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JULKINEN KUULUTUS 

Valitukset 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  

26.11.2021 

Valitusten tiedoksisaantipäivä 

Hallintolain 62 a §:n 3 momentin mukaan tiedoksisaannin katsotaan 

tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta. 

Valitusten tiedoksisaantipäivä on 3.12.2021. 

Asia 

Vaasan hallinto-oikeuteen on jätetty kaksi valitusta Etelä-Suomen 

aluehallintoviraston päätöksestä 3.6.2021 nro 171/2021 vesilain mukaisessa 

lupa-asiassa. Päätös koskee Uudenkaupungin makeanvedenaltaan 

säännöstelyn muuttamista, Uusikaupunki. Hakijana on Uudenkaupungin Vesi -

liikelaitos.  

Valitusasiakirjojen nähtävilläpito  

Tämä kuulutus ja valitukset pidetään nähtävillä 26.11.2021 – 7.1.2022 Vaasan 

hallinto-oikeuden verkkosivuilla 

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

oikeudenkuulutukset/valituskuulutukset.html). Hallinto-oikeuden 

verkkosivuilla valitukset ovat ilman liitteitä. Tieto kuulutuksesta on julkaistava 

Uudenkaupungin kaupungissa ja Pyhärannan 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 7.1.2022. Luvan hakijalle ja viranomaisille varataan 

erikseen tilaisuus vastineen antamiseen. 

Vastineeseen on merkittävä sen tekijän nimi, postiosoite, puhelinnumero ja 

mahdollinen sähköpostiosoite. Vastineessa on ilmoitettava asian diaarinumero 

20804/2021. 

Kiinteistön osaomistajaa pyydetään antamaan tieto kuulutuksesta myös 

kiinteistön mahdollisille muille omistajille ja haltijoille. 

Tiedoksianto järjestäytymättömien osakaskuntien osakkaille 

Hakemuksessa tarkoitetulla hankkeella saattaa olla vaikutuksia myös 

seuraavilla yhteisillä maa- tai vesialueilla: 

895-433-878-1  Yhteinen maa-alue 

895-434-878-1  Yhteinen maa-alue 

895-447-878-2  Yhteinen maa-alue 

895-472-878-3  Yhteinen maa-alue 

895-479-878-2  Yhteinen maa-alue 

895-479-878-3  Yhteinen maa-alue 

 

Vaasan hallinto-oikeus 

Kuulemiskanslia, 029 56 42624  

 

 

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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VAASAN HALLINTO-OIKEUDELLE 

vaasa.hao@oikeus.fi  

Asia: Valitus Etelä-Suomen aluehallintoviraston (jälj. ”ESAVI”) 3.6.2021 

antamasta päätöksestä; Uudenkaupungin makeavesialtaan säännöstelyn 

muuttaminen, Uusikaupunki; palautettu Vaasan hallinto-oikeuden 

21.9.2018 päätöksellä 18/0223/2 (d:ot 01291/2017/5207 ja 

01292/2017/5207); ESAVI n:o 171/2021 d:o ESAVI/23050/2018; 

lupamääräystä 9) on keskeiseltä osin muutettu siten, että siitä on poistettu 

viimeinen virke, joka koski säännöstelyn ylä- ja alarajan alentamista 10 

vuoden välein 5,6 cm:llä, ja oli tarkoitettu turvaamaan viljelijöiden ja 

muiden rantatilusten omistajien yhdenvertainen kohtelun, muutoin 

alkuperäisessä lupakäsittelyssä tästä syystä vaille korvausta jätetyssä 

vesijätön muodostumiseen vastaavissa merellisissä olosuhteissa 

(muodostuva kuivautushyöty, oikeudelliset ja taloudelliset ym. intressit). 

Tarkoituksena pitää makeavesialtaan ranta-alueet samassa, 

taloudellisessa ja oikeudellisessa asemassa, kuin vastaavasti meren 

rannalla olevat alueet. Samalla aluehallintovirasto on siirtänyt sanotulla 

ratkaisullaan seuraavien korvausasioiden käsittelyn päätettäväksi 

erillisenä asiana. Myös lupamääräystä 10) on edelliseen liittyen muutettu. 

 Määräpäivä valituksen jättämiselle on maanantai 12. heinäkuuta 2021. 

 

Hakija: Uudenkaupungin Vesi -liikelaitos, Uusikaupunki 

mailto:vaasa.hao@oikeus.fi
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Valittaja: 

1) Sirppujoen järjestely-yhtiö, vesioikeudellinen yhteisö, Laitila 

toimitsijamies: 

toimitsijamies:  

Jäljempänä, yhteydestä riippuen, ”valittaja”, ”valittajayhteisö” tai ”järjestely-

yhtiö”. 

