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JULKINEN KUULUTUS 

Valitus vesilain mukaisesta päätöksestä  

Vesilain 15 luvun 3 §:n mukaan Vaasan hallinto-oikeuden on annettava 

lupaviranomaisen, valtion valvontaviranomaisen ja kunnan 

ympäristönsuojeluviranomaisen vesilain nojalla antaman päätöksen sekä 

ojitustoimituksessa annetun päätöksen johdosta jätetty valitus tiedoksi 

julkisella kuulutuksella noudattaen, mitä hallintolain 62 a §:ssä säädetään. 

Tieto kuulutuksesta on julkaistava hankkeen vaikutusalueen kunnissa 

noudattaen, mitä kuntalain 108 §:ssä säädetään. 

Kuulutuksen julkaisupäivä Vaasan hallinto-oikeuden verkkosivuilla  

17.11.2021 

Valituksen tiedoksisaantipäivä 

Hallintolain 62 a §:n 3 momentin mukaan tiedoksisaannin katsotaan 

tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta. 

Valituksen tiedoksisaantipäivä on 24.11.2021. 

Asia 

Vaasan hallinto-oikeuteen on jätetty yksi valitus Itä-Suomen 

aluehallintoviraston päätöksestä 2.6.2021 nro 62/2021 vesilain mukaisessa 

hallintopakkoasiassa. Asia koskee hallintopakkohakemusta Aitjärven 

vedenkorkeuden palauttamiseksi ennen järven lasku-uoman kaivamista 

vallinneelle tasolle (Pertunmaa). Itä-Suomen aluehallintovirasto on hylännyt 

hakemuksen. 

Valitusasiakirjan nähtävilläpito  

Tämä kuulutus ja valitus pidetään nähtävillä 17.11. – 15.12.2021 Vaasan 

hallinto-oikeuden verkkosivuilla 

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

oikeudenkuulutukset/valituskuulutukset.html). Hallinto-oikeuden 

verkkosivuilla valitus on ilman liitteitä. Tieto kuulutuksesta on julkaistava 

Pertunmaan kunnassa. 

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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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. 

Mahdollisuus vastineen antamiseen 

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

tilaisuuden vastineen antamiseen. Mahdollinen vastine tulee toimittaa hallinto-

oikeuteen viimeistään 15.12.2021. Vastapuolille ja viranomaisille varataan 

erikseen tilaisuus vastineen antamiseen. 

Vastineeseen on merkittävä sen tekijän nimi, postiosoite, puhelinnumero ja 

mahdollinen sähköpostiosoite. Vastineessa on ilmoitettava asian diaarinumero 

20800/2021. 

Kiinteistön osaomistajaa pyydetään antamaan tieto kuulutuksesta myös 

kiinteistön mahdollisille muille omistajille ja haltijoille. 

 

Vaasan hallinto-oikeus 

Kuulemiskanslia, 029 56 42623 

 

 

 

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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VALITUS

PiiAtds, j osta valitetaan

Itii-Suomen aluehallintoviraston (mydhemmin "AVI") p[iitds wo 6212021, dnro
ISAVr/3079t2020

Ptifitdksen kohta, johon haetaan muutosta

Koko ptiiitds

Vaaditut muutokset

Hakijat uudistavat aiemmin lausumansa javaativat, ettii AVIn ptititds tulee kumota ja
palauttaa asia aluehallintoviranomaisen ktisiteltiivtiksi uudelleen.

Perusteet AVI on arvioinut virheellisesti riidattomat jo olemassa olleet tosiseikat ja
kantajien perustellut vaatimukset. Lisiiksi AVIn ptiiitds suojaa

vastaajan laittomasti tehdyn hankkeen seurannaisvaikutukset.

