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Asia Valitus vesitalousasiassa 

 

Muutoksenhakija ja luvan hakija 

  

 Maanrakennus Viljakainen Oy  

 

Päätös, johon on haettu muutosta 

 

Itä-Suomen aluehallintovirasto 20.11.2018 nro 71/2018/2 

 

Hakemus 

 

Maanrakennus Viljakainen Oy on 26.5.2017 Itä-Suomen aluehallintovirastossa 

vireille panemassaan ja myöhemmin täydentämässään hakemuksessa hakenut 

vesilain mukaista lupaa maa-ainesten ottamiseen Tervaruukinsalon pohjavesi-

alueella sijaitsevalta kiinteistöltä Tervaruukki 171-408-6-46 Kotkatlahden ky-

lässä Joroisten kunnassa.   

 

Valituksenalainen päätös 

 

Aluehallintovirasto on hylännyt hakemuksen. 

 

Valituksenalaisen päätöksen perustelut 

 

Suunniteltu maa-ainesten ottamisalue sijoittuu Tervaruukinsalon vedenhankin-

taa varten tärkeälle I-luokan pohjavesialueelle, pohjaveden varsinaiselle muo-

dostumisalueelle. Tervaruukinsalo on yksi Etelä-Savon suurimmista ja merkit-

tävimmistä pohjavesimuodostumista. Tervaruukinsalon pohjavesialueen mää-

rällinen ja kemiallinen tila on hyvä. Suunniteltu hankealue sijoittuu Syvänsin 

vedenottamon kaukosuojavyöhykkeen rajalle siten, että ottamisalueen itäreuna 

rajoittuu kaukosuojavyöhykkeen rajaan. Alue on luonnontilainen. Maa-aines-

ten ottamisalueelta on matkaa Syvänsin vedenottamolle 1,1 kilometriä. 
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Vedenottamoiden suojavyöhykkeiden tarkoituksena on turvata pohjaveden laa-

dun säilyminen hyvänä. Kallioalusta suunnitellulla ottamisalueella viettää län-

nestä itäänpäin kohti pohjavesialueen ydinosaa, jonne alueen karkein soraval-

tainen ja parhaiten vettä johtava maa-aines on kasaantunut. Hankealueen vajo-

vedet virtaavat kohti pohjavesialueen ydinosaa, josta pohjavesi virtaa kohti Sy-

vänsin vedenottamoa. Vaikka suunnitellulla ottoalueella ei ole maatutkaluo-

tausten perusteella havaittu pohjavesipintaa, alue on yhtä tärkeä pohjaveden 

muodostumiselle kuin pohjavesivyöhykkeen sisältävät alueet. Soranoton on 

tutkimusten perusteella todettu lisäävän pohjaveden laadun ja pinnankorkeu-

den vaihteluja. Pohjaveden likaantumisriski on maa-ainesten ottoalueilla suu-

rempi kuin luonnontilaisilla alueilla. Likaantumisriski lisääntyy, kun suojaava 

pintamaakerros poistetaan, suojakerrospaksuudet ohenevat ja ottamisalueiden 

osuus pohjaveden muodostumisalueen pinta-alasta kasvaa. Hakemuksen mu-

kainen maa-ainesten ottaminen kyseiseltä alueelta voi aiheuttaa riskin tai haita-

lisia vaikutuksia pohjaveden laadulle sekä vedenottamon vedenotolle. 

 

Lain vesienhoidon ja merienhoidon järjestämisestä (1299/2004) mukainen Ter-

varuukinsalon pohjavesialueen suojelusuunnitelma on laadittu vuonna 2012. 

Suojelusuunnitelman mukaan maa-ainesten ottaminen alueella on ollut paikoin 

runsasta ja ottamistoiminnan seurauksena alueelle on muodostunut laajoja kai-

vualueita. Maa-ainesten ottoalueita on CLC2006-aineiston mukaan alueella 

noin 82 hehtaaria, mikä on noin 3,5 prosenttia pohjavesialueen pinta-alasta. 

Pohjavesialueen muodostumisalueella on maa-ainesten ottoalueita noin 76 

hehtaaria, mikä on 4,4 prosenttia pohjaveden muodostumisalueen pinta-alasta. 

Ottamisalueet ovat keskittyneet valtatien 23 molemmin puolin, lähelle Syvän-

sin vedenottamoa. CLC2006-aineiston mukaan maa-ainesten ottoalueita on 

Syvänsin vedenottamon kaukosuojavyöhykkeellä noin 32 hehtaaria, mikä on 

noin 15,4 prosenttia kaukosuojavyöhykkeen pinta-alasta. Ympäristöhallinnon 

valtakunnallisen pohjavesitietojärjestelmän (POVET) mukaan maa-ainesten 

otto Tervaruukinsalon pohjavesialueella muodostaa kohtalaisen riskin, koska 

Syvänsin vedenottamon lähellä on laajaa maa-ainesten ottoa vielä nykyisinkin. 

Syvänsin vedenottamon suoja-alueen ympäristösuunnitelmassa (2000) on esi-

tetty suoja-alueella sijaitseville maa-ainesten ottoalueille jälkihoitotoimenpi-

teitä ja esitetty, että kunnostustoimenpiteillä on kiire. Suunnitelmassa esitetään, 

että vedenottamon lähisuojavyöhykkeelle ei myönnettäisi uusia maa-ainesten 

ottolupia eikä maa-ainestenoton jatkolupia. Samoin esitetään, että kaukosuoja-

vyöhykkeelle ei myönnettäisi uusia maa-ainesten ottolupia. 

 

Tervaruukinsalon suojelusuunnitelman maa-ainesten ottoa koskevissa toimen-

piteissä todetaan lisäksi, että uusia maa-ainestenottoalueita, asfalttiasemia tai 

murskausasemia ei pidä perustaa luonnontilaisille alueille. Edellä mainitusta 

periaatteesta voidaan poiketa, mikäli maaperä- ja pohjavesitutkimukset osoitta-

vat, että hydrogeologiset olosuhteet alueella ovat sellaiset, että toimintojen si-

joittamisesta ei aiheudu pohjaveden pilaantumisvaaraa. Vedenottamoiden tai 

tutkittujen vedenottoalueiden lähisuoja-alueilla ei tule suorittaa lainkaan maa-

ainestenottoa. 

 

Edellä kuvatuin perustein maa-ainestenoton laajentaminen uusille alueille Ter-

varuukinsalon pohjavesialueella on laaditun pohjavesialueen suojelusuunnitel-

man ja siten myös vesienhoidon tavoitteiden vastaista. 
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Suunnitellulla maa-ainesten ottamisalueella ei ole asema- tai yleiskaavaa. Alu-

eella voimassa olevan maakuntakaavan pohjavesialueita koskevan suunnittelu-

määräyksen mukaan alueelle ei tule sijoittaa pohjaveden laadulle vaaraa ai-

heuttavaa toimintaa ja pohjavedeksi imeytyvän veden määrä tulee säilyttää riit-

tävänä. Maa-ainesten ottaminen tulee sallia vain maisemointialueille, mikäli se 

ei vaaranna pohjaveden laatua tai vähennä saatavan pohjaveden määrää. 

Hanke ei ole voimassa olevan kaavoituksen mukainen ja se vaikeuttaisi kaavan 

toteuttamista. 

 

Vesilain 3 luvun 4 §:n 1 momentin 1 kohdan mukaan lupa vesitaloushank-

keelle myönnetään, jos se ei sanottavasti loukkaa yleistä tai yksityistä etua. 

Säännöksen soveltamisala on suppea ja koskee pääasiassa vähäisiä hankkeita. 

Tässä tapauksessa edellytykset hakemuksen mukaiselle hankkeelle harkitaan 

vesilain 3 luvun 4 §:n 1 momentin 2 kohdan mukaisesti. Lupa vesitaloushank-

keelle on myönnettävä, jos hankkeesta yleisille ja yksityisille eduille saatava 

hyöty on huomattava verrattuna siitä yleisille tai yksityisille eduille koituviin 

menetyksiin. Hankkeesta saatavat hyödyt ja aiheutuvat menetykset arvioidaan 

vesilain 3 luvun 6 ja 7 §:ssä esitetyn mukaisesti. 

