kantojen ja kivien) arvioitu määrä 
ja hyödyntämistapa. Lomake löytyy 
ympäristöhallinnon Internet-sivuilta 
(http://www.ymparisto.fi/lomakkeet).

5. Paras käyttökelpoinen 
tekniikka (BAT)

Esitetään arvio parhaan käyttökelpoi-
sen tekniikan soveltamisesta tuotan-
toalueen vesienkäsittelytekniikassa 
ja muissa ympäristöhaittojen vähen-
tämistoimissa. Tarkastelussa voidaan 
ottaa huomioon tuotantoalueen koko 
ja toiminta-aika.

6. Tuotantoalueen ja sen 
ympäristön kuvaus sekä 
luonnonarvot

Selvitetään tuotantoalueen vaikutus-
alueen luonnonarvot, kuten uhan-
alaiset lajit, luonnonsuojelualueet, 
lähteet ja muut arvokkaat elinympä-
ristöt. Mikäli ympäristölupaa haetaan 
myös laajennusalueelle, tulee sekä 
tuotantoalueen että sen vaikutusalu-
een luonnonarvot selvittää. Näihin 
kuuluvat muun muassa uhanalaiset 
ja luontodirektiivin liitteen IV (a) lajit, 
suoluontotyypit, luonnonsuojelualueet, 
vesilain 2:11 §:n tarkoittamat pienve-
det (lähteet, norot ja alle 1 ha kokoi-
set lammet) sekä metsälain 10 §:n 
tarkoittamat arvokkaat elinympäristöt. 
Esitetään arvio tuotannon vaikutuksis-
ta luonnonarvoihin.

Ilmoitetaan etäisyys lähimpään 
Natura-alueeseen. Mikäli turvetuotan-
toalue sijaitsee lähellä Natura 2000 
-verkostossa olevaa aluetta, tulee 
esittää perusteltu arvio Natura-arvioin-
nin tarpeesta.

ja esitetään tiedot alueen hallinnasta. 
Selvitetään ympäristön maankäyttö-
muodot. Mikäli tuotantoalueen lähis-
töllä on pohjavesialueita tai kaivoja, 
toimitetaan tiedot niistä.

Hakemukseen liitetään kartta, josta 
ilmenevät etäisyydet mahdollisiin 
suojelukohteisiin, pohjavesialueisiin ja 
asutukseen.

Tiedot Natura-alueen suo-
jeluperusteena olevista luonnon-
arvoista löytyvät Natura-aluetta 
koskevista tietolomakkeista ja 
ympäristöhallinnon verkkosi-
vuilta (http://www.ymparisto.fi/
fi-FI/Luonto/Suojelualueet/Na-
tura_2000_alueet). Sivulta on 
valittavissa ELY-keskus ja sen 
alueella sijaitseva Natura-alue, 
jonka alueelle toimenpide sijoit-
tuu. Alueelliselta ELY-keskukselta 
saa lisätietoa yksittäisestä Natura 
2000 -alueesta.

Kuvataan ympäristön asutus ja 
etäisyydet lähimpiin asuinkiinteistöi-
hin. Mikäli asutusta on alle 500 metrin 
etäisyydellä tuotantoalueesta, kuva-
taan lisäksi tuotantoalueen ja asus-
tuksen välinen maasto ja kasvillisuus 

http://www.ymparisto.fi/lomakkeet
http://www.ymparisto.fi/fi-FI/Luonto/Suojelualueet/Natura_2000_alueet
http://www.ymparisto.fi/fi-FI/Luonto/Suojelualueet/Natura_2000_alueet
http://www.ymparisto.fi/fi-FI/Luonto/Suojelualueet/Natura_2000_alueet
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7. Vesistötiedot

Selvitetään alapuolisten lähimpien 
purkuvesistöjen tila, kuten virtaama, 
pinta-ala ja veden laatu. Tietoja vesis-
töistä saa muun muassa vesienhoito-
suunnitelmista ja toimenpideohjelmis-
ta, jotka löytyvät ympäristöhallinnon 
sivuilta (http://www.ymparisto.fi/
vaikutavesiin -> Kirjasto). Selvitetään 
tiedot lähimpien alapuolisten purku-
vesistöjen kalastosta ja kalastuksesta 
esimerkiksi aiempia kalataloustark-
kailuraportteja hyödyntäen. Lisäksi 
selvitetään alapuolisten vesistöjen 

muu virkistyskäyttö, kuten uimarannat 
ja loma-asutus.