AVIn piiiitdksessii todetaan, ettA"varsinaista ruoppausto ei todennrikbisesti ollut
kummallakaan kerualla tehty, eild uomasta siiruetty uoman varuelle tai muualleknan
ai nakaan s uur e s s ct mridr in r uop p au s m a s s oj a" . " E LY-ke s ku s on s i l t ti pyy de t t tie s s ti
17.2.2021 peiivdtyssti lausunnossaan todennut, ettd Aitjrirven lasku-uomasta ei ole
mittaulaiin perustwia pohjakorkeustietoja eil<ri lqsku-uomasta ole tehty pituus- tat
poikkileikl<aulaia ennen hallintopakkohakemuksessa tarl<oitettuja toimenpiteitti, minlai
vuoksi  vciitettyjen perkausten vaikutulcsia ei pystytri kiistattomasti
osoittamaan. Aitjdrven vallinneista vedenkorkeulrsista et myosk)dn ole kattavaa

aikasarjaa." Ntiiden perusteluiden johtopiiiitdksenti AVI toteaa "ettd riittrivcid syy

yhteyttri Aitjarven lasht-uomassa suorittamilla toimenpiteillci ja Aitjarven
vedenkorkeuden alenemisella ei ole voitu luotettavasti osoittaa. "

Vastaajat ovat toteuttaneet vesistdssti hankkeen, joka on vesilain 3 luvun 2$:n ja l5
$:n vastainen. Suunniteltavasta hankkeesta olisi vastaajien pifiinyt tehdii kidallinen



ilmoitus ElY-keskukselle. Asiassa kertyneen materiaalin perusteella niiin ei ole tehty.
Vesilain l6 luvun 3 $:ssd sliiidetiiiin"... laiminlyd ilmoittaa toimenpiteestii valtion
valvontaviranomaiselle siten kuin 2 luvun l5 $:ssii siitidetiiiin, on tuomittava, jollei
teosta ole muualla laissa siiiidetty ankarampaa rangaistusta, vesilain rikkomisesta
sakkoon." Rikoksena teko lienee jo vanhentunut, mutta toimenpiteen sanktiointi
kertoo sen, ettti ilmoitusvelvollisuuden laiminlydnti on vakava teko. Teon
siviilioikeudel li set vaikutukset eivtit kuitenkaan ole ptiiittyneet.

Jos toimenpiteelle olisi haettu valvontaviranomaisen (ElY-keskus) lupa, olisi ELY-
keskus tutkinut toimenpiteen edellytykset ja kantajan ktisityksen mukaan tutkituttanut
kivien pohjasta irrottamisen ja "pohjan tasoittamisen" merkityksen veden virtaamalle
ja sitii kautta toimenpiteen vaikutuksen. Hankkeella on oltava lupaviranomaisen lupa,
jos se pimuuttaa mm vesistdn vedenkorkeutta ja rantaa jatiimti muutos aiheuttaa
yleistii vedenviihyyttd samoin kuin melkoisesti viihentiiii luonnon kauneutta,
ympiiristdn viihtyisyyttii taikka vesistcin soveltuvuutta virkistysktiyttddn.

Hankeilmoitusvaiheessa edellii kerrotut seikat olisivat tulleet asianosaisten

kuulemisella heti tarkastelun kohteiksi. Esitetyt seikat hankkeen riskeistii olisivat
johtaneet vesilain 3 luvun 2$:n mukaiseen lupamenettelyyn. AVI taas olisi
edellyttiinyt, ettii tiillaisen hankkeen asianmukaisen toimeenpanon tueksi esitetA:in

useampiakin asiantuntijalausuntoja ja mittauksia. On absurdia, ettii nyt olisikin
kantajien esitetfiivA n6yttd siitii ettii hanke aiheutti veden pinnan laskun, kun vastaajat

olisivat voineet asian hoitaa kaikkien kannalta tyylikkiiristi tekemiillii lain
edellyttiimdllI tavalla ensin hankeilmoituksen ja ttimiin jiilkeen hoitaneet
lupaprosessin. AVIn kuulemien asianosaisten Hartolan osakaskunnan, 

ja  kertomuksista ilmenee kiistatta, ettti hanke on
aiheuttanut Aitjiirven pinnan laskun ja vesilain 3 luvun 2 $:n 1) ja 3)-kohdissa
aiheutetun vahingon ja haitan. Erityisesti Hartolan osakaskunnan lausunnolla on
painava merkitys, koska osakaskunnan alueella on laaja alueen omistajaryhmti, jotka
ovat kollektiivina seuranneet jiirven pinnan tason kehitystii ja havainneet sen laskun

hankkeen seurauksena. Jos niiitii tahoja olisi kuultu ilmoitus-/lupamenettelyn
yhteydessii, ei lupaa ainakaan ilman vahinkoa korjaavaa pohjapatoa olisi mydnnetty.