Valittajayhteisö toimii Sirppujoen valuma-alueella; tässä asiassa on 

käytännössä kysymys järjestely-yhtiön kuivatusalueesta I. Järjestely-yhtiö 

edustaa samalla sen osakkaita ja hyväksyy osaltaan sen, että tämä kirjelmä 

samalla täydentää kunkin osakkaan mahdollista kiinteistökohtaista kirjelmää tai 

kattaa/korvaa sen. 

 

 

Valittajien asiamies: 

 

 Asianajotoimisto Heikki Jalas Oy 

 Yliopistonkatu 11 a B 19 

 20100 Turku 

 

 www.environlaw.fi  

  

Muut valittajat:  

http://www.environlaw.fi/
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Muiden valittajien (kuin Sirppujoen järjestely-yhtiön) prosessiosoite: 

C/O Asianajotoimisto Heikki Jalas Oy 

Yliopistonkatu 11 a B 19 

20100 Turku 

 

Kaikki valittajat ovat merkittäviä vettymishaittoja – hakemuksenmukaisesta tilanteesta ja jo 

vuosia tahallaan lupamääräyksen 9) vastaisesti ylläpidetystä vedenkorkeustilanteesta 

vuosien varrella – laajojen rantapeltojensa osalta kärsineitä ja kärsiviä maanviljelijöitä; 

useimman erityisalana vihannesviljely tai muu erikoisviljely, johon alueen pellot muutoin 

sopivat. Lisäpeltojen hankkiminen lähiseuduilta on mahdotonta tarpeeksi läheltä 

talouskeskuksia ja muutoinkin. 

 

Valitus: 

Vaatimukset: 

1) Valittajat vaativat ensisijaisesti, että aluehallintoviraston päätös, jolla tässä 

asiassa on kajottu Uudenkaupungin makeavesialtaan säännöstelyyn ja sitä 

muutettu, kumotaan kokonaisuudessaan vesilain 3 luvun 2 ja 3 §:ien 

vastaisena, sekä perusteettomasti vesilain 2 luvun 7 §:n haitta- ja 

kustannusvertailun kohtuullisuussäännöksen vastaisena, eli säännöksessä 

tarkoitettua vahinkoa aiheuttavana ja ylläpitävänä. Eli hakijan tässä asiassa 

tarkoittama tulos voidaan saavuttaa valittajille nyt ko. edun loukkausta 

aiheuttamatta uudistamalla siltä osin Insinööritoimisto Pöyryn suunnitelmien 

mukaan (tai mitä, mahd. ajantasaistamalla) – joka tapauksessa uusittuna – 

Tammion/Karhuluodon pumppaamon ja syöttökokonaisuuden ilman, että 

kustannukset (muutaman vuoden takainen arvio 240.000 euroa) olisivat 

kohtuuttomia hankkeen kokonaiskustannuksiin ja valittajille aiheutettuun 

vahinkoon nähden. 

2) Valittajat kuitenkin suostuvat lupamääräyksen 9) ensimmäisen kappaleen 

viimeisen virkkeen sisällön muuttamiseen siten, että kymmenen vuoden välein 
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nyt 2020 alkaen, kunkin vuosikymmenen alussa, sanotun lupamääräyksen 

ohjaamana, että säännöstelyn ylä- ja alarajoja alennetaan – kiinteän 

korkeusmäärän (5,6 cm) sijasta – sen mukaisesti, mikä on kaakkoisen 

Selkämeren merellisellä rannikolla seuraavan 10 vuoden aikana 

maankohoamisen ja merenpinnan nousun välisen muutoksen differenssi sen 

mukaisesti, kuin esim. Maanmittauslaitos ja sen tietolähteet esim. 

Ilmatieteenlaitos ja Geologinen tutkimuskeskus ovat todenneet. Tieto on 

arkikäytössä osin vesijätön lunastustoimituksissa. Alkamisajankohdan osalta 

on jäljempänä varauma, koska lainvoimaisen lupamääräyksen mukaan 

muutos on tapahtunut. 

Tämä, jo valittajien aikaisemmin esittämä muutos, tulisi tämän esityksen 

ajankohdan ja lupamääräyksen kymmenvuotisjaksotuksen perusteella 

sovellettavaksi siis vuonna 2020 alkaneella kymmenvuotiskaudella, ei 

käytännön syistä hieman taannehtivasti, jos näin tapahtuvasta muuttamisesta 

hakijan kanssa sovitaan. (Etuna olisi uuden järjestelmän aikatauluun 

pääseminen nykyisin jaksoin.) 

Lupamääräystä ei saa muuttaa – vielä vähemmän poistaa – taannehtivasti, 

vaan se toimii voimassa olevan lupamääräyksen mukaisesti, ellei eo. 

ehdotuksen pohjalta 2020 alkaneesta hakijan kanssa toisin sovita 

siirtymisestä muutettu lupajärjestelmään. Tämä siis tarkennuksena edellä 

tehtyyn ehdotukseen, koska muutoksen lukitseminen on jo tapahtunut. 

