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Vaasan hallinto-oikeuden päätös vesilain mukaisessa valitusasiassa

Kuulutuksen julkaisupäivä Vaasan hallinto-oikeuden verkkosivuilla

22.4.2021

Päätöksen tiedoksisaantipäivä

Hallintolain 62 a §:n 3 momentin mukaan päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen
seitsemäntenä päivänä julkaisemisajankohdasta.

Päätöksen tiedoksisaantipäivä on 29.4.2021 (7 pv).

Asia
Vaasan hallinto-oikeuden päätös 22.4.2021 nro 21/0018/1, valitus vesitalousasiassa.
Raisionjoen säännöstelypatojen ja betonikynnysten muuttaminen luonnon mukaisiksi
pohjapadoiksi, uuden pohjapadon rakentaminen, Huhkon sillan rakentaminen Raisionjoen yli
sekä säännöstely- ja vedenottolupien rauettaminen sekä valmistelulupa, Raisio ja Rusko.

Luvan hakija

Raision kaupunki

Kuulutuksen ja päätösasiakirjan nähtävilläpito

Tämä kuulutus ja päätösasiakirja pidetään nähtävillä 22.4. – 31.5.2021 Vaasan hallinto-
oikeuden verkkosivuilla osoitteessa:

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

Muutoksenhakuohjeet ja valitusaika

Ohjeet valituksen tekemiseen löytyvät kuulutetun päätöksen muutoksenhakua koskevasta
osasta sekä siihen liitetystä valitusosoituksesta. Valitusaika päättyy 31.5.2021.

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


Vasa förvaltningsdomstol
Diarienummer 00006/19/5201

OFFENTLIG KUNGÖRELSE

Vasa förvaltningsdomstols beslut i ett besvärsärende enligt vattenlagen

Dagen då kungörelsen har publicerats på Vasa förvaltningsdomstols webbplats

22.4.2021

Dagen för delfående av beslutet

Enligt 62 a § 3 momentet i förvaltningslagen anses delfåendet ha skett den sjunde dagen
efter publiceringstidpunkten.

Dagen för delfående av beslutet är 29.4.2021.

Ärende
Vasa förvaltningsdomstols beslut 22.4.2021 nr 21/0018/1 om besvär i ett
vattenhushållningsärende, som har gällt:
Ändrande av Reso ås regleringsdammar och betongtrösklar till naturliga bottendammar,
byggande av en ny bottendamm, byggande av Huhko bro över Reso å samt avskrivande av
tillstånden för reglering och tagande av vatten samt tillstånd till förberedelser, Reso och
Rusko.

Den som ansöker om tillstånd

Reso stad

Hur kungörelsen och beslutet hålls offentligt tillgängliga

Denna kungörelse och beslutshandlingen hålls offentligt tillgängliga under tiden 22.4.-
31.5.2021 på Vasa förvaltningsdomstols webbplats på adressen

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

Anvisningar för överklagande och besvärstiden

Anvisningar för hur man överklagar finns i den del av beslutet som gäller överklagande samt i
den besvärsanvisning som finns som bilaga till beslutet. Besvärstidens sista dag är
31.5.2021.

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

 

 

  Antopäivä  Päätösnumero   

  22.04.2021  21/0018/1   

       

    Diaarinumero   

     00006/19/5201    

 

 

 

 

 

 

Asia  Valitus vesitalousasiassa   
 

Muutoksenhakijat   ja , yhdessä   
 

Luvan hakija  Raision kaupunki   
 

Päätös, johon on haettu muutosta   
 

Etelä-Suomen aluehallintovirasto 5.12.2018 nro 186/2018/2    

 

Aluehallintovirasto on määrännyt seuraavat päätökset raukeamaan:    
 

= = =   
     

- Länsi-Suomen vesioikeuden 16.10.1969 antama päätös nro 88/1969     
    
= = =    

 

Nämä raukeamismääräykset edellyttävät, että Raision kaupunki toteuttaa seu- 

raavassa myönnettävän luvan mukaiset Raisionjoen säännöstelyn purkamista  

koskevat rakenteet ja toimenpiteet.    