 

Vesitaloushankkeen toteuttamiseen liittyviä edellytyksiä harkittaessa on lisäksi 

otettava huomioon vesilain 2 luvun 7 §:n mukainen vaatimus hankkeen toteut-

tamisesta niin, ettei siitä aiheudu vältettävissä olevaa yleisen tai yksityisen 

edun loukkausta, jos hankkeen tai käytön tarkoitus voidaan saavuttaa ilman 

kustannusten kohtuutonta lisääntymistä kokonaiskustannuksiin ja aiheutetta-

vaan vahingolliseen seuraukseen verrattuna. 

 

Johtopäätös 

 

Hankkeen yleisenä hyötynä on vesilain 3 luvun 6 §:n 1 momentin mukaisesti 

arvioituna sora-aineksen saatavuuden varmistuminen alueellisesti. 

 

Yleisten hyötyjen ja menetysten arvioinnissa on vesilain 3 luvun 6 §:n 2 mo-

mentin mukaan otettava huomioon, mitä vesienhoidon ja merienhoidon järjes-

tämisestä annetun lain mukaisessa vesienhoitosuunnitelmassa ja merienhoito-

suunnitelmassa on esitetty hankkeen vaikutusalueen vesien tilaan ja käyttöön 

liittyvistä seikoista. Hanke olisi toteutuessaan Tervaruukinsalon pohjavesialu-

eelle asetettujen vesienhoidon tavoitteiden vastainen. 

 

Vesilain 3 luvun 7 §:n mukaisesti arvioitavaa yksityistä hyötyä on maa-ainek-

sista saatava taloudellinen tuotto luvan hakijalle ja luvan hakijan liiketoimin-

nan laajentuminen alueella. 

 

Hankkeesta yleiselle ja yksityiselle edulle saatavaa hyötyä ei voida pitää huo-

mattavana verrattuna siitä yleisille tai yksityisille eduille aiheutuviin menetyk-

siin vesilain mukaan arvioituna. Tämän perusteella vesilain 3 luvun 4 §:n  

1 momentin 2 -kohdan mukaiset luvan myöntämisen edellytykset eivät täyty ja 

hakemus on hylättävä. 

 

Aluehallintoviraston soveltamat säännökset 

 

Vesilaki 3 luku 4 § 1 mom. 2) kohta, 5 §, 6 § ja 7 § 
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Vaatimukset hallinto-oikeudessa 

 

Maanrakennus Viljakainen Oy on vaatinut, että aluehallintoviraston päätös ku-

motaan ja lupa myönnetään hakemuksen mukaisesti.  

 

Vaatimustensa perusteeksi muutoksenhakija on muun ohella esittänyt seuraa-

vaa:  

 

Aluehallintoviraston ratkaisun perustelut ovat yleisluonteisia, osin suosituksiin 

ja vääriin tulkintoihin perustuvia. Pyrkimyksenä on kategorisesti kieltää kaikki 

maa-aineksenotto tärkeillä pohjavesialueilla, minkä johdosta aluehallintovi-

rasto on ylittänyt toimivaltansa asiassa, joka edellyttäisi yhdenmukaista käy-

täntöä koko maassa ja siten lainsäädännöllisiä toimenpiteitä ja siirtymäaikaa. 

Elinkeinon harjoittaminen ja elinkeino-omaisuus sekä ammatin harjoittaminen 

kuuluvat perusoikeuksiin ja loukkaamattoman omistusoikeuden piiriin. Elin-

keinoa ja ammattia tulee saada harjoittaa lähtökohtaisesti vapaasti. Niihin 

puuttuminen tai niiden rajoittaminen on poikkeuksellista ja sellaisen sallimi-

nen tulee tapahtua tarkasti rajattuna erityislainsäädännön perusteella. Tällöin-

kään ketään ei saa asettaa eriarvoiseen asemaan muihin samanlaisessa tilan-

teessa oleviin verrattuna. 

 

Kohteena oleva maa-ainesalue ei sijaitse vedenottamon lähi- tai kaukosuoja-

vyöhykkeellä. Sen sijaan kaukosuojavyöhykkeellä sijaitsee jo nykyisinkin 

muita maa-aineksen ottoalueita, joilta pohjavesi virtaa kohti Syvänsin vedenot-

tamoa. Vedenottamon raakaveden laadun seurannan perusteella veden laadussa 

ei ole tapahtunut haitallisia muutoksia. Maa-aineksen otolla parannetaan poh-

javesiesiintymän antoisuutta ja samalla vähennetään vedenotosta mahdollisesti 

aiheutuvia haittavaikutuksia, kuten pohjaveden laadun huononemista. 

 

Aluehallintovirasto on todennut soranoton lisäävän pohjaveden laadun ja pin-

nankorkeuden vaihteluja. Toteamus perustuu yleistyksiin ja osin väärin tai tar-

koitushakuisesti siteerattuihin tutkimuksiin. Nyt kyseessä olevassa tapauksessa 

pohjaveden pinnan vaihtelujen suhteen määräävässä asemassa on kuitenkin 

vedenotto ja siinä tapahtuvat vaihtelut. Pohjaveden laadun vaihtelujen suhteen 

voidaan todeta vastaavasti vedenoton itsessään vaikuttavan pohjavesiesiinty-

män veden laatuun, etenkin pitkällä aikavälillä. Yleensä muutos on laadulli-

sesti huonompaan suuntaan. Muutoksia voi tapahtua varsinkin silloin, jos ve-

denotto ylittää pohjavesimuodostuman antoisuuden. Koska maa-ainesten otto 

lisää muodostuvan pohjaveden määrää, saadaan sen myötä lisää varmuutta 

hyödynnettävissä olevan varannon suhteen. 

 

Syvänsin vedenottamon raakavedestä on olemassa analyysituloksia koko ve-

denottamon olemassaolon ajalta ja sitä edeltävältäkin ajalta. Kirjallisten lähtei-

den perusteella Tervaruukinsalon pohjavesialueen pohjoisosassa, Syvänsin ve-

denottamon vaikutusalueella, veden laatu on ollut hyvä jo ennen vedenoton 

aloittamista ja se on sitä edelleenkin. Vesi täyttää talousveden laatuvaatimukset 

sellaisenaan, mutta sille tehdään kuitenkin alkalointi. Raakaveden laadussa ei 

ole havaittavissa muutoksia huonompaan suuntaan. Syvänsin vedenottamon 

vaikutusalueella on ollut ja on edelleen maa-aineksen ottoa. 

 

Aluehallintoviraston käsityksen mukaan maa-aineksen otto lisää pohjaveden 

likaantumisriskiä, koska suojaava pintamaakerros poistetaan, kerrospaksuudet  
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ohenevat ja ottamisalueiden osuus pohjaveden muodostumisalueen pinta-alasta 

kasvaa. Muutoksenhakija on olettanut aluehallintoviraston tarkoittavan pinta-

maakerroksen poiston aiheuttavalla likaantumisriskin kasvulla satunnaispääs-

töistä aiheutuvaa riskiä (esimerkiksi polttoainevuodot), sillä pintamaa on 

yleensä humuspitoista ja se pidättää siten hyvin haitta-aineita. Maa-aineksen 

ottoalueilla liikkuu työkoneita ja kuorma-autoja, joista voi päätyä maaperään 

öljyhiilivetyjä. Lisäksi alueella varastoidaan polttoaineita. Riskinhallintakei-

noina käytetään asianmukaisia allastuksia, tiivisrakenteita ja vastaavia varasto- 

ja tankkausalueilla. Riskejä hallitaan myös toimintojen sijoittamisella varsinai-

sen ottoalueen ulkopuolelle. Kaluston käytöstä aiheutuvia riskejä hallitaan 

käyttämällä teknisesti kunnossa olevaa kalustoa ja seuraamalla aktiivisesti ka-

luston kuntoa. 

