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 Dnro 767/03.04.04.04.20/2020 
         796/03.04.04.04.20/2020 

Asia Valitukset vesitalousasiassa 

Muutoksenhakijat 1. Espoon kaupungin ympäristölautakunta 

 2. Espoon ympäristöyhdistys ry 

Luvan hakija Espoon Golfseura ry 

Päätös, josta valitetaan 

Etelä-Suomen aluehallintovirasto 19.5.2020 nro189/2020 
 

Aluehallintovirasto on myöntänyt Espoon Golfseura ry:lle luvan veden 
ottamiseen Gumbölenjoesta golfkenttäalueen kasteluun Espoon kaupungissa 
hakemuksen mukaisesti lupapäätöksessä annetuin määräyksin muutettuna.  

Aluehallintovirasto on myöntänyt Espoon Golfseura ry:lle käyttöoikeuden 
veden johtamiseen tarvittavan ottoputken pitämiseen Gumbölenjoessa 
yhteisellä vesialueella 49-416-876. 

Lupamääräykset 

Vedenotto 

1. Gumbölenjoesta saa ottaa vettä golfkentän kasteluun ajalla 1.5.–30.9., kun 
joen virtaama Dämmanin vesilaitoksen kohdalla olevalla mittapadolla on 
suurempi kuin 35 l/s. Virtaaman ollessa mittapadolla alle 70 l/s tulee 
enimmäisvedenottomäärän olla enintään 9 l/s. Virtaaman ollessa mittapadolla 
70 l/s tai suurempi tulee enimmäisvedenottomäärän olla enintään 18 l/s. 
Vedenottomäärän tulee olla enintään 100 000 m3 kastelukauden aikana. 

2. Vedenottolaitteisto on varustettava automaattisella pysäytyksellä, joka 
katkaiseen vedenoton, kun Gumbölenjoen virtaama mittapadolla pienenee 
määrältään 35 l/s. 

3. Kasteluvesialtaat tulee mitoittaa ja niitä tulee käyttää siten, että vedenotto 
alimpien virtaamien aikana on mahdollisimman vähäistä. 
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4. Vedenottoputki on pidettävä hakemuksen liitteen 1 detaljikartta 2 (AriPro 
Oy 26.6.2018) osoittamassa paikassa siten, ettei se vaikeuta vesistössä 
kulkemista. Putken sijainti vesistössä on merkittävä asianmukaisesti. 

Tarkkailu 

5. Gumbölenjoen virtaamaa ja otettuja vesimääriä on tarkkailtava 
kastelukauden aikana päivittäin Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristökeskuksen 8.12.2009 hyväksymän tarkkailusuunnitelman 
mukaisesti. Virtaamista ja vedenottomääristä on pidettävä kirjaa ja 
päiväkohtaiset tiedot niistä on toimitettava kuukausittain Uudenmaan 
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle sekä Espoon kaupungin 
ympäristönsuojeluviranomaiselle. 

Tarkkailusuunnitelmaa voidaan tarvittaessa muuttaa Uudenmaan elinkeino-, 
liikenne- ja ympäristökeskuksen ja luvansaajan kesken sovittavalla tavalla. 

6. Luvan saajan on tarkkailtava hankkeesta aiheutuvia vaikutuksia 
Gumbölenjoen taimenkantaan Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristökeskuksen kalatalousviranomaisen hyväksymän 
tarkkailusuunnitelman mukaisesti. Tarkkailusuunnitelma tulee toimittaa 
hyväksyttäväksi Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskuksen 
kalatalousviranomaiselle kolmen kuukauden kuluessa luvan lainvoimaiseksi 
tulosta. 

Vedenoton lopettaminen 

6)  Mikäli kasteluvedenotto lopetetaan, tulee vedenottoputki poistaa vesistöstä. 