 

Aluehallintovirasto on myöntänyt Raision kaupungille luvan Raisionjoen sään- 

nöstelyn purkamista koskeviin rakenteisiin ja toimenpiteisiin    

 

= = =     

 

- Merttelän säännöstelypadon muuttamiseen luonnonmukaiseksi pohjapa-  

doksi, sillan purkamiseen sekä jäljelle jäävän säännöstely- ja maapadon   

pysyttämiseen    
    
    

 

Osoite  Puhelin   Telekopio   Sähköposti   
Korsholmanpuistikko 43            02956 42611    02956 42760    vaasa.hao@oikeus.fi  

PL 204   
65101 VAASA   

mailto:vaasa.hao@oikeus.fi
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Aluehallintovirasto on myöntänyt Raision kaupungille pysyvän käyttöoikeu-  

den hanketta varten tarvittaviin toisille kuuluviin, lupamääräyksestä 16 ilmene- 

viin alueisiin.    

 

Aluehallintovirasto on määrännyt Raision kaupungin maksamaan korvauksena  

pysyvästä käyttöoikeudesta lupamääräyksestä 16 ilmenevät korvaukset. Hank- 

keesta ei ennalta arvioiden aiheudu muuta vesilain mukaan korvattavaa edun-  

menetystä.    

 

Luvan saajan on noudatettava vesilain säännöksiä ja alla olevia määräyksiä.   

Päätöksessä on annettu lupamääräykset 1-21, joista määräykset 6, 8, 10 ja    

14-18 kuuluvat seuraavasti:   

 

= = =    

Rakenteet ja muut toimenpiteet    

 

6. Merttelän padon muutostyöt, putousportaat ja levähdysaltaat on toteutettava  

27.4.2016 päivätyn leikkauspiirustuksen nro 2 (mittakaavat 1:500 ja   

1:200/1:200) sekä 15.8.2016 päivättyjen havainnekuvan nro 3 (mittakaava   

1:500), leikkauspiirustuksen nro 4 (mittakaavat 1:200, 1:100 ja 1:40) ja taso-  

kuvan nro 5 (mittakaava 1:250) mukaisesti.   

 

= = =    

 

8. Kunnostustoimenpiteiden (putousportaat, levähdysaltaat, alivirtaamauoman  

kynnykset) sijaintia ja toteutusta voidaan tarvittaessa muuttaa vähäisessä mää- 

rin, mikäli se töiden yhteydessä tai tarkkailutulosten perusteella osoittautuu   

tarpeelliseksi. Muutoksista on sovittava etukäteen Varsinais-Suomen elin-  

keino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kanssa.   

 

= = =    
    
Töiden suorittaminen     

 

10. Jokainen työvaihe on tehtävä mahdollisimman yhtäjaksoisesti ja siten ja   

sellaisena aikana, että vesialueelle, sen käytölle ja vesiluonnolle aiheutuu mah- 

dollisimman vähän haittaa ja häiriötä. Veden tarpeetonta samentamista tulee   

välttää.    

 

Jos töitä tehdään vesialueen ollessa jäässä, on kohdat, joissa jäätä on rikottu tai  

jään kantavuus on huonontunut, merkittävä asianmukaisesti.   
    
= = =   

 

14. Töiden valmistuttua rakennuspaikat on saatettava asianmukaiseen ja mai- 

semallisesti hyväksyttävään kuntoon.   

 

Kunnossapito    

 

15. Luvan saajan on huolehdittava rakenteiden kunnossapidosta asianmukai-     

sesti.   
     



 

 

Korvaukset    
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16. Luvan saajan on maksettava korvauksena pysyvistä käyttöoikeuksista kiin- 

teistöjen ilmoitetuille omistajille seuraavat kertakorvaukset.   