Päätöstä tulee joka tapauksessa siten selkeyttää, että altaan 

olemassaoloaikana aikaisemmin tapahtunut lupamääräyksen 9) ensimmäisen 

kappaleen viimeisen virkkeen mukainen muutoskehitys, on – lainvoimaisen 

päätöksen nojalla tapahtuneena – pysyvä ilman, että asiaan voitaisiin kajota, 

miltään vaikuttavilta osin (altaan vedenkorkeuden perusteet, vesijätön 

muodostuminen). KML 60 §:n nojalla näin lainvoimaisella päätöksellä 

luoduissa olosuhteissa muutoksen määrä on myös relevanttia ja korvaukset 

ko. lupamääräyksen jatkuvan rikkomisen ajalta jne. riippuvat asiat 

huomioidaan hakijan ja valittajien välisissä taloudellisissa suhteissa. 

Kiinteistöoikeudellinen suhdehan valittajille syntyy vesijätön omistajiin, 

osakaskuntaan ym. luvan piiristä näin selvän alueen suhteen lainvoimaisen 

päätöksen mukaisesti se on vesijättöä riippumatta siitä, mitä sen suhteen 

lupamääräystä tahallisesti rikkomalla kulloinkin tapahtuu. Muutoksen 
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maksimimäärällä on kuitenkin rajoittava merkitys sanotussa 

asianosaisrelaatiossa. 

Tämän laatija on aikaisemmissa vaatimuksissa laajemmin selostanut hakijan 

taustaa, joka on altaan suunnittelun ja rakentamisen, sekä alkuperäisen 

luvituksen historian myötä täysin selvä. Näistä vaiheista tämän laatijalla on 

(erästä kokonaisurakkatarjousta, kaupungin edustajan avustamista 

tutkimusvaiheessa tapahtuneesta ja sittemmin luvitusprosessia ja kaikkia 

myöhempiä vaiheita myöten) mukana olleena selkeät muistikuvat; 

verrattavissa Vaasan hallinto-oikeuden päätöksessä 15-18 kuvatun 

dokumentaation ja tarkoin koostetun tapahtumaketjun osalta. 

Lupamääräyksen 9) viimeisen virkkeen 1. kappaleen viimeisen virkkeen osalta 

myös keskivedenkorkeuteen vaikuttavana määräyksenä on katsottava 

luonteensa vuoksi perustaneen viljelijöille, heidän kiinteistöilleen sen 

oikeudellisen aseman, mitä tässä suojataan ja huomioidaan. Kiinteistön 

oikeudesta muodostuneeseen vesijättöön on katsottava sisältyvän esim. KML 

60 §:ään ja asiaan liittyviin täydentäviin säännöksiin. 

Edellä on, vaatimuksen selventämiseksi esitetty mittava määrä perustelunkin 

luonteisia seikkoja. Muutosvaatimus sinällään tarkoittaa 

valituksenalaisenlupamääräyksen jatkamista todellisen, esimerkiksi vesijätön 

lunastustoimituksissa viikoittain keskeisenä osatehtävänä suoritettavien 

vesijätön ja vesirajan oikeaan määrittelyyn.  

(Tässä asiassa aikaisemmin hakijan pyynnöstä antamassaan lausunnossa 

Maanmittauslaitos ei hakijan toimesta ilmeisesti ole saanut mahdollisuutta 

lausua, millä vedenkorkeudella ja millä parametreilla altaalla on kuvattu. Jos 

puhutaan arvioista, jotka on saatu aikaan säännöstelymääräyksiä rikkomalla 

(kuten näyttää), on kysymys lausunnonantajan ja allasprosessin sidosryhmien 

harhaanjohtamisesta. 

Sen vuoksi ko. lausunnolla ei ole tässä asiassa mitään arvoa sellaisenaan.) 

Todellisesta vedenkorkeuden ja oikean rantaviivan keskeisimmästä 

määrittäjästä puhutaan silloin, kun on kysymys juuri lupamääräyksen 9) 1. 

kappaleen viimeisestä virkkeestä. 

3) Valittajat vaativat, että päätöstä muutetaan myös siten, että asian ratkaisun tai 

minkään siinä tehtävän vesitaloudellisen tai oikeudellisen arvion perusteeksi 

ei suoraan tai välillisesti oteta niitä tietoisia, jopa suunnitelmallisia toimia, joita 
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hakija on – asiakirjoista ja asian tähän mennessä kertyneestä näytöstä, jopa 

tämän asian ulkopuolella vesikasvillisuushaitan yhteydessä ilmenneestä ja 

ylläpidetystä virhetiedosta (ja antaen väärää vedenkorkeustietoa, kunnes 

virhe katselmuksessa havaittiin…). 

