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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

10.10.2022

Valituksen tiedoksisaantipäivä

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

Valituksen  tiedoksisaantipäivä on 17.10.2022.

Asia

Luvan hakijat Niina ja Pasi Kortetmaa ovat jättäneet Vaasan hallinto-
oikeuteen valituksen Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston päätöksestä
25.5.2022 nro 90/2022 vesilain mukaisessa lupa-asiassa. Päätös koskee maa-
ainesten ottamista Hietajärven pohjavesialueella, Kannus. Länsi- ja Sisä-
Suomen aluehallintovirasto on hylännyt hakemuksen.

Valitusasiakirjan  nähtävilläpito

Tämä kuulutus ja valitus pidetään nähtävillä 10.10. – 7.11.2022 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
Kannuksen kaupungissa.

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 7.11.2022. Viranomaisille varataan erikseen tilaisuus
vastineen antamiseen.

Vastineeseen on merkittävä sen tekijän nimi, postiosoite, puhelinnumero ja
mahdollinen sähköpostiosoite. Vastineessa on ilmoitettava asian diaarinumero
818/2022.

Kiinteistön osaomistajaa pyydetään antamaan tieto kuulutuksesta myös
kiinteistön mahdollisille muille omistajille ja haltijoille.

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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Valitus  
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Vaasan hallinto-oikeudelle 

 

 

 

 

 

Muutoksenhakija 

 

 Niina ja Pasi Kortetmaa 

  

 

 

Muutoksenhaun kohteena oleva päätös 

 

 Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston päätös; Maa-ainesten ottaminen Hietajär-

ven pohjavesialueella, Kannus, Nro 90/2022, Dnro LSSAVI/1936/2021, 25.5.2022. 

 

 

 

Hakijan vaatimukset Vaasan hallinto-oikeudessa 

 

Niina ja Pasi Kortetmaa (Hakija) vaatii, että asiassa tehty kielteinen ympäristöluparat-

kaisu kumotaan ja asia palautetaan aluehallintovirastoon uudelleen käsittelyä varten 

luvan myöntämiseksi sekä tarvittavien lupaehtojen määräämiseksi. 

Lisäksi Hakija pyytää hallinto-oikeudelta näkemystä siitä, mikä merkitys asiassa on 

maa-aineshakemuksen vireille asettamisen ajankohdalla suhteessa pohjavesialueen 

luokitusmuutoksen voimaantuloajankohtaan.  
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Perustelut 

 

Aluehallintovirasto on perustellut hylkäävää päätöstään käytännössä vain ja ainoastaan 

hankealueen pohjavesialuestatuksen perusteella. Toiminta ei sijoitu kaavan vastaisesti 

eikä alueella ole muita erityisiä luontoarvoja, joiden vuoksi hanketta ei voida toteuttaa. 

 

Päätöksen perusteluissa todetaan, että ”Suunniteltu maa-ainesten ottamisalue sijaitsee 

vedenhankintaa varten tärkeäksi luokitellulla 1-luokan pohjavesialueella, Hietajärvi 

10 217 53, jonka koko on noin 5,13 km² ja muodostumisalueen pinta-ala noin 2,0 km². 

Pohjavesialueelle ei ole tehty suojelusuunnitelmaa. Alueen luokitus 1-luokan pohjave-

sialueeksi on tullut voimaan 25.3.2021, joten hanke ei ole hakemuksen vireille tullessa 

sijoittunut luokitellulle pohjavesialueelle. Hietajärven pohjavesimuodostuma liittyy 

sen luoteispuolelle jatkuvaan 4,04 km² laajuiseen Uusi-Someron pohjavesialueeseen”. 

 

Pohjavesialueiden nykyinen luokituskäytäntö perustuu lakiin vesienhoidon ja meren-

hoidon järjestämisestä (1299/2004) lukuun 2 a. Tosiasiallisesti pohjavesialueien luoki-

tuksessa ja pohjavesialueiden määrittelyssä ei ole kyse perinteisestä viranomaispäätök-

sestä, jossa prosessista muodostuisi valituskelpoinen päätös, vaan kysymys on poh-

jimmiltaan ”luonnontieteellisen tiedon merkitsemisestä tietojärjestelmään”. Tämä an-

taa ympäristöhallinnolle mahdollisuuden valmistella ja toimia ilman, että esimerkiksi 

maanomistajalla olisi mahdollisuus vaikuttaa prosessin lopputulokseen. Toisaalta tämä 

on ymmärrettävää, sillä geologisesti tarkasteltuna asiassa ei ole kysymys mielipiteestä 

vaan luonnonympäristöön liittyvästä tosiasiasta. 