Hakemukseen liitetään kartta, josta 
ilmenee tuotantoalueen kuivatusve-
sien johtamisreitti tuotantoalueelta 
vesistöön.

8. Päästöt ja vaikutukset

Arvioidaan vuosittainen brutto- ja net-
topäästö (kg / vuosi) kokonaisfosforin, 
kokonaistypen ja kiintoaineen osalta 
sekä ilmoitetaan perusteet päästöarvi-
olle. Toimitetaan mahdolliset päästö-

tarkkailun analyysitiedot hakemuksen 
liitteenä. Hakemuksessa arvioidaan 
mikä on toiminnan päästöjen vaikutus 
alapuolisen vesistön tilaan ja vesien-
hoidon toimenpideohjelman tavoittei-
den saavuttamiseen.

Mikäli tuotantoalueen läheisyy-
dessä (alle 500 metrin etäisyydel-
lä) on asutusta, arvioidaan melu- ja 
pölypäästöistä aiheutuvaa haittaa 
asutukselle ja kuvataan toimenpiteet 
pölypäästöistä ja melusta aiheutuvien 
haittojen rajoittamiseksi.

Vesienkäsittelyä tehostetaan esimerkiksi 
johtamalla kuivatusvedet ojittamattomalle 
pintavalutuskentälle. Kuva: Pia Jaakola. 

http://www.ymparisto.fi/vaikutavesiin
http://www.ymparisto.fi/vaikutavesiin
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9. Tarkkailuesitys

Turvetuotantoalueen velvoitetarkkailu 
koostuu käyttö- ja päästötarkkailusta 
sekä vaikutustarkkailusta. Käyttötark-
kailuun kuuluu sekä toiminnan että 
rakenteiden seuranta ja käyttöpäivä-
kirjan pitäminen. Päästötarkkailussa 
tarkkaillaan vesistöön johdettavia 
päästöjä. Lähtevän veden laadun ja 
määrän tarkkailun lisäksi päästötark-

kailuun voi kuulua myös vesienkäsit-
telyrakenteen tehon tarkkailua. Tällöin 
vesinäytteet otetaan vesienkäsittelyra-
kenteelle tulevasta ja sieltä lähtevästä 
vedestä. Vaikutustarkkailuun pienillä 
tuotantoalueilla kuuluu yleensä vesis-
tötarkkailua, mutta tapauskohtaisesti 
siihen voi kuulua myös kalatalous-, 
pohjavesi-, melu- ja pölytarkkailua. 
Tietoa tarkkailujen järjestämisestä löy-
tyy Turvetuotannon tarkkailuohjeesta. 

10. Mahdolliset korvaukset 
ja kompensaatiot

Mikäli alapuolisella vesistöllä on kala-
taloudellista merkitystä ja tuotantoalu-
eella voidaan katsoa olevan haitallista 
kalataloudellista vaikutusta, voidaan 
haittoja esittää kompensoitavaksi ka-
latalousmaksulla.

11. Asianosaistiedot

Hakemuksen liitteenä toimitetaan 
tiedot kiinteistöistä (kiinteistötunnus 
ja omistaja yhteystietoineen) 500 m 
etäisyydeltä tuotantoalueelta sekä 
ranta-alueiden omistajatiedot alueel-
ta, johon vesistövaikutukset voivat 
ulottua. Lisäksi hakemukseen liitetään 
rekisterikartta, josta käy ilmi edellä 
mainitut kiinteistöt selvästi numeroi-
tuna. Selvitetään myös vesialueiden 
omistajatiedot alueelta johon vesistö-
vaikutukset voivat ulottua.

Turvetuotantoalueen sarkaoja, jossa lietesy-
vennys ja päisteputki. 
Kuva: Ari Koski. 
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12. Selvitys pohjamaan 
happamuudesta, jos alu-
eella voi olla happamia 
sulfaattimaita 

teenottokerroilla on mukana pH ja 
sähkönjohtavuus, muutoin happamien 
sulfaattimaiden tarkkailu harkitaan 
tapauskohtaisesti. Toimenpiteitä ovat 
esimerkiksi pidättäytyminen ojien 
kaivamisesta kivennäismaahan ja kai-
vuumassojen käsittely kalkitsemalla.

13. Tarvittavat selvitykset

Happamien sulfaattimaiden esiin-
tymisen todennäköisyyttä voi tar-
kastella Geologian tutkimuskes-
kuksen karttapalvelusta (http://
gtkdata.gtk.fi/hasu/index.html). 