 

Aluehallintoviraston päätöksen perusteluissa suojakerroksen paksuuden ohene-

misen vaikutuksesta likaantumisriskin kasvamisen osalta valituksessa on esi-

tetty, että maa-aineksen ottoalueelle ei ole odotettavissa ilma- tai pölypäästöjen 

kautta tulevia haitta-ainelaskeumia ainakaan merkittävissä määrin. Alueella ei 

liioin ole teollista toimintaa, joka tuottaisi vesipäästöjä tai haitallisia jätteitä. 

Hulevesiä ei muodostu. Lisäksi on syytä huomata, että suojaavan maakerrok-

sen paksuutta tärkeämpää on maa-aineksen hienoainespitoisuus. 

 

Kohteessa ei ole pohjavesikerrosta. Niin sanotun suojakerroksen paksuus on 

siten kallion pinnan päällä olevan maakerroksen paksuus lisättynä horisontaa-

lisuunnassa pohjavesikerroksen ja maa-aineksen ottoalueen välisellä etäisyy-

dellä. Lyhimmillään ottoalueen ja Syvänsin vedenottamon vaikutusalueen väli-

nen etäisyys on noin sata metriä. 

 

Hankkeen riskien arvioinnin pohjaveden laadulle ja vedenotolle tulisi perustua 

vähimmillään niin sanottuun kvantitatiiviseen riskinarviointiin sekä riskien to-

dennäköisyyksien ja vaikutusten suuruuden arviointiin. 

 

Haetun maa-aineksen ottoalueen pinta-ala on 3,24 ha. Se on noin 0,14 % Ter-

varuukinsalon pohjavesialueen pinta-alasta ja noin 0,19 % pohjaveden muo-

dostumisalueen pinta-alasta sekä noin 1,56 % kaukosuojavyöhykkeen pinta-

alasta. Kaivuualueiden pinta-alan lisäys on siten marginaalinen. 

 

Aluehallintovirasto on viitannut POVET-aineistoon, jonka mukaan maa-aines-

ten otto Tervaruukinsalon pohjavesialueella muodostaa kohtalaisen riskin, 

koska Syvänsin vedenottamon lähellä on laajaa maa-ainesten ottoa. Hakija ei 

ymmärrä, miksi Syvänsin vedenottamon lähellä tapahtuvaa maa-ainesten ottoa 

käytetään perusteena hakemuksen hylkäämiselle. Hakemuksen kohdealueelta 

on 1,1 km vedenottamolle ja maa-aineksen ottoalueeksi on nimenomaan ehdo-

tettu suhteellisen kaukana vedenottamosta sijaitsevaa kohdetta. Jos Syvänsin 

vedenottamon lähellä on laajaa maa-ainesten ottoa, niin miten siitä on voitu 

vetää johtopäätös, että maa-ainesten otto Tervaruukinsalon pohjavesialueella 

muodostaa kohtalaisen riskin. Syvänsin vedenottamon lähialue ei ole sama 

asia kuin Tervaruukinsalon pohjavesialue. Valituksessa on viitattu ohjeessa 

”Pohjavesimuodostumien merkittävien paineiden tunnistaminen ja riskialu-

eeksi nimeäminen” riskiluokan 2 eli kohtalaisen riskin kohteen määrittelyssä 

käytettäviin riskitekijöihin. Syvänsin vedenottamon läheisyydessä tapahtuvan 

maa-aineksen ottoon liittyviä seikkoja ei voi käyttää perusteena hakemuksen 

hylkäämiselle. Nykyinen ottotoiminta on luokiteltu kuuluvan riskiluokkaan 2  
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eli sen ei ole katsottu aiheuttavan vakavaa haittaa vedenotolle. 

 

Syvänsin vedenottamon suoja-alueen ympäristösuunnitelmassa (2000) esite-

tyillä jälkihoitotoimenpiteillä ja niiden kiireellisyydellä ei ole mitään tekemistä 

hakemuksen käsittelyn kanssa ja niitä ei voida käyttää hylkäysperusteena.  

 

Hakemuksen kohdealue ei sijaitse Syvänsin vedenottamon lähisuojavyöhyk-

keellä. Aluehallintoviraston päätöksessä lähisuoja-alueisiin viittaaminen ei liity 

hakemukseen millään tavalla. Eri kaavatasoilla esitetyt pohjavesialueita koske-

vat suunnittelumääräykset voivat vaihdella eri kaavatasoilla ja eri puolilla Suo-

mea, jolloin kansalaisten yhdenvertaisuus vaarantuu. 

 

Aluehallintoviraston suorittamaa arviointia yleiselle edulle aiheutuvien mene-

tysten osalta ei ole avattu ja perusteltu riittävästi. Johtopäätöksestä ei käy ilmi, 

miltä osin hanke on vesienhoidon tavoitteiden vastainen. Oletetun menetyksen 

arvottamista ei ole myöskään avattu. Hyöty/menetys -arviointi on toteutettu 

suuripiirteisesti ja subjektiivisesti. 

 

Vuoksen vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelmassa vuosiksi 2016-2021 ja 

Etelä-Savon vesienhoidon toimenpideohjelmassa vuosiksi 2016-2021 ei ole 

asetettu Tervaruukinsalon pohjavesialueelle erityisiä vesienhoidon tavoitteita. 

Sen sijaan vesienhoidon yleiseksi ympäristötavoitteeksi on määritelty pohjave-

sien tilan heikkenemisen estäminen ja kaikkien pohjavesimuodostumien hyvän 

laadullisen ja määrällisen tilan saavuttaminen. Maa-ainesten oton osalta toi-

minnan päämääränä on nykyisen ja aiemman toiminnan aiheuttamien riskien ja 

haittojen vähentäminen. Aluehallintovirasto ei ole perustellut eikä yksilöinyt 

miltä osin hanke on toteutuessaan vesienhoidon tavoitteiden vastainen. 

 

Toimenpideohjelmassa Tervaruukinsalon pohjavesialue on listattu selvitystar-

vealueeksi sen kemiallisen ja määrällisen tilan selvittämistä varten. Muita toi-

menpiteitä tai tavoitteita alueelle ei ole suositeltu tai asetettu. 

 

Vuoksen vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelmassa vuosiksi 2016-2021 on 

yleisluontoisesti todettu maa-ainesten ottamisesta pohjavesialueilla mahdolli-

sesti aiheutuvista riskeistä. Riskien luonnehdintaa ei voi käyttää perusteena 

maa-aineksen ottohakemuksen hylkäämiselle. Perusteet tulisi yksilöidä ja esit-

tää kohdekohtaisesti. Esimerkiksi nyt hakemuksen kohteena olevalla alueella 

ei tulla käyttämään kalsiumkloridia pölynsidontaan eikä maa-aineksia oteta 

pohjavedenpinnan alapuolelta. Pohjavedenpinnan korkeuteen vaikuttaa pohja-

vesialueella tapahtuva vedenotto huomattavasti enemmän kuin maa-aineksen 

ottaminen ja maahan imeytyvän vesimäärän kasvu on tässä tapauksessa positii-

vinen ilmiö. Maa-ainesten ottamisen vaikutus pohjaveden kemialliseen laatuun 

on tapauskohtaista eikä yksiselitteistä. Spekulointi jälkihoitamattomien aluei-

den mahdolliseen käyttöön luvattomina jätealueina ei myöskään riitä perus-

teeksi hakemuksen hylkäämiselle. 

 

Hakemuksessa on kerrottu murskauslaitoksen käyttöenergian tuottotavan ole-

van ensisijaisesti kevyt polttoöljy. Toissijainen tuotantotapa on aggregaatti. 