7) Vedenoton lopettamisesta tulee ilmoittaa Uudenmaan elinkeino-, liikenne- 
ja ympäristökeskukselle, Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne ja 
ympäristökeskuksen kalatalousviranomaiselle sekä Espoon kaupungin 
ympäristönsuojeluviranomaiselle. 

Luvan voimassaolo 

Lupa on voimassa 30.4.2027 saakka.  

Mikäli luvanhaltija haluaa jatkaa toimintaansa tämän lupakauden päätyttyä, on 
uusi lupahakemus toimitettava aluehallintovirastoon 31.1.2027 mennessä. 
Tämä lupa on voimassa siihen saakka, kunnes uudesta hakemuksesta on saatu 
lainvoimainen päätös, edellyttäen kuitenkin, että luvanhaltijalla on 
hallintaoikeus golfkentän alueeseen. 

Aluehallintoviraston päätöksen perustelut 

Luvan myöntämisen edellytykset  

Hankkeen tarkoitus 
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Veden johtaminen Gumbölenjoesta on tarpeen vuosina 1980–1981 rakennetun 
golfkentän kastelua varten. Vedenotto on tärkeää golfkentän kunnossapidon, 
toiminnan ja talouden kannalta.  

Dämmanin vesilaitoksen raakaveden otto on päättynyt marraskuussa 2016. 
Vedenoton päättymisen jälkeistä virtaamatietoa on vasta kolmelta vuodelta. 
Dämmanin tekoaltaan ja Nuuksion Pitkäjärven säännöstelyn muuttamista 
koskeva lupahakemus on suunnitteilla, mutta sitä ei ole vielä laitettu vireille. 
Golfkenttää koskeva vuokrasopimus päättyy 30.4.2027. Edellä esitetyn vuoksi 
lupa on myönnetty määräaikaisena. Luvan voimassaolo on määrätty 
päättymään 30.4.2027. Mikäli toimintaa aiotaan jatkaa, ja uusi lupahakemus 
jätetään aluehallintovirastoon 31.1.2027 mennessä, on tämä lupa voimassa 
uuden päätöksen lainvoimaiseksi tuloon saakka. 

Hankkeesta saatava hyöty 

Vedenotto on tärkeää Espoon Golfseura ry:n toiminnan jatkumisen kannalta ja 
siitä saatava hyöty huomattava. 

Hankkeesta aiheutuvat menetykset 

Vedenoton vaikutuksesta Gumbölenjoen alivirtaama pienenee, jolloin joen 
taimenkannan elinolosuhteisiin saattaa kohdistua haitallisia vaikutuksia. 
Kasteluveden ottamisesta ei aiheudu haittaa muulle vesiluonnolle tai sen 
toiminnalle eikä tiedossa olevalle vesistön käytölle. 

Käyttöoikeuksien myöntäminen  

Vedenottoputki sijaitsee hakijan hallinnassa olevalla maa-alueella ja ulottuu 
yhteiselle vesialueelle 49-876-1-0. Vedenottoputkesta ei aiheudu haittaa 
vesialueen omistajille. 

Vesienhoitosuunnitelma 

Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelman vuoteen 
2021 mukaan Gumbölenjoen ekologinen tila on luokiteltu hyväksi. 
Vesienhoitosuunnitelmaan liittyvän toimenpideohjelman mukaan vuoteen 
2021 kalatiestrategian toteutumisen edistämistä koskevia tavoitteita on 
helpottaa selvitys- ja suunnittelutyön käynnistymistä ja toteuttamista 
Gumbölenjoella. 

Hanke ei vaikuta haitallisesti vesienhoitosuunnitelman tavoitteiden 
saavuttamiseen. 