Mikäli on todennäköistä, että tuotan-
toalue sijaitsee happamalla sulfaat-
timaalla, tulee alue tutkia. Yleensä 
riittää, että 10 hehtaarin alueelta 
näytteet otetaan yhdestä näytepis-
teestä. Näytepiste tulee valita siten, 
että näyte saadaan alueelta, jossa 
kaivuu voi ulottua kivennäismaahan. 
Turvetuotannon ympäristönsuojeluoh-
jeessa (2 / 2015) liitteessä 6 on ohjeita 
happaman sulfaattimaan selvitykseen 
ja Sulfa 2 -hanke on luonut toiminta-
malleja happamuuden ennakoimiseksi 
ja riskien hallitsemiseksi turvetuotan-
toalueilla (http://www.syke.fi/hank-
keet/sulfa2).

Mikäli tuotantoalue sijaitsee 
happamalla sulfaattimaalla, niin 
hakemukseen liitetään esitys hap-
pamuushaittojen torjuntasuunnitel-
maksi. Tarkkailussa kaikilla näyt-

mihin aineistoon ja laskenta-, tutki-
mus- tai arviointimenetelmään annetut 
tiedot perustuvat. Osa tarvittavista 
selvityksistä voi edellyttää maastotut-
kimuksia kesäajalta, mikä kannattaa 
huomioida ympäristölupahakemuksen 
aikataulussa.

Selvityksiä tehtäessä on huolehdit-
tava oikeuksista alueilla liikkumiseen 
ja tutkimiseen. Muuhun kuin yleiskäyt-
töoikeuden perusteella tapahtuvaan 
liikkumiseen on oltava alueen omista-
jan / haltijan suostumus tai tutkimus-
lupa.

Selvityksistä aiheutuvia kustan-
nuksia voi alentaa teettämällä 
selvitykset samanaikaisesti lähi-
alueen muiden ympäristölupaa 
hakevien turvetuotantoalueiden 
kanssa.

Hakemukseen liitetään sen käsitte-
lyn kannalta tarpeelliset ajantasaiset 
selvitykset. Selvitysten laatiminen ja 
toimittaminen kuuluvat hakijalle, mutta 
usein niiden laatimisessa tarvitaan 
asiantuntija-apua. Hankkeen laatu 
ja alueen ominaispiirteet vaikuttavat 
tarvittavien selvitysten sisältöön ja 
laajuuteen. Selvitykset voivat koskea 
toimintaa, luonnonarvoja, päästöjä, 
vaikutuksia, asianosaisia ja muita 
merkityksellisiä seikkoja. Hakemuk-
sesta on tarvittaessa käytävä ilmi, 

http://gtkdata.gtk.fi/hasu/index.html
http://gtkdata.gtk.fi/hasu/index.html
http://www.syke.fi/hankkeet/sulfa2
http://www.syke.fi/hankkeet/sulfa2
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Ympäristölupa-
hakemuksen 
käsittely
Ympäristölupahakemus liitteineen 
toimitetaan toimivaltaiselle lupaviran-
omaiselle sähköisesti. Toiminnanhar-
joittajan asemassa oleva luonnollinen 
henkilö voi kuitenkin jättää lupahake-
muksen ja sen liitteet paperisina.

Lupahakemuksen käsittelyä 
edistää selkeä ja kattava hakemus. 
Hakemuksen laatijalta edellytetään 
riittävää asiantuntemusta hakemuk-
sen laatimiseksi. Vaatimustaso riippuu 
hankkeen laadusta, laajuudesta ja vai-
kutusten merkittävyydestä. Hakija voi 
laatia hakemuksen itse, mikäli omaa 
tehtävään riittävän asiantuntemuk-
sen. Hakemuksen laatiminen voidaan 
antaa myös toimeksiantona asiantun-
tevalle henkilölle tai alalla toimivalle 
konsultille.

Mikäli samalla toiminta-alueella 
sijaitsevalla usealla luvanvaraisella 
toiminnalla on sellainen toiminnallinen 
yhteys, että ympäristövaikutuksia on 
tarpeen tarkastella yhdessä, lupaa on 
haettava samanaikaisesti eri lupa-
hakemuksilla tai yhteisesti yhdellä 
lupahakemuksella (YSL 41 §). Tämä 
voi tulla kyseeseen esimerkiksi silloin, 
kun alle 10 hehtaarin tuotantoalueet 
sijaitsevat lähekkäin. 

Kuvaus ympäristölupakäsittelyn eri 
vaiheista löytyy internet-sivulta  
http://www.ymparisto.fi/luvat  
→ Ympäristölupa. 