 

= = =   

 

17. Luvan saajan on viivytyksettä korvattava töiden suorittamisesta aiheutuva,  

välittömästi ilmenevä edunmenetys vahinkoa kärsineelle.    

 

Jos hankkeesta aiheutuu edunmenetys, jota lupaa myönnettäessä ei ole enna-  

koitu ja josta luvan saaja on vesilain säännösten mukaisesti vastuussa, eikä asi- 

asta sovita, voidaan edunmenetyksestä vaatia tämän ratkaisun estämättä kor-  

vausta hakemuksella aluehallintovirastossa.    

 

Tarkkailu    

 

18. Luvan saajan on tarkkailtava hankkeen vaikutuksia Raisionjoen virtaamiin  

ja vedenkorkeuksiin Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökes-  

kuksen hyväksymän suunnitelman mukaisesti. Tarkkailusuunnitelma on toimi- 

tettava elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle kolme kuukautta ennen   

säännöstelyn purkamista koskevien töiden aloittamista. Elinkeino-, liikenne- ja  

ympäristökeskus voi tarvittaessa muuttaa tarkkailusuunnitelmaa. Vedenkorkeu- 

den seurantaa on kuitenkin tehtävä vähintään viisi vuotta.    

 

Tarkkailutuloksista on vuosittain toimitettava yhteenvetoraportti Varsinais-  

Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle ja Raision ja Turun kau- 

punkien sekä Ruskon kunnan ympäristönsuojeluviranomaisille.    

 

Aluehallintoviraston vastaus muutoksenhakijoiden muistutukseen   

 

Merttelän altaan osalta on todettu, että sen vedenkorkeudet eivät suunnitelman  

mukaan tule suuresti muuttumaan nykyisistä vedenkorkeuksista, ainoastaan   

aikaisemmat vedenkorkeuden vaihtelut loivenevat. Tästä ei aiheudu vesilain   

mukaan korvattavaa vahinkoa, joten vahingonkorvausvaateet on hylätty.    

 

Vaatimukset hallinto-oikeudessa   

 

Muutoksenhakijat ovat vaatineet aluehallintoviraston päätöstä muutettavaksi   

siten, että Merttelän padon muuttamisen johdosta tapahtuvan veden pinnan las- 

kun seuraukset on otettava huomioon ja mahdollinen korvausvelvollisuus ja   

sen määrä on sisällytettävä päätökseen. Veden pinnan laskun myötä muutok-  

senhakijoiden kiinteistön arvo tulee laskemaan vähintään 100 000 euroa, jonka  

muutoksenhakijat ovat vaatineet korvattavaksi, jos veden pinta laskee alle ha-  

kemuksessa arvioidun. Lisäksi ylitys joen toiselle puolelle on turvattava siten,  

että kaikki reittiä käyttävät voivat siitä kulkea turvallisesti.   

 

Perusteluinaan muutoksenhakijat ovat viitanneet hakemuksesta aluehallintovi- 

rastolle tekemiinsä muistutuksiin ja lisäksi muun ohella esittäneet, että luotet- 

tavaa tietoa vedenpinnan tasosta padon muutoksen jälkeen ei ole.    

 

Merttelän pato ja sitä ympäröivät metsät ja maastot kuuluvat Kuhankuonon   
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retkeilyreittiin. Jos pato tullaan muuttamaan, ei Kuhankuonon ulkoilureittiä   

voi tuolta osin enää käyttää. Ylitys joen toiselle puolelle on lenkkeilijöiden,   

kävelijöiden, koiran ulkoiluttajien ja ratsastajien käytössä. Kesäisin padolla on   

mahdollisuus onkia ja uida. Kanootilla pääsee tällä hetkellä Raisioon ja jopa   

merelle asti.    