Hakija on päätynyt mahdollisuuksien mukaan aggregaatin käyttöön ensisijai-

sena vaihtoehtona. Tarvittaessa se tullaan sijoittamaan vedenottamon vaikutus-

alueen ulkopuolelle eli alueelle, josta pohjavesi ei virtaa vedenottamon suun- 
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taan. Hakemuksessa on esitetty toiminnassa käytettävän polttoaineen varastoi-

mista asianmukaisilla suojavarusteilla varustetuissa säiliöissä tukitoiminta-alu-

eella. Hakija on päätynyt ratkaisuun, jossa tarvittavaa polttoainetta tuodaan 

maa-aineksen ottoalueelle kerrallaan vain päivittäisen käyttötarpeen edellyt-

tämä määrä. Varsinainen varastointi tapahtuu pohjavesialueen ulkopuolella. 

 

Asian käsittely hallinto-oikeudessa 

 

Itä-Suomen aluehallintovirasto on ilmoittanut, että se ei anna lausuntoa vali-

tuksen johdosta.  

 

Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ympäristö ja luonnon-

varat -vastuualue (ELY-keskus) on antamassaan vastineessa muun ohella to-

dennut, että aluehallintoviraston päätös on tehty huolellisesti ja perusteltu erit-

täin hyvin.  

 

Valituksenalaisessa asiassa maa-ainesten otto ei paranna vedenlaatua. Veden-

otto ei sinänsä voi huonontaa vedenlaatua pohjavesimuodostumassa, vaan liial-

linen vedenotto saattaa muuttaa veden virtausolosuhteita siten että huonolaa-

tuista vettä pääsee kaivoon. Syvänsin vedenottamolta pumpattu vesi ei ole 

määrältään liiallista. Vedenottamolta saa luvan mukaan ottaa pohjavettä enin-

tään 8 500 m3/vrk. Vuonna 2018 vesihuollon tietojärjestelmän (VEETI) mu-

kaan Syvänsinpään vedenottamolta on otettu vettä alle 5 300 m3/vrk. 

 

Maaperään kulkeutuu ilman kautta runsaasti erilaisia haitta-aineita, kuten ty-

pen oksideja. Mitä enemmän maakerrosta pohjaveden päällä on, sitä todennä-

köisemmin maaperään mahdollisesti joutuneet öljy-yhdisteet saadaan kiinni 

ennen pohjavettä. Pohjaveden muodostumien on erittäin monimutkainen pro-

sessi. Pohjaveden puhdistumisen kannalta tärkeimmät prosessit tapahtuvat kes-

kimäärin noin 1,5 m syvyyteen ulottuvassa maannoskerroksessa. Haitta-ainei-

den merkittävin suotautuminen tapahtuu maannoksen pintaosan humuksessa 

(pintamaa). Maannoksen suojaava kerros häviää maa-ainestenoton yhteydessä. 

Tästä seuraa, että luonnontilaisilla alueilla pohjavesi on paremmin turvassa ja 

laadukkaampaa, kuin maa-ainesten ottoalueilla. Maakerroksen paksuudella on 

aina merkitystä pohjaveden suojelun kannalta. 

 

Se, että alueella on aikaisempaa maa-ainesten ottoa ei ole peruste oton lisäämi-

seen. Vesienhoidon toimenpiteiden suunnittelun yhteydessä maa-ainestenoton 

on katsottu nykyisellään aiheuttavan Tervaruukinsalolle kohtalaisen riskin 

(luokka 2), mutta mikäli alueelle avataan uusia ottoalueita, niin maa-ainesten 

oton merkitys vähitellen kasvaa ja sitä kautta riski myöskin suurenee (luokka 3 

riski on suuri, joka on maksimi). Riskien lisääminen pohjavesialueella ei tue 

vesienhoidon suunnittelua ja vesienhoidolle asetettujen tavoitteiden saavutta-

mista. Suunniteltu alue sijaitsee kiinni kaukosuojavyöhykkeessä ja geohydro-

logisista seikoista johtuen kaikki toimet kyseessä olevalla alueella vaikuttavat 

suoraan suojavyöhykkeeseen ja sitä kautta Syvänsin vedenottamoon. 

 

Aluehallintoviraston päätöksessä todetaan aivan oikein, että hanke ei ole voi-

massa olevan Etelä-Savon maakuntakaavoituksen mukainen ja se vaikeuttaisi 

kaavan toteuttamista. 

 

Valittaja kertoo tutustuneensa huolellisesti Vuoksen vesienhoitosuunnitelmaan  
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2016-2021 ja Etelä-Savon vesienhoidon toimenpideohjelmaan 2016-2021 eikä 

niissä valittajan huomion mukaan ole asetettu Tervaruukinsalon pohjavesialu-

eelle mitään erityisiä vesienhoidon tavoitteita. Huomio on täysin oikea, sillä 

mainituissa julkaisuissa vesienhoitoa käsitellään yleisellä tasolla. Yksityiskoh-

taisia toimenpiteitä voi tarkastella vesienhoitoon liittyvistä pohjavesien suoje-

lusuunnitelmista. Joroisten Tervaruukinsalon pohjavesialueen suojelusuunni-

telman 2012 mukaan pohjavesialueen luonnontilaisilla alueilla ei tule sallia 

maa-ainestenottoa eikä murskaustoimintaa. Suojelusuunnitelma on kirjattu 

Tervaruukinsalon pohjavesialueeseen kohdistuviin toimenpiteisiin pohjave-

sitietojärjestelmään (Povet). 

 

Valituksen mukaan murskauslaitoksen käyttöenergia tuotetaan joko kevyellä 

polttoöljyllä tai aggregaatilla. Käytännössä asialla ei liene suurta merkitystä, 

koska aggregaatin energialähteenä on todennäköisesti myös kevyt polttoöljy. 

Esitys, että aggregaatti sijoitettaisiin jonnekin muualle kuin murskauspaikalle 

lienee lähinnä teoreettista pohdiskelua. 

 

Tervaruukinsalon pohjavesialue on koko Etelä-Savon merkittävin ja valtakun-

nallisestikin erittäin merkittävä pohjavesimuodostuma. Erityistä ja välitöntä 

merkitystä alueella on muun muassa Varkauden kaupungille, koska sen käyt-

tämä talousvesi saadaan käytännössä kokonaan Syvänsinpään vedenottamolta. 

 

Keski-Savon Vesi Oy on antamassaan vastineessa yhtynyt Etelä-Savon elin-

keino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen antamaan vastineeseen. Lisäksi Keski-

Savon Vesi Oy on todennut, että Varkauden kaupungin lisäksi myös Leppävir-

ran kunnan käyttämä talousvesi tulee käytännössä kokonaan Syvänsinpään ve-

denottamolta. 

 

Etelä-Savon maakuntaliitto on antamassaan vastineessa muun ohella esittänyt, 

että maakuntakaavan pohjavesialueita koskevan suunnittelumääräyksen mu-

kaan pohjavesialueelle ei saa sijoittaa pohjaveden laadulle vaaraa aiheuttavaa 

toimintaa ja pohjavedeksi imeytyvän veden määrä tulee säilyttää riittävänä. 

Maa-ainesten ottaminen tulee sallia vain maisemointialueille, mikäli se ei vaa-

ranna pohjaveden laatua tai vähennä saatavan pohjaveden määrää.  

 

Keski-Savon ympäristölautakunta Joroisten kunnan ympäristönsuojelu- ja ter-

veydensuojeluviranomaisena on antamassaan vastineessa muun ohella esittä-

nyt, että aluehallintoviraston kielteinen päätös tulee jättää voimaan eikä vesi-

lain mukaista lupaa hankkeelle tule myöntää. Parasta käyttökelpoista tekniik-

kaa hyödyntämällä ja tarvittaessa lupamääräyksillä maa-ainestenoton riskit 

koskien polttonesteiden ja muiden kemikaalien käsittelyä on mahdollista pie-

nentää, mutta riskiä ei kuitenkaan voida poistaa. Vaikka alueella ei ole varsi-

naista pohjavesivyöhykettä, suunnitelma-alueella syntyvät hule- ja pohjavedet, 

samoin kuin mahdolliset haitta-ainepäästöt kulkeutuvat alueelta varsinaiseen 

pohjavesivyöhykkeeseen ja päästöt voivat vaarantaa pohjaveden laadun. 