Niinpä myös ESAVI on nyt useammissa kohdissa vedonnut siihen altaan 

keskivedenkorkeuteen, jota hakija on oikeudettomasti ja laissa sanktioidusti 

ylläpitänyt lupamääräyksiä rikkomalla. 

4) Siinä tapauksessa, että vastoin odotusta katsottaisiin lupamääräyksen 9) 

ensimmäisen kappaleen viimeisen virkkeen määräys poistettavaksi tai muulla 

taivoin muutettavaksi, kuin mihin valittajat ovat edellä maankohoamisen ja 

merenpinnan nousun differenssin perusteella aikaisintaan v. 2020 alusta 

ehdollisesti sovellettavin tavoin suostuneet, valittajat vaativat, toissijaisesti että 

hakijan on ryhdyttävä kaikkiin teknisiin ja rahamääräisiin kompensaatiotoimiin 

taikka niiden yhdistelmiin, joiden nojalla viljely kysymyksessä olevilla mailla 

onnistuu siten, kuin lupaehtoa 9) 1. kappaleen viimeistä virkettä noudattamalla 

edellä mainittuine valmiiksi sidottuine muutosprosesseineen voitaisiin tehdä. 

Yhtenä elementtinä tähän vaatimukseen voisi sisältyä – nyt täysin 

piittaamattomasti vedenkeruun maksimointiin pyrkineen – juoksutuksen 

ajoittaminen viljelylle tärkeisiin ajankohtiin ja kausiin – sovittaen, mitä 

vuodenaikoja ja säitä seuraava merivedenkorkeuskin lupaehdossa jo pitkälti 

ohjaisi. Muutoin kompensaatioiden tulee käsittää oikeuden mukaan padotusta, 

ojitusta eri muodoissa, sekä pumppaamista, jne., jota monet valittajat ovat 

itsekin heille mahdollisessa mittakaavassa harjoittaneet hakijan menettelyn 

seurauksena. 

Valittajat vaativat näin, että hakija tekee yhteistyössä valittajien kanssa – 

ennen kaikkea huomioon ottaen valittajana olevan Sirppujoen järjestely-yhtiön 

asiantuntemuksen (tietenkin monen muun valittajan ohella) – eo. 

tarkoitukseen riittävät suunnitelmat ja niiden toteutuksen. Rahakorvauksella 

tulevat hoidettaviksi enemmänkin hienosäädöt. Hakijan nyt kevyesti indikoimat 

korvaussummat eivät vastaa minkäänlaisia reaaliarvoja yleensäkään ja 

erityisesti koskien vihannes- ja muuta erityistä viljelyä, mitä tällä 

kuivatusalueella I. erityisesti harjoitetaan. 

5) Edellä olevasta syystä, ja välttääkseen sen, että kompensaatio- ja 

korvauskysymystä joudutaan odottamaan vuosikymmeniä tai asia jää 
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kokonaan unohduksiin, valittajat vaativat, että ESAVI:n päätös kumotaan 

tarvittaessa erikseen myös siltä osin, kuin siinä on eriytetty korvauskysymys 

ESAVI:n viittaamiin ”kohtuullisuussyihin” vedoten. Valittajat katsovat pitkästä 

kokemuksesta (kuten tämän laatijakin altaan osalta lähes 60 vuoden ajalta), 

että korvauskysymyksen eriyttäminen tässä tapauksessa merkitsisi niiden 

”vesittämistä” sekä tulevaisuudessa päätöksissä kohdistuvaa ”ristiin 

vetoamista” tässä pääasian ratkaisussa syntyvien, tärkeiden korvaukseen 

vaikuttavien elementtien, oikeuksien ja aikojen ym. osalta, että 

korvauskysymys on välttämättä ratkaistava samassa yhteydessä ESAVI:n 

pääratkaisun kanssa, ja näiden kysymysten on kuljettava yhdessä niin kauan, 

kunnes asiakokonaisuus on valmis. Muussa tapauksessa juuri valittajapuoli 

joutuu tässä entistä heikompaan asemaan.  

Hakijalla ei ole mitään muuta erityistä syytä eriyttää näitä asioita, kuin 

taktikointi. Asiat kulkevat eteenpäin, allas toimii ja tuottaa kaupungille 

erinomaista tulosta. 

Valittajat eivät tätä kadehdi, mutta tässäkin yhteydessä katsovat aiheelliseksi 

viitata myös tässäkin asiassa keskeiseen vesilain 2 luvun 7 §:ään, joka 

edustaa osapuolten kohtuullista kohtelua vesitaloushankkeissa, ja joista 

aikaisemmin todetuin ja perustelluin tavoin hakija todellisuudessa voi toteuttaa 

eli jatkaa hankkeensa toteuttamista ja käyttöä loukkaamatta valittajien 

oikeutta, viljelyintressiä ja ko. lupamääräyksen osaan ja ennen kaikkea tuon 

osan viimeiseen virkkeeseen perustuvaa ja tuon virkkeen varassa olevaa 

elinkeinotoimintaansa. 