Käsittelymaksu

Ympäristölupahakemuksen käsitte-
lystä peritään maksu sen mukaan, 
mitä valtioneuvoston asetuksessa 
aluehallintoviraston maksuista on 
säädetty. Vuonna 2019 alle 10 heh-
taarin turvetuotantoalueen ympäristö-
lupapäätöksen hinta on 4780 euroa ja 
10 – 50 hehtaarin 9550 euroa. Maksu 
peritään 35 prosenttia alempana, jos 
asian käsittelyn vaatima työmäärä on 
keskimääräistä pienempi, ja 35 pro-
senttia korkeampana, jos työmäärä on 
keskimääräistä suurempi.

Milloin 
ympäristölupa 
myönnetään?

Ympäristöluvan myöntämi-
nen ja voimassaolo
Lupaviranomainen selvittää luvan 
myöntämisen edellytykset hakemuk-
sessa esitettyjen tietojen, lausuntojen 
ja muistutusten sekä muiden asias-
sa saatujen selvitysten perusteella 
(YSL 48 §). 

Ympäristölupa myönnetään toimin-
taan, jos se täyttää ympäristönsuo-
jelulain ja jätelain sekä niiden nojalla 
annettujen säännösten vaatimukset, 
eikä muistakaan laeista (esimerkiksi 
luonnonsuojelulaki, maankäyttö- ja ra-

kennuslaki) tai niiden nojalla annetuis-
ta säännöksistä aiheudu estettä luvan 
myöntämiseen.

Ympäristölupa myönnetään yleen-
sä toistaiseksi voimassa olevana, 
mutta tuotannon loppuvaiheessa tai 
muusta erityisestä syystä lupa voi-
daan antaa määräaikaisena. Toimin-
nanharjoittaja voi hakea ympäristö-
lupaa määräaikaisena. Toiminta-aika 
huomioidaan lupamääräyksiä annet-
taessa. Esimerkiksi vaatimukset ve-
sienkäsittelystä voivat olla lievemmät, 
mikäli toiminta ei jatku pitkään.

Määräaikaisessa luvassa on voitu 
määrätä mahdollisuudesta saattaa toi-
mintaa koskeva uusi lupahakemus vi-
reille määräajan kuluessa ja että lupa 
on määräajasta riippumatta voimassa 
kunnes toimintaa koskeva uusi lupa-
hakemus on lainvoimaisesti ratkaistu. 
Jos määräaikaa uuden hakemuksen 
vireille panemisesta ei noudateta tai 
tällaista määräystä ei sisälly lupaan, 
raukeaa määräaikainen ympäristölupa 
määräajan päättyessä.

Ympäristöluvassa annetaan ym-
päristön pilaantumisen estämiseksi 
tarpeelliset määräykset.
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Turpeen pienimuotoinen kotitarveotto 
on edelleen mahdollista ilman ym-
päristölupaa, jos toimintaa ei katsota 
ammattimaiseksi. Turvetuotannon 
ympäristönsuojeluohjeen (4 / 2015) 
mukaan pienimuotoisella kotitarveotol-
la tarkoitetaan selkeästi alle 10 heh-
taarin tuotantoaluetta. Kotitarveotos-
sa turvetta tuotetaan vain omaan 
käyttöön eikä turvetta ole mahdollista 
edes vastikkeetta luovuttaa ulkopuo-
liselle. Turve tuotetaan esimerkiksi 
omien kiinteistöjen lämmitykseen, 
oman kasvihuoneen kasvuturpeeksi 
tai oman maatilan eläinten kuivik-
keeksi. Tuotantomäärän tulee vastata 
käyttötarvetta. (Kaavio 1.)

Vaikka kotitarveoton kriteerit täyttyi-
sivät, ympäristönsuojelulain 27 §:n 
mukaan ympäristölupa on oltava:
1. toimintaan, josta saattaa aiheutua 

vesistön pilaantumista eikä kyse 
ole vesilain mukaan luvanvaraises-
ta hankkeesta

2. jätevesien johtamiseen, josta 
saattaa aiheutua ojan, lähteen tai 
vesilain 1 luvun 3 §:n 1 momen-
tin 6 kohdassa tarkoitetun noron 
pilaantumista

3. toimintaan, josta saattaa ympäris-
tössä aiheutua eräistä naapuruus-
suhteista annetun lain (26 / 1920) 
17 §:n 1 momentissa tarkoitettua 
kohtuutonta rasitusta.

