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JULKINEN KUULUTUS 

Valitus vesilain mukaisesta päätöksestä  

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

lupaviranomaisen, valtion valvontaviranomaisen ja kunnan 

ympäristönsuojeluviranomaisen vesilain nojalla antaman päätöksen sekä 

ojitustoimituksessa annetun päätöksen johdosta jätetty valitus tiedoksi 

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

Tieto kuulutuksesta on julkaistava hankkeen vaikutusalueen kunnissa 

noudattaen, mitä kuntalain 108 §:ssä säädetään. 

Kuulutuksen julkaisupäivä Vaasan hallinto-oikeuden verkkosivuilla  

14.6.2022 

Valituksen tiedoksisaantipäivä 

Hallintolain 62 a §:n 3 momentin mukaan tiedoksisaannin katsotaan 

tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta. 

Valituksen tiedoksisaantipäivä on 21.6.2022. 

Asia 

Vaasan hallinto-oikeuteen on jätetty valitus Itä-Suomen aluehallintoviraston 

päätöksestä 11.1.2022 nro 2/2022. Asia koskee hallintopakkohakemusta 

ojitusten keskeyttämiseksi ja laillisen tilan palauttamiseksi tehtyjen ojitusten 

osalta, Savonlinna.  

Valitusasiakirjan nähtävilläpito  

Tämä kuulutus ja valitus pidetään nähtävillä 14.6. – 12.7.2022 Vaasan 

hallinto-oikeuden verkkosivuilla 

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

oikeudenkuulutukset/valituskuulutukset.html). Hallinto-oikeuden 

verkkosivuilla valitus on ilman liitteitä. Tieto kuulutuksesta on julkaistava 

Savonlinnan kaupungissa. 

Hallintolain 62 b §:n mukaan julkisen kuulutuksen ja kuulutettavan asiakirjan 

tiedot julkaistaan, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu. 
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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 31.8.2022. Vastapuolelle ja viranomaisille varataan 

erikseen tilaisuus vastineen antamiseen. 

Vastineeseen on merkittävä sen tekijän nimi, postiosoite, puhelinnumero ja 

mahdollinen sähköpostiosoite. Vastineessa on ilmoitettava asian diaarinumero 

236/2022. 

Kiinteistön osaomistajaa pyydetään antamaan tieto kuulutuksesta myös 

kiinteistön mahdollisille muille omistajille ja haltijoille. 

 

Vaasan hallinto-oikeus 

Kuulemiskanslia, 029 56 42623 

 

 

 

Tuomioistuimen yhteystiedot 

 

Vaasan hallinto-oikeus 

Korsholmanpuistikko 43, 4 krs (PL 204), 65101 Vaasa 

Sähköposti: vaasa.hao@oikeus.fi 

Puh.: 029 56 42780  

 

Hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelu: 

https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet 

 

Henkilötietojen käsittelyyn ja tietosuojaan liittyvät tiedot ovat saatavilla: 

https://oikeus.fi/hallintooikeudet/vaasanhallinto-oikeus/fi/ 

 



Hallintovalitus 14.2.2022 

VAASAN HALLINTO-OIKEUDELLE 

Korsholmanpuistikko 43, 4. krs (käyntiosoite) 
PL 204, 65101 Vaasa (postiosoite) 

sähköposti: vaasa.hao@oikeus.fi 
puhelinvaihde: 029 56 42 611 

 

PÄÄTÖS, JOHON HAETAAN MUUTOSTA 

Itä-Suomen aluehallintoviraston päätös 11.1.2022 (Ympäristöluvat Nro 2/2022) Dnro 
ISAVI/7717/2020 

 

MUUTOKSENHAKIJA 

Suomen luonnonsuojeluliiton Etelä-Savon piiri ry 

Suomen luonnonsuojeluliiton piirijärjestönä Suomen luonnonsuojeluliiton Etelä-Savon piiri ry 
valvoo Etelä-Savon maakunnan ympäristön tilaa. Piirin kotipaikka on Mikkeli. Piiri on 
ympäristönsuojelulain (YSL), luonnonsuojelulain (LSL), maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) sekä 
vesienhoitolain (VHL) mukaisesti asianosainen Etelä-Savossa. 

 

PROSESSIOSOITE 

Luonnonsuojeluliiton Etelä-Savon piiri ry 

Pappilankatu 3, 57100 Savonlinna  
Sähköposti etela-savo@sll.fi, slleslsp@gmail.com,  
Puhelin 0442080770 

 
VAATIMUKSET 

1) Itä-Suomen aluehallintoviraston päätös hylätä vaatimukset koskien ojitusten keskeyttämistä ja 
ojitusmenettelyn edellyttämistä on kumottava ja  

2) päätös palautetaan lupaviranomaisen käsiteltäväksi. 