Sikäli, kuin on hakijan luottamaan Insinööritoimisto Pöyryyn uskomista, 

hakijalle on sekä tarpeellista että hyödyllistä uudistaa Tammion-Karhuluodon 

pumppaamo ja sen vedensyöttökokonaisuus modernimpaan tekniikkaan ja 

uutteen kapasiteettiin yltäväksi. Tämä, jos joku, toimii paljon tämän kiistan 

ulko- ja yläpuolella olevien vesihuollon ja hakijalle siinä tärkeimmän 

liiketoiminnan varmistamiseksi. Pöyryn arvioima kustannus oli 240.000 euroa, 

eikä se liene suuresti muuttunut. On vaikeaa ymmärtää, miksei tätä 

vaihtoehtoa käytetä – jos erinäiset selvät verukkeet jätetään huomiotta. 

6) Valittajat eivät voi olla korostamatta sitä, että ko. lupamääräyksen muutoksella 

ei missään olosuhteissa tai miltään kannalta saa aiheutua taannehtivia 

vaatimuksia. Toisin sanoen, lainvoimaisen (mitä se edelleenkin on) 
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lupamääräyksen nojalla tilanteelle alun pitäen asetetun vertailukohteen 

mukaisesti merialueiden vesijättöihin verraten ei saa syntyä riidattomasti 

määriteltäviin asemiin – ja juoksutuksen edelleen ollessa riittävän hyvin 

mahdollisuuksin tehtävissä – lupamääräyksen mukaan vahinkoa tai 

edunmenetystä valittajille heidän tilustensa ja elinkeinonsa osalta. Toteutus ja 

vaatimus ovat tässä suhteessa niin yksinkertaiset, että jos merivedenkorkeus 

sallii juoksusuksen, ja altaan vedenkorkeus puolestaan on juoksutusta 

edellyttävällä tasolla, juoksutusta tulee suorittaa. 

Olennaista on, että hakijalla ei ole tästä ”antaa” dokumentaatiota, vaikka niin 

pitäisi olla, ja vielä VARELY:lle toimitettuna. Ei myöskään VARELY:lla. 

7) Valittajat toteavat päätöksen perusteeksi myös sen seikan, että altaan 

keskivedenkorkeus ei ole mikään relevantti, oikeudellisia perusteita omaava 

ja näin annettavien ratkaisujen perusteeksi kelvollinen seikka sikäli, kuin se 

perustuu hakijan lupamääräysten vastaiseen toimintaan, ja näin tapahtuu. 

8) Valittajat vaativat, että ESAVI:n päätös kumotaan myös sillä perusteella, että 

se menee Vaasan hallinto-oikeuden palauttamispäätöksen syiden ja 

perusteiden ulkopuolelle asiaratkaisussaan ja jättää huomiotta sen, mitä on 

katsottu selvitetyksi lupaehdon 9) ensimmäisen kappaleen viimeisen virkkeen 

taustasta tai tarkoituksesta luoda oikeudellista asemaa, joka ei ole ”aikaa 

takaisinpäin kääntämällä” purettavissa. Toisin sanoen valittajat vaativat 

todettavaksi, että ESAVI on mennyt palautuksen syytä ulommaksi – 

varsinkaan, kun hankkeessa ei ole muita todellisia intressejä edistettävänä, 

kuin hakijan vesihuoltointressi, ja valittajien, usein mainitun lupaehdon 

mukaisen, saavutetun aseman toteaminen ja turvaaminen. Muut intressit ovat 

hajahuomioita, joista virkistyskäyttäjä on yhtä hyvin huolissaan ylikorkean 

veden viemistä laitureistaan ja rannalla olleesta veneestä. Virkistyskäyttäjien 

ja viljelijöiden intressit sattuvat lupaehdon 9) sääntelyn positiivisten 

vaikutusten kannalta hyvinkin samoihin. 

9) Selvyyden vuoksi valittajat esittävät myös, että normaalissa 

hankemenettelyssä toimien ja siihen myötävaikuttaen, valittajat vaativat 

täyden korvauksen koko siltä ajalta, jonka kuluessa hakija on rikkonut nyt 

kysymyksessä olevaa lupamääräystä 9) (1. kappale viim. virke), koska se o 

satu aikaan jatketulla rikkomuksellisella toiminnalla. 
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Korvausvaatimus ei vanhene, koska asiasta on huomautettu, ja koska 

käytännössä asia on ollut esillä tiheämminkin kuin kolmen vuoden välein myös 

hallintoprosessissa, jossa korvauskysymyksiäkin on käsitelty. Edellä mainituin 

tavoin siinä vaaditaan erikseen korvausta mahdollisesta, vesijättöön 

perustuvien oikeuksien menettämisestä. Korvauksetta jäämiseen ei ole laillisia 

perusteita huomioon ottaen, että oikeuden syntyminen perustuu lailliseen 

lupaehtoon. Noudattamisen laiminlyönti ei tietenkään paranna lupaehtoa 

rikkoneen asemaa. 