Muutos ”tavallisesta alueesta” luokitelluksi pohjavesialueeksi vaikuttaa kuitenkin 

merkittävästi maanomistajan oikeusturvaan, sillä esimerkiksi ympäristönsuojelulakiin 

kirjatut pohjaveden suojelutavoitteet vaikeuttavat merkittävästi luokiteltujen alueiden 

myöhempää hyötykäyttöä esimerkiksi maa-ainesten ottoalueina. Itse pohjavesiin liit-

tyvillä lainsäädäntöön kirjatuilla suojelumääräyksillä ei asiassa ole merkitystä, sillä 

niiden perusteella kaikkiin pohjavesiin kohdistuvat samat suojeluvelvoitteet kuin poh-

javesialueiksi luokitelluillakin alueilla. 

Edellä mainittuun liittyen on kuitenkin tosiasia, että hankkeelle olisi erittäin suurella 

todennäköisyydellä myönnetty lupa hakemuksen mukaisena, mikäli alue ei olisi luoki-

teltua pohjavesialuetta. Tällöin lupa-asia olisi käsitelty sijaintikunnan lupaviranomai-

sessa ilman tarvetta kuulla lainkaan esimerkiksi alueellista ELY-keskusta riippumatta 

(pohja)veden alle ulottuvasta kaivuusyvyydestä tai muista hankkeeseen liittyvistä yksi-

tyiskohdista.   

 

Aluehallintoviraston tulkinnan mukaan valituksenalainen hanke sijoittuu ottoalueelta 

noin 1,75 km pohjoiseen sijaitsevan Vesikolmio Oy:n pohjavedenottamon kaukosuo-

javyöhykkeelle. Tämä perustuu Hietajärven pohjavesialueesta tehdyn pohjavesiselvi-

tyksen raportin näkemykseen siitä, että hankealueen ja pohjavedenottamon välillä ole-

vaa virtausyhteyttä ei ole poissuljettu. 

Hakija on ennallistanut vuonna 2021 valituksenalaisen ottamisalueen eteläpuolella 

olevan maa-ainesalueen johdosta muodostuneen pohjavesilammen pohjaveden pin-
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nankorkeuden alueen alapuolisen metsäojituksen pohjan tasoon. Tämä on tuotu selke-

ästi esiin vesilupaprosessin aikana. Ennallistamisesta huolimatta alueelta purkautuu 

pohjavettä etelään poispäin pohjavesialueesta ja edellä mainitusta pohjavedenottamos-

ta. Tällä perustella, sekä aikaisempiin pinnankorkeushavaintoihin liittyen Hakija on 

katsonut, että pohjaveden päävirtaussuunta alueella on etelään, eikä hakemuksen mu-

kaisella maa-aineshankkeella aiheuteta erityistä tai nykytilanteeseen nähden muuttu-

nutta vaaraa vedenottamon toimintaan huomioitaessa alueella olemassa oleva sallittu 

maa-ainesten otto (liite 2) sekä pohjavedenottamon ja maa-ainesalueen keskinäiset 

etäisyydet. Näin ollen hankealue ei myöskään olisi pohjavedenottamon kaukosuoja-

vyöhykettä, mikäli aluetta ei sen korkeusaseman tai etäisyyden johdosta voitaisikaan 

pitää vedenottamon varsinaisena valuma-alueena. 

 

Viittaus vesienhoitosuunnitelmaan sekä vesienhoidon toimenpideohjelmaan liittyy 

pohjaveden yleisiin suojelutavoitteisiin. Hankkeen toteuttamiskelpoisuutta ei voida 

Hakijan näkemyksen mukaan arvioida yksinomaan niissä esiintyvien kieltonäkökoh-

tien perustella. 