3) Hallinto-oikeuden tulisi ottaa kantaa  

• siihen, miten Ely-keskukselle osoitetun hallintopakkohakemuksen vaatimus yksilöidä kohta 
voimassa olevassa ympäristöluvassa, joka mahdollistaa tehdyn ojituksen, johtaa 
tilanteeseen, jossa Ely-keskus ohjaa asian aluehallintovirastolle, joka ei tutki vaatimuksia 
ojitusten sisältymisestä Savonlinnan lentokentän ympäristölupaan. Muutoinkin 
aluehallintovirasto jättää toiminnan ympäristölupaan ja sen noudattamiseen kohdistuneet 
vaatimukset tutkimatta. 

• siihen, että Aluehallintovirasto pohjaa selvityksen yksinomaan toiminnanharjoittajan ja Ely-
keskuksen lausuntoihin. 

• siihen, että Aluehallintovirasto käsittelee kiireellisenä annettua hallintopakkoasiaa 15 
kuukautta. 
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PERUSTELUT 

Itä-Suomen aluehallintoviraston päätös on virheellinen ja se on käsiteltävä uudelleen. Itä-Suomen 
aluehallintovirasto ei ole riittävällä tavalla selvittänyt asian tosiasiallista tilaa, vaan perustanut 
päätöksen Finavian toimittamiin selvityksiin sekä Ely-keskuksen 11.12.2020 antamaan lausuntoon. 
Ely-keskuksen lausunto ei ole riittävä ja sitä on tulkittu väärin. On olemassa mahdollisuus, että 
Finavian selvityksessä on virheitä ja epätarkkuuksia, jotka eivät vastaa asian todellista tilaa. 

Suomen luonnonsuojeluliiton Etelä-Savon luonnonsuojelupiiri ry on 13.10.2020 toimittanut vesilain 
14 luvun 4 §:n mukaisen hallintopakkohakemuksen ja ympäristönsuojelulain 175 §:n ja 135 §:n 
mukaisen hallintopakkohakemuksen Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukseen. 
Hakemus koskee Finavia Oy:n Savonlinnan lentokentän toimintaa ja siellä toteutettuja 
toimenpiteitä. ELY-keskus on 15.10.2020 siirtänyt hakemuksen vesilain mukaisten vaatimusten 
osalta käsiteltäväksi Itä-Suomen aluehallintovirastoon. 

Suomen luonnonsuojeluliiton Etelä-Savon piiri katsoo menettelyn Savonlinnan lentokentällä 
rikkovan vesilakia ja vireillepanossa vaatii, että lupaviranomainen keskeyttää ojitukset ja edellyttää 
asianmukaista ojitusmenettelyä. Lisäksi lupaviranomaisen tulee huolehtia, että tehdyt ojitukset 
vastaavat ympäristöluvan lupaehtoja.  

Lupaviranomaisen tulee myös selvittää ja yksilöidä voimassa olevat lupaehdot, mikäli lupaehdot 
tulevat voimassa olevasta ympäristöluvasta. Jos tehdyt toimet eivät vastaa ympäristöluvassa 
kuvattua ojitusta, tulee vuoden 2020 aikana aloitetun ojitushankkeen ojat saattaa vastaamaan 
lupaehtoja, jollei lupaehdot ole nykyistä menettelyä ympäristön kannalta katsoen huonommat. 

Lisäksi aluehallintovirasto esittää väärän väiteen, että Luonnonsuojeluliiton Etelä-Savon piirin 
“vireillepanossa tuodaan esiin ainoastaan huoli siitä, miten hulevesien johtaminen ympäröiviin 
järviin vaikuttaa veden laatuun järvissä” kun vireillepanossa nimenomaan vaaditaan asian laillisen 
tilan selvittämistä ja lain noudattamista ojitusmenettelyn ja vesilain 14:4§ mukaisesti laiminlyönnin 
oikaisemiseen. 

Maa-ainesten kulkeutumisen osalta ELY-keskus toteaa, että ojien kaivun ja kunnostuksen 
seurauksena on Pellosjärveen ja sitä kautta Kuhajärveen voinut kulkeutua hienoainesta, mikä on 
voinut aiheuttaa veden hetkellistä samentumista.  

Ojitusilmoitusta ei ole tehty 

Vesilain 5 luvun 6 §:n 1 momentissa säädetään velvollisuudesta tehdä tarpeen mukaan 
ojistusilmoitus. Kiistattomana voidaan pitää, että ojitusilmoitusta ei ole tehty. Tällaista ilmoitusta ei 
ole esitetty tai sen käsittelyä. Ylipäätään hankkeesta ei ole minkäänlaista dokumenttia, ainoastaan 
viittaus, että “Ojitusasian tultua ELY-keskuksen tietoon 5.12.2019 ELY-keskus tutki asian. ELY-
keskus katsoi, että lentokentän hoidon ja kunnossapidon kannalta välttämättömät 
kuivatusjärjestelyt sisältyvät lentoaseman ympäristölupaan. ELY-keskus piti tehtyä ojitusta siinä 
määrin pienimuotoisena, ettei se olisi vaatinut ojitusilmoituksen tekemistä.” 