 

Asian käsittely hallinto-oikeudessa   

 

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on lausuntonaan todennut, ettei aluehallinto- 

virastolla ole lisättävää siihen, mitä valituksenalaisen päätöksen ratkaisussa ja  

sen perusteluissa on sanottu.   

 

Raision kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen on vastineessaan katsonut,  

ettei valituksessa ole tuotu esille uutta, vaan asiat on otettu huomioon riittä-  

vällä tavalla aluehallintoviraston tekemässä päätöksessä ja päätöksen peruste-  

luissa.   

 

Turun kaupungille, Turun kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle, Rus-  

kon kunnalle, Ruskon kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle ja Varsinais-  

Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen liikenne ja infrastruktuuri   

-vastuualueelle on varattu tilaisuus antaa vastine. Vastineita ei ole annettu.   

 

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ympäristö ja  

luonnonvarat -vastuualue on ilmoittanut, ettei se anna vastinetta valituksen  

johdosta.   

 

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kalatalousviran- 

omainen on ilmoittanut, ettei se anna vastinetta valituksen johdosta.    

 

Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen patoturvallisuusviran-  

omainen on vastineessaan ilmoittanut antaneensa 23.2.2018 päivätyn lausun- 

non hakemuksen johdosta Etelä-Suomen aluehallintovirastolle ja ettei sillä va- 

lituksen johdosta ole lisättävää kyseiseen lausuntoon.   

 

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on lähettänyt tiedoksi aluehallintoviraston   

25.4.2019 antaman valmistelulupaa koskevan päätöksen nro 168/2019. Päätök- 

sessä aluehallintovirasto on oikeuttanut Raision kaupungin ryhtymään Etelä-  

Suomen aluehallintoviraston 5.12.2018 antaman päätöksen nro 186/2018/2 to- 

teuttamista valmisteleviin toimenpiteisiin jo ennen päätöksen lainvoimaiseksi  

tulemista. Lupa koskee kaikkia muita toimenpiteitä paitsi Merttelän padon   

kohdalla tehtäviä toimenpiteitä.    

 

Raision kaupunginhallitus on vastineenaan esittänyt, ettei sillä ole hakijana  

valitukseen liittyen lisättävää asiassa aiemmin lausumaansa.     

 

Merttelän patoalue ei sisälly Kuhankuonon retkeilyreitistöön. Tulevan muutok- 

sen myötä Raisionjoen virkistyskäytön edellytykset paranevat. Asiaton oles-  

kelu patoalueilla on ollut kiellettyä. Luonnonmukaiset rakenteet mahdollista-  

vat paremmin myös entisten patoalueiden käytön tulevaisuudessa.   

 

Muutoksenhakijoille on varattu tilaisuus antaa vastaselitys. Vastaselitystä ei ole  

annettu.   



 

 

Hallinto-oikeuden ratkaisu   
 

Hallinto-oikeus hylkää valituksen.    
 

Perustelut   
 

Sovelletut säännökset   
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Vesilain 2 luvun 9 §:n 1 momentin mukaan vesistöön tehdyn rakennelman   

omistajan on pidettävä rakennelma sellaisessa kunnossa, ettei siitä aiheudu   

vaaraa taikka yleistä tai yksityistä etua loukkaavia vahingollisia tai haitallisia  

seurauksia.   

 

Saman pykälän 2 momentin mukaan ilman lupaviranomaisen lupaa ei saa pois- 

taa rakennelmaa, joka vaikuttaa vedenkorkeuteen tai vedenjuoksuun. Luvan   

myöntämisen edellytyksenä on, että rakennelman poistaminen ei merkittävästi  

loukkaa yleistä tai yksityistä etua.   

 

Saman pykälän 3 momentin mukaan rakennelman poistamista koskevaan pää- 

tökseen on liitettävä yleisen tai yksityisen edun turvaamiseksi tarpeelliset mää- 

räykset. Poistamisesta johtuva edunmenetys on korvattava. Sillä, joka ei ole   

osallistunut hankkeen kustannuksiin, ei kuitenkaan ole oikeutta saada kor-  

vausta poistettavasta rakennelmasta johtuneen edun menettämisestä.   