 

Täydentävät vaatimukset ja asiakirjat, sekä kommentti: 

1) Lisäksi valittajat vaativat sanottuun päätökseen muutoksia, jotka sisältyvät 

valittajien tässä asiassa ESAVI:lle 26.5.2020 esittämään muistutuskirjelmään, 

joka liitetään tähän tämän valituksen sisältönä. 

2) Samoin valittajat viittaavat tässä asiassa ESAVI:n aikaisemmasta, 31.5.2017 

antamasta päätöksestä (n:o 123/2017/2 d:no ESAVI/1402/2015) 30.6.2017 

tekemäänsä valitukseen ja uudistavat tuon valituksen osana nyt tehtävän 

valituskirjelmän sisältöä, ja uudistavat myös siinä tekemänsä perustelut ja nyt 

tehtävää valitusta täydentävät vaatimukset. 

3) Valittajat viittaavat myös Vaasan hallinto-oikeuden edellä mainitusta 

valitusasiassa 21.9.2018 antamaan päätökseen n:o 18/0223/2 dn:ot 

01291/2017/5207 ja 01292/2017/5207. Päätös on lainvoimainen ja tarkoitettu 

päätöksellä kumotussa ja palautetussa asiassa huomioonotettavaksi.  

Päätökseen viitataan myös perusteluiden ja selvitysten osalta; etenkin 

lupamääräyksen 9. ensimmäisen kappaleen ja sen viimeisen virkkeen pitkän ja 

tämän laatijankin taholta harkitun syntyhistorian läpikäynti altaan 

suunnitteluvaiheesta. 

Tähän liitetään myös valittajien vastaselitys 28.12.2017 Vaasan hallinto-

oikeudelle, sekin samalla tämän kirjelmän sisältönä, käsittäen perusteluja 

vaatimuksille, joista myös nyt on kysymys, sekä vastaselvitystä ja vasta-

argumentointia hakijan esittämiin väitteisiin, joista edelleen on kysymys. 

Valittajat pyytävät hallinto-oikeutta tutkimaan myös sen, miten ja missä määrin, 

ja minkälaisin mahdollisin vaikutuksin samat henkilöt muodollisesti voivat – tai 
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eivät voi – käsitellä palautettua asiaa, jossa ratkaisu on kumottu ja niinkin 

merkittävillä perusteilla, kuin aluehallintoviraston päätökselle 31.5.2017 

123/2017/2 (Dnro ESAVI/1402/2015) tapahtui. Valittajat ymmärtävät sinällään 

suomalaisen tuomarin tai päättävän viranomaisen kykenevän asettumaan 

tällaisten kysymysten yläpuolelle, ja ymmärtävät myös prosessiekonomian, 

joka näin syntyy. Kuitenkin asiasta tulee saada muutoksenhakuviranomaisen 

kannanotto. 

 

Perustelut: 

Edellä olevien lyhyiden perustelukommenttien lisäksi valittajat esittävät tässä 

vaiheessa vaatimuksensa perusteluiksi tähän kirjelmään sen sisällöllisinä osina 

(hallinto-oikeuden päätös tietysti siinä todettujen tosiasioiden osalta liitettynä): 

1) Valituksen Vaasan hallinto-oikeudelle 30.6.2017 täydennyksineen, 

2) vastaselityksensä Vaasan hallinto-oikeudelle 28.12.2017, sekä 

3) muistutuksensa ESAVI:lle tässä asiassa 26.5.2020. 

Eräitä muita perusteluja ja näkökohtia: 

• Korvauskysymystä ei voida siitäkään syystä eriyttää eri asiaksi, koska se 

osittain perustuu juuri ao. käsittelyn kohteena olevan lupamääräyksen 

rikkomiseen. Hakija ei voi vedota edukseen missään muodossa 

seikkoihin, jotka ovat mahdollisia tai joita koskevat väitteet voivat 

perustua vain siihen, että ao. lupamääräystä rikotaan. 