Luonnonsuojeluliiton Etelä-Savon piirin tietoon on tullut että ojituksia on tehty jo syksyn 2019 
aikana, joten Ely-keskuksen tämän jälkeen tekemät tutkinnat ovat pikenminkin asian  

Kuitenkin samaan aikaan Suomen luonnonsuojeluliiton Etelä-Savon piiri, että hanke ei ole 
vähäinen ja ojitusilmoitus olisi lain mukaan tehtävä. 

Ojitus ei ole vähäinen 

Ympäristöministeriön ohjeen (Opas kunnan  ympäristönsuojeluviranomaisille vesilain mukaisten 
ojistusasioiden ratkaisimiseen, 2016) mukaan vähäisenä ojituksena voidaan pitää ojitusta, kun 
ojitusta ei tehdä happamilla sulfaattimailla tai pohjavesialueilla voidaan pitää esimerkiksi  vähäisen 
peltolohkon ojitusta, peltolohkon täydennysojittamista,  peltolohkon salaojitusta, pienehkön 
metsäkappaleen ojitusta, rakennuspaikan kuivattamiseksi tarpeellisen ojan tekemistä omalle 
maalle, ojan tavanomaista kunnossapitoa. Vaikka ojituksen vähäisyys vaikuttaisi määrittyvän pinta-



alan perusteella, tärkeämpää olisi lähestyä asiaa ojituksesta seuraavien vaikutusten näkökulmasta. 
Kyse on hankkeen vaikutusten vähäisyydestä, ei hankkeen pinta-alan vähäisyydestä. Merkittäviä 
vaikutuksia voi tulla pinta-alaltaan pienestäkin ojiuksesta. Vaikuttavia tekijöitä ovat esimerkiksi 
maaperän laatu ja vesistöjen sekä pohjavesien sijainti. Siksi yksiseitteiset pinta-alaan perustuvat 
nyrkkisäännöt eivät välttämättä päde. Hanke ei myöskään voi olla vähäinen, mikäli se voi 
edellyttää vesilupaa tai ojitustoimitusta. 

Lupaviranomaisen olisikin pitänyt vaatia tapauksessa toiminnanharjoittajaa tekemään 
ojitusilmoitus, koska  vallitseva oikeuskäytäntö ja vesilain tarkoitus huomioiden ojitusta ei voida 
pitää tapauksessa vähäisenä.  

Ympäristölupa ei salli ojituksia 

Olemassa oleva ympäristölupa ei yksiselitteisesti salli nykyisen kaltaista toimintaa ja siksi 
Savonlinnan kaupungin Rakennus- ja ympäristölautakunta on kokouksessaan päättänyt esittää 
15.4. § 79 ympäristöluvan päivittämistä perusteella, että toiminnasta aiheutuva pilaantuminen tai 
sen vaara poikkeaa olennaisesti ennalta arvioidusta; toiminnan ulkopuoliset olosuhteet ovat luvan 
myöntämisen jälkeen olennaisesti muuttuneet ja luvan muuttaminen on tämän vuoksi tarpeen. 
Savonlinnan lentokentän ympäristölupa on poikkeuksellisen niukka, vain yksi lupamääräys. Lupa 
on vanhentunut eikä ole linjassa vastaavien muiden Finavia Oyj:n ylläpitämien lentokenttien 
ympäristölupien kanssa, joissa on annettu lukuisia lupamääräyksiä toiminnan aiheuttamien 
ympäristövaikutusten vähentämiseksi ja ennaltaehkäisemiseksi. Luvassa ei täyty toiminnan 
ympäristövaikutuksen kokonaistarkastelu. Kyse ei ole pelkästään lentokentän ympäristön 
turvemaille tehdyistä valtavista ojituksista, joilla lentokentän kuivatusvedet - mukaan lukien 
turvemaista irtoava humus ja ravinteet - johdetaan pääosin suoraan Pellosjärveen vaan myös 
kiitoradan ja huoltoalueen kemikaale ja sisältävien vesien johtamisesta ojaston kautta 
Pellosjärveen ja Kuhajärveen. Luvan myöntämisen jälkeen kiitotien liukkaudentorjunnassa on 
siirrytty käyttämään formiaattia, jolla on erilainen ympäristövaikutus kuin urealla. Huoltoalueella 
lentokoneiden jäänestoon käytettävää propyleeniglykolia joutuu myös ympäristöön. Mikäli em. 
kemikaalit olisivat ympäristölle haitattomia, ei olisi tarvetta niiden vuosittaisten käyttömäärien 
raportointiinkaan eikä velvoitetarkkailulle kahdesta oja pisteestä sekä kolmesta järvipisteestä 
(Pellosjärvellä yksi ja Kuhajärvellä kaksi pistettä).  