Kotitarveotto
Ympäristönsuojelulain 28 §:n mukai-
sesti myös turpeen kotitarveottoon 
on oltava ympäristölupa, jos toimin-
ta sijoitetaan tärkeälle tai muulle 
vedenhankintakäyttöön soveltuvalle 
pohjavesialueelle ja toiminnasta voi 
aiheutua pohjaveden pilaantumisen 
vaaraa. Kotitarveottamisessa on otet-
tava huomioon ympäristönsuojelulain 
lisäksi myös muu lainsäädäntö, kuten 
esimerkiksi luonnonsuojelulaki.

Luvantarpeen arvioimiseksi 
turpeen kotitarveotosta pyydetään 
ilmoittamaan asianomaiselle ELY-kes-
kukselle. Pohjavesialueella kotitarve-
ottamisesta on aina tehtävä ilmoitus. 
Ilmoituksen voi tehdä lomakkeella 
”Ilmoitus turpeen kotitarveotosta”, 
joka on saatavilla ympäristöhallinnon 
Internet-sivuilta (http://www.ymparisto.
fi/lomakkeet).Virtaaman laskemisessa käytetään yleensä  

90 asteen V-aukkopatoa.  Kuva: Marjaana Eerola. 

http://www.ymparisto.fi/lomakkeet
http://www.ymparisto.fi/lomakkeet
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Mikäli olemassa olevalle alle 10 hehtaarin turvetuotannolle ei haeta ympäristölu-
paa, eikä toiminta ole kotitarveottoa, tulee tuotanto lopettaa 1.9.2020 mennessä 
ja siirtää alue jälkikäyttöön. Tuotannon lopettamisesta pyydetään ilmoittamaan 
ELY-keskukselle. Alue tulee siistiä ja sieltä tulee poistaa turvetuotantoon liitty-
vät tarpeettomat rakenteet ja laitteet. Turvetuotannosta vapautuneen alueen 
jälkikäyttömuotoja ovat esimerkiksi peltoviljelyyn ottaminen, metsitys, uudelleen 
soistaminen tai kosteikon perustaminen. Jälkikäyttö edellyttää yleensä ojitusten 
tekemistä. Muusta kuin vähäisestä ojituksesta on ilmoitettava elinkeino-, liikenne- 
ja ympäristökeskukselle vähintään 60 päivää ennen ojituksen aloittamista.

Entinen turvetuotantoalue voidaan  
muuttaa kosteikoksi.  
Kuva: Marjaana Eerola. 
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Mikäli olemassa olevalle alle 10 hehtaarin turvetuotannolle ei haeta ympäristölu-
paa, eikä toiminta ole kotitarveottoa, tulee tuotanto lopettaa 1.9.2020 mennessä 
ja siirtää alue jälkikäyttöön. Tuotannon lopettamisesta pyydetään ilmoittamaan 
ELY-keskukselle. Alue tulee siistiä ja sieltä tulee poistaa turvetuotantoon liitty-
vät tarpeettomat rakenteet ja laitteet. Turvetuotannosta vapautuneen alueen 
jälkikäyttömuotoja ovat esimerkiksi peltoviljelyyn ottaminen, metsitys, uudelleen 
soistaminen tai kosteikon perustaminen. Jälkikäyttö edellyttää yleensä ojitusten 
tekemistä. Muusta kuin vähäisestä ojituksesta on ilmoitettava elinkeino-, liikenne- 
ja ympäristökeskukselle vähintään 60 päivää ennen ojituksen aloittamista.

Entinen turvetuotantoalue voidaan  
muuttaa kosteikoksi.  
Kuva: Marjaana Eerola. 

Tuotannon lopettaminen
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Lisätietoja turvetuotannon ympäristönsuojelusta, ympäristölupaprosessista ja tarkkailuista löytyy muun muassa 
seuraavista oppaista ja nettisivuilta:

Turvetuotannon ympäristönsuojeluohje. [Verkkojulkaisu]. Helsinki: Ympäristöhallinnon ohjeita 2 / 2015. Saatavana:  
http://hdl.handle.net/10138/155221

Turvetuotannon tarkkailuohje. Päivitetty tarkkailuohje löytyy sivulta http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/ (Haku: Turve-
tuotannon tarkkailuohje) 

Toimintamallit happamuuden ennakoimiseksi ja riskien hallitsemiseksi turvetuotantoalueilla (Sulfa 2) -hanke. http://
www.syke.fi/hankkeet/sulfa2

Lisätietoja

http://hdl.handle.net/10138/155221
http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/
http://www.syke.fi/hankkeet/sulfa2
http://www.syke.fi/hankkeet/sulfa2
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