 

Tervaruukinsalossa sijaitsee kaksi vedenottamoa. Keski-Savon Vesi Oy:n Sy-

vänsinpään ottamo, joka on otettu käyttöön vuonna 1993 (vedenottolupa enin-

tään 8 500 m3/vrk, keskimääräinen kulutus 5 000-5 500 m3/vrk) ja Joroisten 

kunnan Valkeisten vedenottamo, joka on otettu käyttöön vuonna 1997 (veden-

ottolupa enintään 500 m3/vrk, keskimääräinen kulutus 300 m3/vrk). Tutkimus-

ten mukaan pohjavesi on pääasiassa hyvälaatuista. Syvänsinpään ottamolla  
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raakavesi täyttää talousveden laatuvaatimukset sellaisenaankin, mutta vedelle 

tehdään kuitenkin alkalointi. 

 

Lautakunta on viitannut aluehallintovirastolle Maanrakennus Viljakainen Oy:n 

vesilain mukaisesta hakemuksesta antamaansa lausuntoon ja todennut, että lau-

takunta näkee edelleen tarpeellisena Tervaruukinsalon pohjavesialueelle katta-

via pohjavesialueen lisätutkimuksia, joilla saadaan tietoa maaperän rakenteesta 

ja pohjavesialuerajoista, pohjaveden pinnan korkeudesta, pohjavettä suojaa-

vien kerroksien paksuudesta ja laadusta, pohjaveden virtauksesta ja virtauksiin 

vaikuttavista kalliokynnyksistä. Nykyiset tutkimukset eivät ole riittäviä tämän 

lupa-asian osalta eivätkä ylipäätään koko alueesta. Etelä-Savon vesienhoidon 

toimenpideohjelman mukaan Tervaruukinsalon pohjavesialue on selvitystarve-

alue, sillä sen kemiallisesta ja määrällisestä tilasta ei ole riittävää tietoa. 

 

Joroisten Tervaruukinsalon pohjavesialueen suojelusuunnitelma (2012), Vuok-

sen vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelma vuosille 2016-2021 sekä Etelä-

Savon vesienhoidon toimenpideohjelma vuosiksi 2016-2021 ovat oleellisia 

pohjavesien suojelun huomioimisessa ja lupa-asian käsittelyssä. 

 

EU-tuomioistuin linjasi v. 2015 Weser-tuomiossa (C-461/13), että vesienhoi-

don ympäristötavoitteet ovat oikeudellisesti sitovia (Vesienhoitolaki 

(1299/2004) ja sen taustalla oleva EU:n vesipuitedirektiivi (2000/60/EY)). 

Näistä ympäristötavoitteista voidaan vain rajoitetuin edellytyksin poiketa. 

 

Joroisten kunnanhallitukselle on varattu tilaisuus antaa vastine valituksen joh-

dosta. Vastinetta ei ole annettu.  

 

Maanrakennus Viljakainen Oy:lle on varattu tilaisuus vastaselityksen antami-

seen. Vastaselitystä ei ole annettu.  

 

Hallinto-oikeuden ratkaisu 

 

 Hallinto-oikeus hylkää valituksen. 

 

Perustelut 

 

Sovelletut oikeusohjeet 

 

Vesilain 3 luvun 2 §:n 1 momentin 2) ja 5) kohtien mukaan vesitaloushank- 

keella on oltava lupaviranomaisen lupa, jos se voi muuttaa muun muassa poh- 

javeden laatua tai määrää, ja tämä muutos aiheuttaa luonnon ja sen toiminnan  

vahingollista muuttumista taikka vesistön tai pohjavesiesiintymän tilan huono- 

nemista tai olennaisesti vähentää tärkeän tai muun vedenhankintakäyttöön so- 

veltuvan pohjavesiesiintymän antoisuutta tai muutoin huonontaa sen käyttökel- 

poisuutta taikka muulla tavalla aiheuttaa vahinkoa tai haittaa vedenotolle tai  

veden käytölle talousvetenä. 

 

Vesilain 3 luvun 4 §:n 1 momentin 2 kohdan mukaan lupa vesitaloushank-

keelle myönnetään, jos hankkeesta yleisille tai yksityisille eduille saatava 

hyöty on huomattava verrattuna siitä yleisille tai yksityisille eduille koituviin 

menetyksiin. 
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Vesilain 3 luvun 5 §:n 1 momentin mukaan lupa-asiaa ratkaistaessa on otettava 

huomioon asemakaava. Lisäksi on otettava huomioon, mitä maankäyttö- ja ra-

kennuslaissa säädetään maakuntakaavan ja yleiskaavan oikeusvaikutuksista. 

Vesilain 3 luvun 5 §:n 2 momentin mukaan lupa-asiaa ratkaistaessa on katsot-

tava, ettei lupa merkittävästi vaikeuta kaavan laatimista. 

 

Vesilain 3 luvun 6 §:n 1 momentin mukaan luvan myöntämisen edellytyksiä 

harkittaessa vesitaloushankkeesta yleiselle edulle aiheutuvia hyötyjä ja mene-

tyksiä arvioidaan yleiseltä kannalta. Arvioinnissa voidaan käyttää raha-arvoa, 

jos hyödyn tai menetyksen suuruus voidaan määrittää rahassa. 

 

Vesilain 3 luvun 6 §:n 2 momentin mukaan arvioinnissa on otettava huomioon, 

mitä vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annetun lain mukaisessa ve-

sienhoitosuunnitelmassa ja merenhoitosuunnitelmassa on esitetty hankkeen 

vaikutusalueen vesien tilaan ja käyttöön liittyvistä seikoista.  

 

Vesilain 3 luvun 7 §:n 1 momentin mukaan luvan myöntämisen edellytyksiä 

harkittaessa vesitaloushankkeesta saatavana yksityisenä hyötynä otetaan huo-

mioon maa- tai vesialueen tai muun omaisuuden tuottavuuden tai käytettävyy-

den parantumisesta aiheutuva omaisuuden käyttöarvon lisääntyminen sekä 

hankkeen toteuttamisesta välittömästi saatava muu etu. 

 

Vesilain 3 luvun 7 §:n 2 momentin mukaan hankkeesta aiheutuvana yksityi-

senä menetyksenä otetaan huomioon: 

1) hakijalle myönnettävät käyttö- tai lunastusoikeudet; 

2) kustannukset sellaisista vahingoista ja käyttöoikeuksista, joista hakija on 

hankkeen toteuttamiseksi erikseen sopinut asianosaisen kanssa, ja vastaavassa 

tarkoituksessa hakijalle vapaaehtoisesti luovutettujen alueiden hankkimiskus-

tannukset; sekä 

3) muut hankkeeseen osallistumattomalle taholle ja tässä laissa tarkoitetulle 

ojituksen passiiviosakkaalle aiheutuvat menetykset. 

 

Ympäristönsuojelulain 17 §:n mukaan ainetta, energiaa tai pieneliöitä ei saa 

panna, päästää tai johtaa sellaiseen paikkaan tai käsitellä siten, että:1) tärkeällä 

tai muulla vedenhankintakäyttöön soveltuvalla pohjavesialueella pohjaveden 

laadun muutos voi aiheuttaa vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle 

taikka pohjaveden laatu voi muutoin olennaisesti huonontua; 2) toisen kiinteis-

töllä olevan pohjaveden laadun muutos voi aiheuttaa vaaraa tai haittaa tervey-

delle tai ympäristölle taikka tehdä pohjaveden kelpaamattomaksi tarkoituk-

seen, johon sitä voitaisiin käyttää; tai 3) toimenpide vaikuttamalla pohjaveden 

laatuun muutoin saattaa loukata yleistä tai toisen yksityistä etua (pohjaveden 

pilaamiskielto). 