Lähialueella on harjoitettu pitkään maa-ainesten ottoa hankkeissa, joissa ottotoiminta 

on päättynyt. Tällä ei kuitenkaan perustella tämän hankkeen osalta alueen pohjavesien 

suojelun tason heikentämistä, mutta halutaan kiinnittää huomiota siihen, että ehtyvien 

maa-ainesvarojen alueellisen saatavuuden turvaamiseksi hankkeita on tarkoituksen-

mukaista keskittää niille alueille, joissa 1) on olemassa olevaa ottotoimintaa ja 2) otto-

toiminta on jo muuttanut merkittävästi alueen pinnanmuotoja ja hydrogeologiaa luon-

nontilaiseen nähden sen sijaan, että niitä perustettaisiin kokonaan uusille alueille huo-

mioiden pohjavesi-, maisema- ja luontoarvoihin liittyvät kysymykset. Tämän vuoksi 

hanketta tulee voida tarkastella myös vesienhoidon ja merenhoidon järjestämistä kos-

kevan lain 1299/2004 24 § 1 momentin sekä 2 momentin alakohtien 4 ja 5 perusteella. 

Lisäksi on huomioitava vesienhoidon toimenpideohjelman tavoitteiden kirjaukseen 

liittyvä ehdollisuus, jonka mukaan maa-ainesten ottaminen pohjavedenpinnan alapuo-

lelta tulee kyseeseen vain erityistapauksissa. Näitä erityistapauksia ei kuitenkaan ole 

määritelty tyhjentävästi vaan esimerkinomaisesti, joka antaa mahdollisuuden ratkaista 

asia edellä viitatun lainkohdan nojalla myös aluehallintoviraston tulkinnasta poikkea-

valla tavalla.        

 

Hankkeen laajuuden hahmottamiseksi on selvennettävä, että valituksen alainen hanke 

on pinta-alaltaan noin 1,12 % koko Hietajärven pohjavesialueen pinta-alasta ja noin 

2,88 % pohjaveden varsinaisen muodostumisalueen pinta-alasta voimassa olevan poh-

javesialuerajauksen mukaisesti. Hanketta ei siten voida pitää laaja-alaisena. 

 

Aluehallintovirasto on tarkastellut hanketta päätöstä tehdessään myös intressivertailun 

kautta. Päätöksen mukaan ”Hankkeessa vesilain mukaisessa intressivertailussa huo-

mioon otettavat yksityiselle ja yleiselle edulle saatavat hyödyt eivät olleet vesilain 3 

luvun 4 §:n 1 momentin 2) kohdassa edellytetyin tavoin yleiselle edulle koituvia mene-

tyksiä huomattavasti suurempia. Lisäksi hanke voi aiheuttaa ympäristönsuojelulain 17 

§:n mukaisen pohjaveden pilaamiskiellon vastaisia seurauksia.”  
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On selvää, että pohjavesiä suojelevan lainsäädännön valossa hyvälaatuisen rakennus-

materiaalin ja puhtaan juomaveden välillä tehtävässä intressivertailussa sora jää hel-

posti toiseksi, vaikka esimerkiksi pohjavedenottamon merkitys vedenottoluvan halti-

jalle olisi sen kokonaisjakelumäärään nähden verrattain vähäinen (tässä tapauksessa 

noin 2 %). 

Pohjavedenottamon täydellä ottomäärällä vettä otettaisiin alueella sijaitsevasta kaivos-

ta 146 000 m3 vuodessa (lupa 400 m3/d), joka keskimäärin 1 €/m3 arvolla muodostaisi 

lupapäätöksen logiikalla 146 000 € yleisen vuotuisen hyödyn. 

Vastaavan euromääräisen hyödyn saavuttaminen soranotolla, ilman kerrannaisvaiku-

tuksia, vastaisi paikallisella soran hinnalla 5 €/t (9 €/m3) noin 16 000 m3 vuotuista ot-

tomäärää. Kun ottamissuunnitelman kokonaismäärä 700 000 m3-ktr jaetaan vaikkapa 

10+10 vuoden ajalle (lupa + jatkolupa), muodostuisi maa-ainesten 35 000 m3 vuotui-

sesta arvosta kahdenkymmenen vuoden ajalle yli kaksinkertainen vedenhankintaan 

nähden. Vaikka tarkastelussa osa soran myynnin hyödyistä olisi suoraan yksityistä 

etua maa-ainesten myyntituloina, muodostuisi maa-ainesten alueellisesta saatavuudes-

ta myös yleisiä hyötyjä erilaisissa rakennushankkeissa esimerkiksi pienempinä kulje-

tusetäisyyksinä ja siten pienempinä kustannuksina sekä ilmastohyötyinä. Tähän liitty-

en Hakija on pyytänyt lausunnon paikalliselta betonivalimolta, osoittaakseen konkreet-

tisesti hankeen paikallisen merkityksen (liite 3).    