Nyt niimii todistustosiseikat eiviit riittiineet kantajien vaatimuksen tueksi.

Riidatonta jutussa on se, ettil uomassa on tehty kaivinkoneen avulla t0itrl ja siirretty
kiviii ja "tasoitettu pohjaa". Mikali vastaajat olisivat huolehtineet ilmoitus- /
lupahakemusvelvoitteistaan, olisi kivien ertiiinlainen pohjapatoluonne selvinnyt.
Lienee kiistaton tosiseikka, ettii kivet ovat olleet jokiuoman pohjarakenteessa

tukevasti kiinni. Jo ttimii seikka todentaa sen, ettd potrjaan jriA kivien irrotessa kaivurin
avustuksella laajahko kuoppa, jolloin kuopan syntymisen yhteydessii pohjasedimenttiii
irtoaa ja pohja syvenee. Vastaajan mainitsema "pohjan tasoittaminen" johtaa

viiistiimtittii pohjan syvenemiseen, virtauksen tehostumiseen ja Aitjiirven vedenpinnan

laskemiseen. AVIn piifitciksen perusteluissa mainittu " penkalla ei sanottavasti ollut
ruoppausj[tet&i" ei siis sulje pois sitii" ettii uoman pohja syveni.

Pohjapatoja rakennettaessa parin- kolmenkymmenenkin sentin pohjapato luo uuden

pintatason yliipuoliseen jiirveen. Nyt on tehty ilman ilmoitusta ja lupaa piiinvastainen

toimenpide, jolloin jo paikkansa uomassa ldytiineet kivet on irrotettu ja tiitii kautta



saatu aikaan eroosio, joka ei viilttflmiittii priiity viilittdmiisti kivien irrottamisen
jtilkeiseen ajankohtaan, vaan jatkuu viel6 setraavien kevtit- ja syystulvien aikaan.

Eroosiota on omiaan viel2i lisiiiimtirin ptiiitdksen perusteluissa mainittu majavien
patoj en hiivitttiminen.

Oikeudellisesti on kestiim6tdntti, ettti ilman vesioikeudellista ilmoitusta ja lupaa tehty
toimenpide saa oikeussuojaa sitii kautta, ettti vastaajan laiminlydntien woksi
katsotaan, ettii hakijat eivtit ole nEyttiineet toteen seikkoja, jotka osoittavat piiiitdksessii

mainittua "riittAviid syy-yhteyttii". AVIn ptifltds on vahingollinen yleisen

lainkuuliaisuuden kannalta, koska ptiiitds rohkaisee oikeusalamaisia lainvastaiseen
omatoimisuuteen, mistii ei seuraa miteiiin haittavaikutuksia, koska hankkeesta ktirsivtit
tahot eiviit pysty kiistattomasti osoittamaan viiiirinkiiytdstii.

Tiissti tapauksessa muun ohessa todistustaakkaan liittyviit niik<ikohdat on huomioitava
siten, ettii juttu on palautettava uudelleen AVIin ja AVIn tulee asianosaisten

kuulemisen lisiiksi selvit;rttiiii uudelleen uomassa tehtyjen toimenpiteiden merkitys
joko omana tydnii tai puolueettomien asiantuntijoiden tekemiinii tyonti. Koska vastaaja
on laiminlyrinyt viihintiiiin pakollisen ilmoituksen teon, tulee vastaajien myds ktirsiii
ne mahdolliset haitalliset seikat, jotka voivat vastaajille koitua siitti, ettti AVI arvioi
niiyttdtaakan uudelleen. Kantajien niikemyksen perusteella ndyttdvelvollisuus
hankkeen haitattomuudesta kuuluu siten vastaajille. AVIn tulisi arvioida minkti
korkuinen pohj apato ruopatulla uoma-alueella ennallistaisi vedenpinnan tason ennen

lasku-uoman kaivamista vallinneelle tasolle.

23.6.2021Pertunmaa