• Hakijan eduksi ei tule, eikä voi tehdä mitään johtopäätöstä sellaisten 

seikkojen perusteella, jotka käytännössä ovat seurausta ao. 

lupamääräyksen rikkomisesta. Mikään viranomainen ei voi tällaista 

perustetta jollekin myönteiselle ratkaisulle muodostaa asianomaista 

rikkojaa vastaan. Pikemminkin tekijän osalta oltaisiin lähellä käsitettä 

”rikkomushyöty”, ainakin seurauksen luonteen vuoksi. Vedensaannin 

maksimoinnistahan kaikkiaan on hakijan osalta kysymyskin. Ei 

muutoinkaan tulisi saattaa näin laajaa ja haavoittuvaa vesivaraa liian 

suuren asiakaskunnan elinehdoksi. 
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• Vesijätön muodostuminen edellä olevassa vertailussa perustuu tietysti 

lähiseutujen ja Selkämerta pohjoiseen päin mentäessä kasvavaan 

maankohoamiseen ja valtamerien pinnan noususta johtuvaan 

keskimääräisen vedenpinnan nousun differenssiin, mikä on tuttu ja 

määritykseltään välttämättä jo vuosia sovellettu ilmiö. Sen sijaan 

vastaavan vesijätön muodostuminen lainvoimaisen lupamääräyksen 

seurauksena voisi herättää kysymyksiä. Näin ei kuitenkaan ole, koska 

kysymyksessä on vesijättö, jonka tulos on hankesidonnainen ja perustuu 

hankkeen haltijaa sitoviin sääntöihin ja siihen merelliseen kytkentään, 

että kohteen saavuttaessa merellisen nollavesirajan tuon säännöksen 

perusteella, entinen pohja muuttuu vesijätöksi muiden vesijättöjen 

tapaan. Hakijan oikeus katkeaa siihen, ellei satu omistamaan ko. 

vesialuetta, ja asia muuttuu entisen vesialueen omistajan ja 

vesijättötilukseen oikeutetun väliseksi, vesijättöä koskevien säännösten 

mukaiseksi suhteeksi. Altaan rakentamisen aikaan ja pitkälti sen jälkeen 

viime vuosituhannella säännös oli JL 243 §:n ja nyt jo pitkään voimassa 

olleen KML:n 60 § liitännäinen. Tämä vesijätön erityismuoto tietysti 

tarvitsee oman tutkimuksensa ja täydennyksensä, ainekset ovat 

olemassa. 

• Altaan lupaehtoa ei tule senkään vuoksi poistaa, että se on, kuten Vasan 

hallinto-oikeuden päätöksessä 21.9.2018 (18/0223/2) todetaan 

käytännössä (saavutettu) korvaus siitä, että ranta-alueiden vesijättöjen 

muodostuminen altaanpuoleisten kiinteistöjen osalta menetettiin 

tuntemattomaksi ajaksi. Tämä oli osa sen ”sammon hinnasta” tässä 

hakijan hankkeessa. Nyt hakija/kaupunki on sitä mitätöimässä. Tämä ei 

ole hyväksyttävää, ei kohtuullista eikä lainmukaista. Näin vesijättö ei ole 

kuin osaksi kuivatushyötytekijä – vaikkakin tärkeä siinäkin 

ominaisuudessa. Siihen liittyy myös tavallisessa tapauksessa 

kiinteistöoikeudelliset vaikutukset, joskaan mistään perustilanteesta ei 

ole kysymys. 

• Tämän laatijan muistin mukaan kaupunki, tai ainakin jotkut sen edustajat 

olisivat olleet aikanaan tähän kompensaatiojärjestelyyn suorastaan 

tyytyväisiä, koska se ei vaatinut silloisen markankaan rahallista sijoitusta 
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kaupungilta. Vaatimuksena olivat silloin vielä luottavaiset ”edun” 

vastaanottajat. 

• Todettakoon kurioisiteettina, että merivedenkorkeuden seurantaan ja 

siihen liittyviin kysymyksiin on Uudessakaupungissa paneuduttu 

ennenkin. Kaupungin lahden rannalla kalliossa vedenkorkeutta 1899-

1900 osoittava risti. Olisi toivottavaa, että tämä luottamus voisi palautua 

myös noin puolet tuon jälkeisestä ajasta ”eläneen” makeavesialtaan 

osalta. 

• Allasalueen rantatilusten omistajien asettaminen näin samaan asemaan 

merellisten omistajien rantatilusten kanssa on näin osoitettu 

perustuneen aikanaan suunnittelijoiden, mutta erityisesti viime kädessä 

katselmusinsinöörin kohdalla ja asianosaisten välillä syntyneeseen 

kollektiiviseen sopimukseen. Kun lisäksi hakija on selvästi tarkoituksella 

jättänyt Vaasan hallinto-oikeuden em. päätöksen 21.9.2018 

lainvoimaiseksi ja vielä näissä välivaiheissakin käyttäytynyt enemmän tai 

vähemmän passiivisesti, vaikuttaa vahvasti siltä, että ESAVI on itselleen 

asiassa ottanut varsin laajan toimivallan ”noin vain” poistaessaan näin 

syntyneen ja tällaista olennaista seikkaa ”kantaneen” lupamääräyksen. 