 

Hankealueella on rakenteilla Suomen mittakaavassa suuri tuulivoimapuisto. Näistä 

Mutkalammin tuulivoimapuiston voimaloista, joita rakennetaan yhtensä 69 kappaletta, 

viisi on sijoitettu Hietajärven pohjavesialueelle noin 150, 550, 650, 1050 ja 2500 met-

rin etäisyydelle suunnitellun maa-aineshankkeen rajasta. Voimaloista kaksi sijoittuu 

pohjaveden varsinaiselle muodostumisalueelle. 

Hankkeen esittelyvideosta, https://www.youtube.com/watch?v=YdU4kRvXYqI (Neo-

en 2022, sisältää myös havainnemateriaalia!) joka sijoittuu edellä mainittujen voima-

loiden alueelle, voidaan nähdä, että alue on maa-ainestoiminnan johdosta voimakkaas-

ti muutettua. Voimaloista kaksi (550 m ja 1050 m) on sijoitettu suunnitellun maa-

ainesalueen ja vedenottamon väliin ja näkyvät videossa ajassa 2:10 alkaen kuvassa 

kahtena oikeanpuoleisena voimalana. Hakijan tiedossa ei ole sitä, miten voimaloiden 

rakennuslupaprosesseissa tai myöhemmässä valvonnassa on käsitelty pohjaveden suo-

jelunäkökohtia. Todennäköisesti voimaloiden rakennusluvat on haettu ennen alueen 

luokittelua pohjavesialueeksi, jolloin näiden tilanne olisi vireilletulojärjestykseltään 

saman kaltainen Hakijan maa-aineslupahakemuksen kanssa. Tuulivoimaloiden osalta 

on lisäksi huomioitava, että voimaloiden perustusten sijoittaminen alueelle on edellyt-

tänyt huomattavia maansiirtotöitä lähelle pohjaveden pintaa tai sen pinnan alapuolelle, 

eikä toimenpiteeseen liittyvää pohjaveden muuttamisriskiä ole todennäköisesti käsitel-

ty näiden perustamisen yhteydessä lainkaan.  

 

Myös tuulivoimarakentaminen edellyttää hyvälaatuisia maa-aineksia. Näiden alueelli-

nen saatavuus vaikuttaa hankkeiden kustannuksiin. Mutkalammin hankkeessa 90 % 

betoni- ja maanrakennusmateriaaleista on tuotettu paikallisesti. Merkitys ei ole vähäi-

nen, sillä jo nykyisessä investoinnissa esimerkiksi teitä on rakennettu tai vahvistettu 

https://www.youtube.com/watch?v=YdU4kRvXYqI
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yli 50 kilometrin matkalta. Lisäksi voimalaitosten jalustoihin käytetään betonia lähes 

1000 m3 voimalaa kohden. Suunnitelmien mukaan Mutkalammin alueen tuulivoima-

puistoa ollaan edelleen kasvattamassa lähes samankokoisella hankkeella kuin nykyi-

nen, joten hyvälaatuisille rakennusmateriaaleille on alueellista tarvetta myös jatkossa. 

 

Osoituksena Hakijan toiminnan sisäisestä laadunvalvonnasta Hakijalle on myönnetty 

toimintaa koskeva sertifikaatti (liite 4).   

 

Pyydämme hallinto-oikeutta huomioimaan täydentävinä perusteluinamme myös asias-

ta aluehallintovirastolle 08.04.2022 antamamme vastineen, jonka liitämme oheisena 

valituskirjelmään (liite 5). 

 

Maa-ainesalueen nykytilan sekä paikallisten olosuhteiden havainnoimiseksi Hakija 

pyytää, että hallinto-oikeus suorittaa paikalla katselmuksen. 

 

 

 

Kannuksessa 01.07.2022 

 

 

 

 Pasi Kortetmaa Niina Kortetmaa 
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Yhteystiedot: 

 

 

 

   

 

 

 

Valituskirjelmän laatija: 

 

 

 

 

LIITTEET: 1. Aluehallintoviraston päätös Nro 90/2022, 25.5.2022 

 2. Maa-aineslupa 18.02.2020 

 3. Lausunto 

 4. Sertifikaatti sora-asiassa 

 5. Vastine ympäristölupa-asiassa 08.04.2022 

 

 

 

SÄHKÖISESTI: vaasa.hao@oikeus.fi  
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