 

Asiassa saatu selvitys 

 

Maanrakennus Viljakainen Oy on hakenut vesilain mukaista lupaa maa-aines-

ten (hiekan ja soran) ottamiseen Joroisten kunnan Kotkatlahden kylässä sijait-

sevalle kiinteistölle Tervaruukki 171-408-6-46. Maa-aineksia otetaan kahdessa 

ottamisvaiheessa. Ensimmäisen vaiheen ottamisalueen pinta-ala on 3,22 heh-

taaria ja otettava maa-ainesmäärä on 200 000 m3 ktr. Arvioitu ottamisaika on 

kymmenen vuotta. Maa-ainesten ottamissyvyys vaihtelee 1-20 metrin välillä, 

ollen keskimäärin yhdeksän metriä. Alueella tehdään myös soran ja kiven  

 

 



11 (16) 

 

murskausta sekä seulontaa.   

 

Suunnitelma-alue on metsätalouskäytössä eikä alueelta ole aiemmin otettu 

maa-aineksia. Kauempana alueen pohjois- ja itäpuolella on vanhoja sekä toi-

minnassa olevia maa-ainesten ottoalueita. Tervaruukinsalon pohjavesialueella 

maa-ainesten ottoalueita on CLC2006 -aineiston (CORINE Land Cover 2006) 

mukaan noin 82 hehtaaria, mikä on noin 3,46 prosenttia pohjavesialueen pinta-

alasta. Ottoalueita pohjaveden muodostumisalueella on noin 76 hehtaaria, 

mikä on 4,4 prosenttia pohjaveden muodostumisalueen pinta-alasta. 

 

Suunniteltu maa-ainestenottoalue sijaitsee 1E luokan Tervaruukinsalon pohja-

vesialueella, pohjaveden muodostumisalueella. Itä-Suomen vesioikeuden 

vuonna 1996 määräämän Syvänsinpään vedenottamon kaukosuojavyöhykkeen 

raja on välittömästi ottamisalueen koillis-itäpuolella. Pohjavesialueen pinta-ala 

on noin 24 neliökilometriä ja pohjaveden muodostumisalueen pinta-ala on 

noin 17 neliökilometriä. Alueella muodostuvaksi pohjaveden määräksi on arvi-

oitu 14 000 kuutiometriä päivässä. Tervaruukinsalon pohjavesialue on Etelä-

Savon merkittävimpiä ja suurimpia pohjavesimuodostumia. Syvänsinpään ve-

denottamolla on Itä-Suomen vesioikeuden 24.2.1987 myöntämä lupa ottaa 

pohjavettä enintään 8 500 m3/d. Vedenottamolta otetaan pohjavettä nykyisin 

noin 5 000 - 5 500 m3/d. Vedenottamolta johdetaan pohjavettä käytettäväksi 

Varkauden kaupungin ja Leppävirran kunnan talousvesitarpeisiin.  

 

Suunnitellulta maa-ainestenottoalueelta ei maatutkaluotauksen (GTK, tutki-

musraportti 15.9.2016) mukaan ole havaittu varsinaista pohjavesivyöhykettä, 

vaan alueelle satavat ja myös läntiseltä kallioalueelta valuvat vajovedet, virtaa-

vat viettävällä kallioalustalla itään päätyen pohjavesialueen keskeiselle osalle. 

Edelleen raportin mukaan tutkimusalueella ei ole merkittävää vaikutusta Ter-

varuukinsalon pohjavesialueeseen tai sen pohjaveden laatuun tai virtausolo-

suhteisiin eikä myöskään Varkauden kaupungin Syvänsinpään pohjavedenotta-

mon toimintaan.  

 

Tutkimusten mukaan pohjavesi on pääasiassa hyvälaatuista. Syvänsinpään ot-

tamon raakavesi täyttää talousveden laatuvaatimukset sellaisenaan, mutta ve-

delle tehdään kuitenkin alkalointi. Ottamisalue sijoittuu Syvänsinpään veden-

ottamon kaukosuojavyöhykkeen rajan ja vedenottamon vaikutusalueen rajan 

ulkopuolelle. Maa-ainesten ottaminen ulotetaan enintään suunnitelmassa esi-

tettyyn tasoon +116,00 metriä. Soranottoalueen itäpuolella olevissa pohjave-

den havaintoputkissa pohjaveden tasot vaihtelevat tasojen +104,20 - 105,20 

metriä (N2000) välillä.   

 

Hankealueella voimassa olevien Etelä-Savon maakuntakaavan ja Etelä-Savon 

2. vaihemaakuntakaavan pohjavesialueita koskevan suunnittelumääräyksen 

mukaan alueelle ei tule sijoittaa pohjaveden laadulle vaaraa aiheuttavaa toi-

mintaa ja pohjavedeksi imeytyvän veden määrä tulee säilyttää riittävänä. Maa-

ainesten ottaminen tulee sallia vain maisemointialueille, mikäli se ei vaaranna 

pohjaveden laatua tai vähennä saatavan pohjaveden määrää. Hankealueella ei 

ole voimassa olevaa tai valmisteilla olevaa asemakaavaa tai osayleiskaavaa.  

 

Hankealueella on tehty kaksi virtausmallinnusta vuosina 2007 ja 2014 sekä 

maatutkaluotaus vuonna 2016. Lisäksi alueen pohjoisosassa on suoritettu kai- 
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rauksia. Vanhemmalla virtausmallinnuksella tehdyn simuloinnin mukaan ve-

denottamon vaikutusalue ulottuu pohjoiseen noin 400 m ja etelään noin 4 km. 

Lisäksi on simuloitu muutamia eri tilanteita vedenottamon paikan suhteen. 

Vuoden 2014 virtausmallinnus on tarkentanut pohjaveden virtauskuvaa etenkin 

vedenottamon pohjoispuolella, mutta ei niinkään eteläpuolella, jonne kyseinen 

maa-ainestenottoalue sijoittuisi. Vuonna 2014 tehdyn virtausmallin tulosten 

mukaan Syvänsinpään ottamon vaikutusalue sen etelä/kaakkoispuolisilla har-

jualueilla ulottuu noin 2,5 kilometrin etäisyydelle ottamosta. Uusi päivitetty 

pohjaveden virtausmalli on tehty käytännössä alusta alkaen uudestaan ja se on 

kalibroitu ohjelmallisesti (ns. PEST – kalibrointimenetelmä). Päivitetyn vir-

tausmallin antamat tulokset olivat suurelta osin verrattavissa vuoden 2006 vir-

tausmalliin eli pohjavesien virtauskuviot ottamoiden vaikutusalueilla, pohjave-

den yleiset virtaus- ja purkaussuunnat sekä pohjavesien purkaus Saarikkolam-

peen mallintuvat pääosin samalla tavoin molemmissa malleissa. Erona van-

haan vuoden 2006 virtausmalliin on, että uudessa mallissa Syvänsinpään ve-

denottamon vaikutusalue yltää pidemmälle pohjoiseen Syrjäjärven ja Pitkä-

lammen eteläpäiden alueille, mutta vastaavasti etelässä vaikutusalue ulottuu 

huomattavasti lyhyemmän matkan päähän, noin 2,5 kilometrin etäisyydelle 

vedenottamosta etelään. Aikaisemmassa vuoden 2006 mallissa Syvänsinpään 

ottamon vaikutus mallinnettiin noin 4 kilometrin etäisyydelle etelään Valkei-

nen -lammen pohjoispuolelle.  