Etelä-Karjalan käräjäoikeuden päätös ja sen perustelut 

Tiedoksi tuodaan myös että Etelä-Karjalan käräjäoikeus 04.11.2021 päivätyllä päätöksellä 
Asianumero R 20/1084 saman kaltaisen luvittamattoman ojituksen tapauksessa antoi tuomitsevan 
päätöksen ympäristön turmelemisesta, vesilain luparikkomuksesta ja vesilain rikkomisesta. 

Kyseisessä tapauksessa rikoslaintunnusmerkintö täyttyi kun Rikoslain 48 luvun 1 §:n mukaan 
ympäristön turmelemiseen syyllistyy muun ohessa se, joka tahallaan tai törkeästä 
huolimattomuudesta ryhtyy muuttamaan ympäristöä vastoin vesilakia siten, että teko on omiaan 
aiheuttamaan vakavuudeltaan ympäristön pilaantumiseen rinnastettavaa muuttumista. 

Edelleen Etelä-Karjalan käräjäoikeus on katsonut, että Vesilain ojitusta koskevat relevantit 
sääntöjen mukaan Vesilain 5 luvun 3 §:n mukaan ojituksella sekä ojan käyttämisellä ja 
kunnossapidolla on oltava lupaviranomaisen lupa muun ohessa, jos se voi aiheuttaa 
ympäristönsuojelulain 5 §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitettua pilaantumista vesialueella tai 
vesilain 3 luvun 2 §:ssä tarkoitettuja seurauksia. Vesilain 5 luvun 6 §:n  1 momentin mukaan 
ojitushankkeesta vastaavan on ilmoitettava muusta kuin vähäisestä ojituksesta valtion 
valvontaviranomaiselle vähintään 60 vuorokautta ennen ojitukseen ryhtymistä. 

Aluehallintoviraston väärä tulkinta Elyn lausunnosta 

Aluehallintovirasto on tulkinnut Ely-keskuksen lausuntoa väärin sillä lausunnossaan Ely on 
todennut, että “Maa-ainesten kulkeutumisen osalta ELY-keskus toteaa, että ojien kaivun ja 
kunnostuksen seurauksena on Pellosjärveen ja sitä kautta Kuhajärveen voinut kulkeutua 
hienoainesta, mikä on voinut aiheuttaa veden hetkellistä samentumista. Veden samentumista tai 
kiintoaineen kulkeutumista kuivatusvesien mukana ei lähtökohtaisesti voida katsoa 
pilaantumiseksi. Ojia kaivettaessa ja kunnostettaessa on tehty tarpeellisia vesiensuojelutoimia 



(patoja ja ojasyvennyksiä). Pellosjärven ja Kuhajärven pitkän ajan seurantatulosten perusteella 
lentoaseman aiheuttamaa vesistökuormitusta on vaikea erottaa hajakuormituksesta. 

Asiasta tehdyt selvitykset kuitenkin tuovat esiin, että oletus hetkellisestä vaikutuksesta on väärä. 

Luonnonvarakeskuksen ja Suomen ympäristökeskuksen tutkimus Luonnonvarakeskuksen ja 
Suomen ympäristökeskuksen tutkimus https://www.luke.fi/uutinen/soiden-ojittaminen-nakyy-
vesistoissa-yha-enemman/  paljastaa vääräksi käsityksen ojitusten vähäisestä vaikutuksesta. 
Etenkin ojitetuilla suoalueilla typpi- ja fosforipäästöt lisääntyvät vuosien myötä. 

Ravinnepäästöjen kasvun on epäilty johtuneen ilmastonmuutoksesta. Tutkimustulokset kuitenkin 
osoittavat, että 50–60 vuotta sitten ojitetuilla soilla valumavesien typpi- ja fosforipitoisuudet voivat 
olla jopa kahdesta kolmeen kertaa suurempia kuin 20–30 vuotta ojitettuna olleilla alueilla. 
(Nieminen 2018, Nieminen ym 2017). Luonnonvarakeskuksen  
mukaan ojituksen rehevöittävä vaikutus vesistöön lisääntyy vuosikymmenten kuluessa. 

 

LIITTEET 

Valittaja tulee täydentämään valitusta liitteiden osalta. Ainakin lentokentän ympäristöluvan 

liitteisiin kuuluvan ojitussuunnitelman sekä maastossa havaittujen ojien kuvilla. 

 

Päätös johon haetaan muutosta 

Lentokentän voimassa oleva ympäristölupa 

Aluehallintovirastolle VL 14:4§ mukaisen hallintopakkoasian vireillepano 

 

 

 

 

 