 

Vesilain 3 luvun 10 §:n 1 momentin mukaan lupapäätöksessä on annettava tar- 

peelliset määräykset:   

1) hankkeesta ja sen toteuttamisesta aiheutuvien haittojen välttämisestä siten  

kuin 2 luvun 7 ja 8 §:ssä säädetään;   

2) maisemoinnista ja muusta työn jälkien poistamisesta; sekä   

3) vesistön ja pohjavesiesiintymän tilan säilyttämistä varten tarpeellisista toi- 

menpiteistä ja laitteista.   

 

Saman pykälän 2 momentin mukaan vesistön vedenkorkeuteen tai vedenjuok- 

suun vaikuttavan hankkeen lupapäätöksessä on lisäksi tarvittaessa annettava   

määräykset veden enimmäis- tai vähimmäiskorkeudesta ja veden juoksutuksen  

järjestämisestä.   

 

Vesilain 13 luvun 1 §:n 1 momentin 1) kohdan mukaan hankkeesta vastaava on  

velvollinen korvamaan vesilain tai siihen perustuvan luvan nojalla suoritetusta  

tai suoritettavasta toimenpiteestä aiheutuvan edunmenetyksen siten kuin mai-  

nitussa luvussa säädetään, jos menetys aiheutuu luvan mukaisesta vesitalous-  

hankkeesta.   

 

Vesilain 13 luvun 9 §:ssä säädetään korvattavista edunmenetyksistä.     
 

Asiassa saatu selvitys   

 

Aluehallintovirasto on valituksenalaisella päätöksellään siltä osin kuin nyt on  

kysymys määrännyt voimassa olevan Länsi-Suomen vesioikeuden 16.10.1969  

myöntämän Merttilän padon rakentamis- ja säännöstelyluvan rauenneeksi,   

koska Raisionjoen säännöstely ei ole enää tarpeen Raision kaupungin veden-  
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hankinnan turvaamiseksi. Samalla aluehallintovirasto on päätöksellään myön- 

tänyt luvan Merttelän säännöstelypadon muuttamiseen luonnonmukaiseksi   

pohjapadoksi, sillan purkamiseen sekä jäljelle jäävän säännöstely- ja maapa-  

don pysyttämiseen. Hakemuksen mukaan muutokset parantavat joen ekolo-  

gista tilaa ja virkistyskäyttömahdollisuuksia sekä mahdollistavat kalan kulun   

joessa. Jokivirtaamien suuret ja äkilliset virtaamavaihtelut vähentyvät hank-  

keen myötä, mikä parantaa veden laatua joessa yleisesti ja pienentää tulvahait- 

toja.    
    
Muutoksenhakijoiden kiinteistö  sijaitsee karttatarkastelun perus- 

teella Merttelän patoaltaan rannalla noin 220 metrin etäisyydellä Merttelän pa- 

dosta.  Merttelän säännöstelypato on luokiteltu 1-luokan padoksi, jonka pado-  

tuskorkeus on 5-6 m. Säännöstelyluvan mukainen vedenkorkeuden vaihtelu-  

väli (NW–HW) on N2000 +26,29–32,14 m. Säännöstelyn aikana vedenkor-  

keutta on juoksutuksin pidetty pääsääntöisesti lähellä HW-tasoa ympäri vuo-  

den. Raisionjoen virtaamaa ei mitata. Merttelän säännöstelypadon automatisoi- 

dut tulvaluukut on poistettu marras-joulukuussa vuonna 2014. Tulvaluukkujen  

paikalle on asennettu senttilankut, joilla vesipintaa on pidetty keskimäärin   

aiempaa alempana noin tasolla N2000 +30,80–31,10 m. Tämä on muuttanut ve- 

denkorkeuksia ja virtaamia aiemmin toteutettuun säännöstelyyn verrattuna.   