Valittajat katsovat, että aluehallintovirastolla ei ole ollut tähän toimivaltaa 

– erityisesti huomioiden VL 2 luvun 7 §:n tarkoittaman muunkin 

vaihtoehdon. 

• On täysin ”tuulesta temmattua”, että tämä olisi hakijan 

vesihuoltotoiminnan ja -volyymin elinehto. Kyllä ne ostajat tai 

ostajayhteisöt, jotka näin lisättyä vesimäärää tarvitsisivat, ovat vielä 

kaukana ”oksalla”. Pikemminkin on ollut kyse vesijätön osalta 

ylimuistoisesta merenrantojen ominaisuudesta, joka edellä mainituissa 

lainkohdissa saanut sijansa ja sitä ennen maanmittausohjesäännös ollut 

käsitteenä mukana. 

• Merkillisintä asiassa on, että tätä luonnollista ja luontoon perustuvaa 

vesitaloudellista ja maaoikeudellista ehtoa hakee nurin altaan käyttäjä, 

joka hallitsee sitä ja sen vesimäärää yksin, ja käyttää tuon vesimäärän 

osalta vain 3 % vuotuisesta keskimääräisestä sadannasta. Ei siis 

vesimäärästä, vaan pieni murto-osa pienestä murto-osasta altaan 

vesimassaa. Siinä eivät selittelyt vedenlaadusta auta eteenpäin. Ne eivät 
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ole uskottavia, ja lisäksi asiantuntijaorganisaatio Pöyry on myös 

oheisessa asiakirjoissa siteeratussa lausumassaan todennut veden 

riittävän erinomaisen hyvin tuleviinkin tarpeisiin, kuten asia tietysti on. 

Kysymys on vain siitä, että hakija ei haluaisi investoida edellä mainittuun 

pumppaamokokonaisuuden uusimiseen, vaikka senkin asiantuntijan 

silmin väitetään olevan lähes välttämätöntä. 

• Hakija on ”modernisoinut” selityksiään, sekoittamalla mukaan vielä 

hiilipäästötkin… 

• Hakija on väittänyt, ettei altaalta löydy vesijättöä… Kukaan tuskin on niin 

naiivi, että uskoo näiden vuosikymmenien aikana 5,6 cm tapahtuneen 

lupamääräykseen perustuneen vedenpinnan alenemisen olevan 

tuottamatta vesijättöä. Vesijättöä on kyllä syntynyt, mutta jos 

lupamääräyksiä on kylmän rauhallisesti jatkuvasti rikottu, on tuo 

lainvoimaisesti määritelty vesijättökin, eli valittajien lainvoimaisen 

lupaehdon nojalla saama sopimusetu, veden alla, ja ainoastaan ja vain 

hakijan syystä ja hakijan vähemmän päivänvaloa kestävän menettelyn 

ansiosta. Siellä se kuitenkin on, ja tuolla 5,6 cm/10 vuotta -tiedolla 

jokainen ensimmäisenkin vuosikurssin maanmittausteekkari voi tulla sen 

mittaamaan ja paaluttamaan. On sitten Uudenkaupungin Vesi -

liikelaitoksen ja sen toiminnasta vastuussa olevien vika, jos paalujen 

alapäät ovat vedessä. Alue on kuitenkin siinä, ja hakijalla on ollut 

lupaehtojen mukaan vastuu siitä, että tältä alueelta on myös vesi poissa 

normaalilla keskivedenkorkeudella, jonka asema voidaan hakea myös 

altaan ulkopuolelta, mutta joka kuitenkin on lainvoimaisesti sidottu 

tuohon 5,6 cm:n vuosittaiseen alenemaan, mikä sekin pystytään eo. 

mukaisesti määrittelemään. 

• Vastakkainen väite tai viittaus siihen, että tuossa se vesijättö on, veden 

alla, kuuluvat molemmat G. A. Bürgerin ansiokkaissa kirjoissa 

sovellettuihin ratkaisuihin. 

Valittajat pyytävät saada näkökohtien ja perusteluiden osalta täydentää ja 

syventää tässä valituksessa esittämäänsä – kuitenkaan uusia vaatimuksia 

esittämättä. 
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Turussa 12. heinäkuuta 2021 

 

valittajien asiamiehenä 

 

Liitteet: Valituksenalainen päätös 3.6.2021 

 1. Valittajien kirjelmä Vaasan hallinto-oikeudelle 30.6.2017 

 2. Vaasan hallinto-oikeuden päätös 21.9.2018 (liite kahtena osana) 

 3. Valittajien muistutuskirjelmä aluehallintovirastolle 26.5.2020 

 4. Valittajien vastaselitys 28.12.2017 

 

 