Etuvertailu 

Lupamääräysten mukaisesti toteutettavasta hankkeesta yleisille tai yksityisille 
eduille saatava hyöty on huomattava verrattuna siitä yleisille tai yksityisille 
eduille koituviin menetyksiin. Luvan myöntämisen edellytykset vedenotolle 
ovat siten olemassa. 
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Lupamääräykset 

Vedenotto 

Lupamääräyksen 1 mukaisesti rajoitetuilla enimmäisottomäärillä turvataan 
riittävä virtaama Gumbölenjoessa myös alivirtaamatilanteissa. Asiasta saadun 
selvityksen perusteella nykytilanteessa ennen vesien säännöstelyn muuttamista 
ja nykyisillä golfkenttien vedenottoluvilla Gumbölenjoen virtaama 
Mankinjokeen on 22 l/s, kun virtaama Dämmanin padolla on 35 l/s. 
Vastaavasti virtaaman ollessa Dämmanin luusuassa noin 50 l/s ja golfkenttien 
vedenoton ollessa yhteensä 27 l/s on Gumbölenjoen virtaama Mankinjokeen 
28 l/s. Lupamääräyksessä annettu suurempi ottomäärä 18 l/s on rajattu 
tilanteeseen, jossa virtaama Dämmanin luusuassa on vähintään 70 l/s. Siten 
virtaama ei suuremmallakaan ottomäärällä alita alivirtaamaa. Määräyksen 
sallima suurempi ottomäärä suuremman virtaaman vallitessa mahdollistaa 
vedenvarastoinnin kasteluvesialtaisiin ja siten vähentää tarvetta vedenottoon 
alhaisemman virtaaman tilanteessa. 

Vaatimukset hallinto-oikeudessa 

1. Espoon kaupungin ympäristölautakunta on vaatinut, että päätöksen 
lupamääräys 1 kumotaan ja asia palautetaan aluehallintovirastolle uudelleen 
käsiteltäväksi tai että lupamääräystä muutetaan siten, että kastelukauden 
aikainen vedenottomäärä on enintään 50 000 m3. 

Aluehallintoviraston päätöstä ei ole tehty riittävillä tiedoilla vedenottomäärän 
lisäämisen aiheuttamien muutosten arvioimiseksi. On vaarana, että 
lisääntyvästä vedenottomäärästä aiheutuu vahingollisia muutoksia 
vesiluontoon. Hakemuksessa ei ole selvitetty riittävästi Gumbölenjoen 
vedenlaatua, luontoarvoja, mallinnuksia tai arvioita joen virtaamista kuivina 
kesinä ja golfkentän lisääntyvän vedenoton vaikutuksista näihin sekä joen 
taimenkantaan erityisesti kuivina kesinä. 

Päätös vedenottomäärän lisääntymisestä perustuu oletuksiin, että Dämmanin 
raakavedenoton lopettaminen ja vesistön säännöstelyn muuttaminen 
kasvattavat Gumbölenjoen kastelukaudenaikaisia virtaamia ja, ettei 
hakemuksen mukainen veden johtaminen siten heikennä jokiuoman nykyistä 
virtaamatilannetta, taimenkannan elinolosuhteita tai aiheuta haittaa 
muullekaan vesiluonnolle tai sen toiminnalle, sillä virtaama ei 
suuremmallakaan ottomäärällä alita alivirtaamaa. 