Arvioitu tuleva padon yläpuolinen keskivedenkorkeus on N2000 +30,80 m ja   

vedenpinnan vaihteluväli (MNW–MHW) on N2000 +30,70–31,30 m.    

 

Merttelän padon nykyinen silta puretaan. Hakemuksen mukaan uuden padon   

kynnys tulee nykyisen padon kohdalle ja patoa puretaan vain tarvittavilta osin,  

myös nykyinen tulvakynnys säilytetään. Tulva-aukon ja tulvakanavan kohdalle  

rakennetaan viisi alivirtaama-aukollista betonista putousporrasta. Merttelän   

siltayhteys on tarkoitettu padon huolto- ja tarkkailutoimintaa varten eikä se ole  

virallinen kulkureitti, vaikka Merttelän säännöstelypadon tieyhteys on ollut   

pienimuotoisessa käytössä paikallisten epävirallisena kulkureittinä. Hakemuk- 

sessa on arvioitu, ettei Merttelän padon purkamisesta aiheudu kokonaisuuden  

kannalta merkittävää haittaa.    
    
Oikeudellinen arviointi ja johtopäätös   

 

Muutoksenhakijat ovat vaatineet, että Merttelän padon muuttamisen johdosta  

tapahtuvan veden pinnan laskun seuraukset on otettava huomioon ja mahdolli- 

nen korvausvelvollisuus ja sen määrä on sisällytettävä päätökseen. Hallinto-  

oikeus toteaa, että pohjapato on suunniteltu niin, että yläpuolinen vedenpinta   

on samalla tasolla, kuin viime vuosina vallinnut vesipinta. Hakemuksessa on   

esitetty selvityksiä, joissa on arvioitu tulevan padon yläpuolisen keskiveden-  

korkeuden olevan N2000 +30,80 m ja vedenpinnan vaihteluvälin (MNW–  

MHW) olevan N2000 +30,70–31,30 m. Merttelän padon muutostyöt on toteutet- 

tava päätöksen lupamääräyksessä 6 viitattujen leikkauspiirustusten ja kuvien   

mukaisesti. Hallinto-oikeus arvioi, että padon hydraulinen mitoitus on tehty   

asianmukaisesti eikä ole syytä epäillä, että vedenpinnantaso poikkeaisi arvioi- 

dusta. Edellä olevan perusteella hallinto-oikeus katsoo, että muutoksenhaki-  

joille ei ennalta arvioiden aiheudu valituksessa esitetyn perusteella vesilain    

13 luvun 1 §:n 1 kohdassa ja saman luvun 9 §:n 1 momentissa tarkoitettua,   

korvattavaa edunmenetystä. Ennakoimattomien edunmenetysten varalta on an- 

nettu ohjaus lupamääräyksessä 17. Aluehallintoviraston päätöksessä on myös  

annettu vesilain 3 luvun 10 §:n edellyttämät, tarpeelliset lupamääräykset muun   



 

 

muassa hankkeesta aiheutuvien haittojen välttämisestä.     
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Julkinen kuulutus   

 

Muutoksenhakijat ovat vaatineet, että Merttelän padon ylitys joen toiselle puo- 

lelle on turvattava. Hallinto-oikeus toteaa viitaten asiassa saatuun selvitykseen  

sekä Raision kaupunginhallituksen vastineeseen, ettei Merttelän patoalue si-  

sälly Kuhankuonon retkeilyreitistöön eikä se saadun selvityksen mukaan ole   

virallinen kulkureitti, vaikka Merttelän säännöstelypadon tieyhteys on ollut   

pienimuotoisessa käytössä paikallisten keskuudessa. Hallinto-oikeus toteaa,   

että virallisesti tieyhteys on tarkoitettu padon huolto- ja tarkkailutoimintaa var- 

ten ja kun pato puretaan tieyhteys ei ole enää tarpeellinen.   