 

Uudessa virtausmallinnuksessa Varkaus – Pieksämäki -tien ja Valkeinen -lam-

men välisellä harjun selänteellä virtausmalli ei kalibroitunakaan toteuta pohja-

vesiputkista tehtyjä vanhoja pohjavedenpinnan tasohavaintoja. Tämä viittaa 

siihen, että ainakin harjun rakenteesta tai harjuun tulevan tai sieltä poistuvan 

pohjaveden määristä (esim. Saarikkolampi) tarvittaisiin lisätietoa. Myös kal-

liopinnan topografiasta, ennen kaikkea mahdollisista kynnyksistä, tarvittaisiin 

tarkempaa tietoa. Lisäksi on suositeltu alueen kaikkien pohjavesiputkien ja -

lampien sekä pintavesistöjen korkeuksien kartoittamista ja havaintoputkien 

pohjavesipintojen mittaamista. 

 

Virtausmalliraportin mukaan Tervaruukinsalon harjualueelle on asennettu pal-

jon pohjavesiputkia ja tehty kairauksia, mutta edellä mainittuun aineistoon ei 

liity tarpeeksi maalajitietoa, jotta sen perusteella voitaisiin laatia harjusta ker-

roksellinen, eli eri maalajien mukainen, rakennemalli. Alueelta laadittiin kui-

tenkin kalliopinnan malli, vaikka varmistettuja kalliopinnan havaintoja on ai-

noastaan muutamasta paikasta (noin 10 kpl). Kalliopinnan malli laadittiin suu-

relta osin ohjelmallisen interpoloinnin kautta. 

 

Oikeudellinen arviointi 

 

Hallinto-oikeus toteaa, että vaikka Tervaruukinsalon harjualueella on tehty uu-

sia tutkimuksia (kairauksia, pohjavesiputkiasennuksia ja maatutkaluotauksia) 

vuoden 2006 jälkeen, on niiden antama lisäinformaatio rajallinen, koska ne 

sijoittuvat harjun pohjoispäähän ja lisäksi sen reuna-alueille. Myös aikaisem-

pien tutkimusten perusteella Tervaruukinsalonharjun rakenteesta ja varsinkin 

kalliopinnan asemasta on hyvin vähän tutkimustietoa harjun pinta-alaan (noin 

2 000 ha) nähden. Alueelta laadittu uusi pohjavesimalli sisältää edelleen useita 

epävarmuuksia liittyen siitä saatuun virtauskuvaan. Suunniteltu maa-ainesten 

ottamisalue sijaitsee uudemmankin virtausmallin mukaan Syvänsinpään ve- 
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denottamon vaikutusalueella, mutta varsinaisen vaikutusaluerajauksen ulko-

puolella. Vedenottamon kaukosuojavyöhykkeen raja on välittömästi ottamis-

alueen koillis-itäpuolella ja vedenottamon vaikutusalueen raja noin 150 metrin 

etäisyydellä ottamisalueen koillis-itäpuolella. Molemmissa virtausmalleissa on 

vedenottamon vedenottotietoina käytetty 5 000 - 5 500 m3/d. Ottamolla on kui-

tenkin lupa ottaa pohjavettä 8 500 m3/d, joka vaikuttaa myös virtausmalliin.  

 

Hallinto-oikeus pitää lähtökohtaisesti virtausmallista saatua tietoa oikeansuun-

taisena, mutta yksityiskohtaista tarkkaa tietoa pohjaveden virtauksesta sillä ei 

saada johtuen riittämättömistä lähtötiedoista (kallioperä, pohjavedenpinnan 

korkeudet, maaperä). Lisäksi mallissa on käytetty vedenottomääränä nykyistä 

ottomäärää eikä luvan mukaista sallittua määrää. Hallinto-oikeus katsoo, että 

selvityksiin liittyvistä epävarmuuksista huolimatta asiakirjojen perusteella on 

kuitenkin selvää, että maa-ainestenotto suunnitellulta alueelta sijoittuu Syvän-

sinpään vedenottamon vaikutusalueelle. Geologisen tutkimuskeskuksen alueen 

maatutkaluotausta koskevan tutkimusraportin mukaan hankealueella ei ole mi-

tään merkittävää vaikutusta Tervaruukinsalon pohjavesialueeseen. Asiassa saa-

dun selvityksen perusteella hankealueella muodostuva pohjavesi virtaa kuiten-

kin Tervaruukinsalon pohjavesialueen hyvin vettä johtavan ydinkerroksen 

suuntaan ja edelleen kohti Syvänsinpään vedenottamoa. Näin ollen hankealu-

eella muodostuvilla sade- ja sulamisvesillä on selvä yhteys ja vaikutus pohja-

vesialueen pohjaveteen. 

 

Alueelta tehdyn Tervaruukinsalon pohjavesialueen suojelusuunnitelman ja 

hankealueella voimassa olevan maakuntakaavan suunnittelumääräyksen mu-

kaan luonnontilaisille alueille ei tule ohjata uutta maa-ainestenottoa.  

 

Muutoksenhakija on esittänyt, että Syvänsinpään vedenottamon lähellä ole-

massa oleva maa-ainestenottotoiminta ei voi olla peruste hakemuksen hylkää-

miselle. Tältä osin hallinto-oikeus toteaa, että riskiluokka Tervaruukinsalon 

pohjavesialueella kasvaisi, jos maa-ainesten ottotoimintaa lisättäisiin. Hake-

muksen mukainen hanke vaikeuttaisi pohjavesialueen riskien ja haittojen vä-

hentämistä ja olisi siten vastoin vesienhoidon tavoitteita.   

 

Tässä tapauksessa hankkeesta saatavat hyödyt koituisivat ainoastaan yksityi-

selle edulle eli luvan hakijan kiinteistölle kiviaineshuollon raaka-aineen myyn-

nistä saatavana taloudellisena hyötynä. Hankkeesta saatavaa yksityistä hyötyä 

on vesilain 3 luvun 4 §:n 1 momentin 2 kohdan mukaan verrattava hankkeesta 

yleisille tai yksityisille eduille koituviin menetyksiin. Hankkeesta pohjaveden 

laadulle aiheutuvaa vaaraa pohjavedenottamon läheisyydessä ja pohjaveden 

muodostumisalueella on vesilain mukaisessa intressivertailussa haittoja arvioi-

taessa pidettävä huomattavana haittana. Luonnontilaisen pintakerroksen ja kas-

villisuuden poistaminen lisäävät pohjaveden likaantumisriskiä, ainepitoisuuk-

sia ja pohjaveden pinnan korkeuden vaihteluita sekä aiheuttavat maaperän 

eroosiota. Kun hankkeeseen liittyviä pohjaveden laatua heikentäviä vaikutuk-

sia ei voida sulkea pois, pohjavesiolosuhteiden selvityksiin liittyvät epävar-

muudet ovat haittojen arvioinnissa myös sellaisia seikkoja, joiden perusteella 

haittoja ei voida pitää vähäisinä. Suojakerrospaksuuksien pieneneminen lisää 

pohjaveden likaantumis- ja muuttumisvaaraa. Hallinto-oikeus arvioi, että maa-

ainesten ottaminen hakemuksen mukaiselta syvyydeltä pohjaveden muodostu-

misalueella voisi, ottaen huomioon pohjaveden virtaussuunnasta ja alueen  
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maaperäolosuhteista saatavilla oleva selvitys, vaikuttaa myös alueen pohjave-

den virtausolosuhteisiin ja veden sekoittumiseen eri pohjavesikerroksissa. Li-

säksi hanke voi aiheuttaa ympäristönsuojelulain 17 §:n mukaisen pohjaveden 

pilaamiskiellon vastaisia seurauksia.   

 

Valituksessa päätöksen perustelujen puutteellisuudesta esitettyjen väitteiden 

osalta hallinto-oikeus toteaa, että aluehallintoviraston valituksenalaisen pää-

töksen perustelut täyttävät hallintolain 45 §:n vaatimukset. Aluehallintoviras-

ton toimivaltaa, yhdenvertaisuutta ja elinkeinovapautta koskevien valitusperus-

teiden osalta hallinto-oikeus toteaa, että aluehallintovirasto on ollut toimival-

tainen ratkaisemaan asian vesilain 1 luvun 7 §:n 1 momentin nojalla. Lupaha-

kemus ratkaistaan tapauskohtaisen harkinnan perusteella ottaen huomioon ku-

hunkin hakemukseen liittyvät seikat. Asiassa ei ole ilmennyt seikkoja, joiden 

perusteella valituksenalainen päätös olisi yhdenvertaisuusperiaatteen tai elin-

keinovapauden vastainen.  