 

Edellä olevan perusteella aluehallintoviraston päätöstä ei ole valituksessa esi- 

tetyn johdosta syytä muuttaa. Valitus on hylättävä.   

 

Sovelletut oikeusohjeet   
 

Perusteluissa mainitut   

 

 

Päätös on annettu julkisella kuulutuksella.   

 

Päätöksestä tiedottaminen   

 

 on viipymättä tämän päätöksen saatuaan  

ilmoitettava päätöksen tiedoksisaannista asiakumppaneilleen. Jos hän tämän  

laiminlyö, hän on velvollinen korvaamaan ilmoittamatta jättämisestä aiheutu-  

neen vahingon sikäli kuin se laiminlyönnin laatuun tai muihin olosuhteisiin  

nähden harkitaan kohtuulliseksi (oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun  

lain 94 §, hallintolain 56 § 2 mom ja 68 §).   

 

Päätöksestä ilmoittaminen   

 

Raision ja Turun kaupunginhallitusten sekä Ruskon kunnanhallituksen on vii- 

pymättä julkaistava tieto tätä päätöstä koskevasta kuulutuksesta yleisessä tieto- 

verkossa kuntalain 108 §:n mukaisesti. Tiedon kuulutuksen julkaisemisesta   

tulee olla nähtävillä vähintään sen ajan, jonka kuluessa päätökseen voi hakea  

muutosta valittamalla.    

Muutoksenhaku   

 

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

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

myöntää valitusluvan oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 111 §:n  

perusteella. Valituskirjelmä on toimitettava korkeimpaan hallinto-oikeuteen 30  

päivän kuluessa hallinto-oikeuden päätöksen tiedoksisaannista eli viimeistään  

31.5.2021.   

 

Valitusosoitus on liitteenä HallJK (01.20).   



 

  Diaarinumero   

  00006/19/5201    
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Asian ovat ratkaisseet lainoppineet hallinto-oikeustuomarit Pirjo Joutsenlahti   

ja Raija Uusi-Niemi sekä tekniikan alan hallinto-oikeustuomari Susanna    

Airiola.   

 

 

 

 

 

 

Pirjo Joutsenlahti    Susanna Airiola   

 

 

 

 

 

Raija Uusi-Niemi   

 

 

 

 

 

 

 

 

Hallinto-oikeuden esittelijä  Maria Ingerström   

 

 

 

Toimituskirjan antaja   

 

 

Pia Nikkonen   

lainkäyttösihteeri   



 

  Diaarinumero   

  00006/19/5201    

 

 

 

 

Jakelu   

 

Päätös ja maksu   ym.   

  oikeudenkäyntimaksu 260 euroa   

(Oikaisuvaatimusohje ilmenee hallinto-oikeuden päätöksen   

oikeudenkäyntimaksua koskevasta liitteestä.)   

 

Jäljennös maksutta   

Raision kaupunki   
 

Raision kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen   
 

Turun kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen   
 

Ruskon kunnan ympäristönsuojeluviranomainen   
 

Raision kaupunginhallitus   
 

Turun kaupunginhallitus   
 

Ruskon kunnanhallitus   

 

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus/  

Kalatalousviranomainen, sähköisesti   

 

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus/  

Ympäristö ja luonnonvarat, sähköisesti   

 

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus/  

Liikenne ja infrastruktuuri, sähköisesti   

 

Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus/  

Patoturvallisuusviranomainen, sähköisesti   

 

Etelä-Suomen aluehallintovirasto, sähköisesti  

Ympäristölupavastuualue    

Suomen ympäristökeskus, sähköisesti   
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VALITUSOSOITUS   

Liite hallinto-oikeuden päätökseen  

 
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   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HallJK (01.20)            2 (2)  
 

mailto:korkein.hallinto-oikeus@oikeus.fi
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