 

Johtopäätös 

 

Yllä esitetyn perusteella hallinto-oikeus katsoo, että luvan hakijan hanke voi 

muuttaa pohjaveden laatua tai määrää ja tämä muutos voi huonontaa pohjave-

den käyttökelpoisuutta taikka muulla tavalla aiheuttaa haittaa vedenotolle tai 

veden käytölle talousvetenä, eikä hankkeesta saatavaa hyötyä voida pitää huo-

mattavana yleiselle edulle koituviin menetyksiin verrattuna. Näin ollen ylei-

seltä kannalta arvioituna hankkeesta yksityisille eduille saatava hyöty ei ole 

huomattava verrattuna siitä yleiselle edulle koituviin menetyksiin. Ottaen li-

säksi huomioon varovaisuusperiaate, vesilain 3 luvun 4 §:n 1 momentin 2 koh-

dassa tarkoitettuja luvan myöntämisen edellytyksiä ei näin ollen ole. Luvan 

hakijan asiassa esittämä selvitys pohjavesiolosuhteista tai muu selvitys ei anna 

aihetta arvioida asiaa toisin. Valitus tulee hylätä. 

 

Sovelletut oikeusohjeet 

 

Perusteluissa mainitut 

 

Julkipano 

Päätös on annettu julkipanon jälkeen. 

 

Päätöksestä ilmoittaminen  

 

Joroisten kunnanhallituksen on viipymättä ilmoitettava tästä päätöksestä  

kunnan ilmoitustaululla.  

 

Muutoksenhaku 

 

Vesilain 15 luvun 6 §:n 1 momentin mukaan tähän päätökseen saa hakea muu-

tosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen, jos korkein hallinto-oikeus 

myöntää oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 111 §:n perusteella 

valitusluvan. Valituskirjelmä on toimitettava korkeimpaan hallinto-oikeuteen 

30 päivän kuluessa hallinto-oikeuden päätöksen tiedoksisaannista eli viimeis-

tään 14.5.2021. 

 

Valitusosoitus on liitteenä HallJK (01.20). 
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 Diaarinumero 

 01580/18/5208  

 

 

 

 

Asian ovat ratkaisseet lainoppineet hallinto-oikeustuomarit Pirjo Joutsenlahti 

ja Raija Uusi-Niemi sekä luonnontieteiden alan hallinto-oikeustuomari  

Juha Väisänen. 

 

 

 

 

 

 

Pirjo Joutsenlahti  Juha Väisänen 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raija Uusi-Niemi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hallinto-oikeuden esittelijä Maria Ingerström 

 

 

 

Toimituskirjan antaja: 

 

 

Inkeri Eriksson 

lainkäyttösihteeri 
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 Diaarinumero 

 01580/18/5208  

 

 

 

 

Jakelu 

 

Päätös ja maksu Maanrakennus Viljakainen Oy 

oikeudenkäyntimaksu 250 euroa 

(Oikaisuvaatimusohje ilmenee hallinto-oikeuden päätöksen 

oikeudenkäyntimaksua koskevasta liitteestä.) 

 

Jäljennös maksutta 

Joroisten kunnan ympäristönsuojeluviranomainen 

 

Joroisten kunnan terveydensuojeluviranomainen 

 

Joroisten kunnanhallitus 

 

Keski-Savon Vesi Oy 

 

Etelä-Savon maakuntaliitto 

 

Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus/ 

Ympäristö ja luonnonvarat, sähköisesti 

 

Itä-Suomen aluehallintovirasto, sähköisesti 

Ympäristölupavastuualue  

 

Suomen ympäristökeskus, sähköisesti 
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Liite hallinto-oikeuden päätökseen 

 

 

VALITUSOSOITUS 
 

Hallinto-oikeuden päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto- 

oikeuteen kirjallisella valituksella, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan.  

 

Valitusluvan myöntämisen perusteet 

 

Oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 111 §:n 1 momentin mukaan valituslupa on 

myönnettävä, jos:  

1) lain soveltamisen kannalta muissa samanlaisissa tapauksissa tai oikeuskäytännön yhte-

näisyyden vuoksi on tärkeätä saattaa asia korkeimman hallinto-oikeuden ratkaistavaksi;  

2) asian saattamiseen korkeimman hallinto-oikeuden ratkaistavaksi on erityistä aihetta asi-

assa tapahtuneen ilmeisen virheen vuoksi; tai  

3) valitusluvan myöntämiseen on muu painava syy. 

 

Valituslupa voidaan myöntää myös siten, että se koskee vain osaa muutoksenhaun kohteena 

olevasta hallinto-oikeuden päätöksestä. 

 

Valitusaika 

 

Hallinto-oikeuden päätös on annettu julkisella kuulutuksella. Päätös on julkaistu hallinto-

oikeuden verkkosivuilla päivänä, joka ilmenee päätöksen ensimmäiseltä sivulta. Päätöksen 

katsotaan tulleen asianomaisen tietoon seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajan-

kohdasta. Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa hallinto-oikeuden päätöksen tiedoksisaan-

nista, sitä päivää lukuun ottamatta. 

 

Valituksen sisältö  

 

Valituksessa, johon on sisällytettävä valituslupahakemus, on ilmoitettava 

- valittajan nimi ja yhteystiedot mukaan lukien se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, 

johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite); jos valitta-

jan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä, on valituksessa mai-

nittava myös tämän yhteystiedot 

- päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös) 

- peruste, jolla valituslupaa pyydetään, sekä syyt, joiden vuoksi valitusluvan myöntämi-

seen on mainittu peruste 

- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi 

(vaatimukset) 

- vaatimusten perustelut 

- mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valitta-

jaan. 

 

Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä korkeim-

malle hallinto-oikeudelle. Jos usea tekee valituksen yhdessä, voidaan joku heistä ilmoittaa 

yhdyshenkilöksi. 
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Valituksen liitteet  

 

Valitukseen on liitettävä 

- hallinto-oikeuden päätös valitusosoituksineen 

- selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan 

alkamisen ajankohdasta 

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

toimitettu viranomaiselle. 

 

Asiamiehen, joka ei ole toiminut asiamiehenä asian aikaisemmassa käsittelyvaiheessa, ja 

joka ei ole asianajaja, julkinen oikeusavustaja tai luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja, on 

liitettävä valitukseen valtakirja. 

 

Valituksen toimittaminen  

 

Valitus on toimitettava valitusajassa korkeimmalle hallinto-oikeudelle. Valituksen tulee olla 

perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Tämä koskee 

myös tilanteita, joissa valitus toimitetaan sähköisen asiointipalvelun kautta tai sähköpostitse. 

Valitus liitteineen voidaan toimittaa sähköisen asiointipalvelun kautta. Asiointipalvelun 

kautta toimitettua valitusta tai sähköpostitse toimitettua valitusta ei tarvitse toimittaa paperi-

muodossa. Asiakirjojen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vas-

tuulla. 

 

 

Korkeimman hallinto-oikeuden yhteystiedot: 

 

Postiosoite:   Korkein hallinto-oikeus 

  PL 180, 00131 Helsinki 

 

Sähköposti:   korkein.hallinto-oikeus@oikeus.fi 

 

Käyntiosoite: Paasivuorenkatu 3, 00530 Helsinki 

 

Puhelin:   029 56 40200 

Faksi:   029 56 40382 

 

Aukioloaika: arkipäivisin klo 8.00–16.15  

 

Hallinto- ja erityistuomioistuinten sähköinen asiointipalvelu: 

 https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