Gumbölenjoki on pieni savimaan joki, joka on luontotyyppinä (V4.02.05 
Savimaiden purot ja pikkujoet) arvioitu Etelä-Suomessa äärimmäisen 
uhanalaiseksi vuonna 2018 valmistuneen Suomen luontotyyppien 
uhanalaisuusarvioinnin mukaan. Gumbölenjoen arvoa kohottaa joen 
alkuperäislajistoon kuuluva vuonna 2019 erittäin uhanalaiseksi luokiteltu 
meritaimen. Valtaosa Mankinjoen vesistöalueen taimenen nykyisistä 
lisääntymisalueista ja potentiaalisista lisääntymisalueista sijaitsee 
Gumbölenjoen reitillä. Näistä tällä hetkellä merkittävin taimenen kutu- ja 
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poikastuotantoalue on Gumbölenjoen alajuoksulla sijaitseva valtakunnallisesti 
arvokas noin 1,1 km:n pituinen Mynttilänjoen jokilaakso. Gumbölenjoen 
alajuoksun luonnontilainen osuus muodostaa Espoon arvokkaimman 
yksittäisen virtavesikohteen. Lisäksi se on myös kalastoltaan selvästi alueen 
arvokkain kohde. Gumbölenjoki on topografialtaan sellainen, että vesieliöstön 
elinolosuhteet heikentyvät nopeasti virtaaman vähentyessä. Taimenen kutu- ja 
poikastuotantoalueina toimivat koskialueet ovat tyypillisesti matalia ja ne ovat 
siksi erityisen alttiita virtaaman alenemisen haitallisille vaikutuksille, jotka 
heijastuvat suoraan taimenen lisääntymiskykyyn joessa. 

Hakemuksessa Dämmanin luusuan kesäaikaiseksi (1.6.-30.9.) 
keskivirtaamaksi säännöstelymuutoksen jälkeen arvioitiin 500 l/s ja 
keskialivirtaamaksi 160 l/s. Ilmastonmuutoksen aiheuttaman sääolosuhteiden 
äärevöitymisen seurauksena Gumbölenjoen kesäaikaiset virtaamat voivat 
kuitenkin jatkossakin olla hyvin alhaisia raakavedenoton päättymisestä 
huolimatta. Esimerkiksi vuonna 2019 kesäaikainen (1.6.-30.9.) Gumbölenjoen 
keskivirtaama Dämmanin mittapadolla oli golfkenttien suorittaman tarkkailun 
perusteella vain noin 109 l/s ja joen virtaama oli alle arvioidun 
keskialivirtaaman (160 l/s) lähes koko kastelukauden ajan. Kesäaikaisilla 
alhaisilla virtaamilla jokiveden lämpötila nousee ja sen happitaso laskee 
taimenen poikasille elinkelvottomalle tasolle. 

Luonnonvarakeskuksen hallinnoiman koekalastusrekisterin mukaan taimenen 
lisääntyminen ja taimenen poikasten elinkyky Gumbölenjoen 
Mynttilänkoskella ei ole parantunut Dämmanin raakavedenoton loputtua 
vuonna 2016. Myös Kala- ja vesitutkimus Oy:n laatimassa selvityksessä 
kasteluvedenoton vaikutuksista Gumbölenjoen taimenkantaan havaittiin 
sähkökoekalastustulosten perusteella taimenen vanhempien poikasten sekä 
kivisimpun joessa vähentyneen. Tämä viittaa kalojen elinolosuhteiden 
heikentymiseen joessa viime vuosina todennäköisesti alhaisten virtaamien 
takia. Taimenkannan tulevaisuuden turvaamiseksi tulee Gumbölenjoelle 
määrittää ekologisesti perusteltu vähimmäisvirtaama, jonka alittuessa joesta ei 
saa ottaa vettä kastelutarkoituksiin. Ennen elinkelpoisuuden turvaavaa 
vähimmäisvirtaaman tason määrittämistä ei vedenottomääriä Gumbölenjoesta 
tule lisätä. 

Maa- ja metsätalousministeriö on vuonna 2019 laatinut Mankinjoen 
vesistöalueelle sekä kymmenelle muulle Itämereen laskevalle vesistöalueelle 
meritaimenen elvytys- ja hoitosuunnitelmat. Gumbölenjoen nykyinen hydro-
morfologinen tila on välttävä ja koko vesistöalueen heikoin muun muassa joen 
patoamisesta sekä alivirtaamien yleisyydestä johtuen. Espoon kaupunki 
elvyttää Gumbölenjoen reitin kalakantoja rakentamalla vesistöalueelle 
kalateitä kutuvaelluksien onnistumiseksi myös nykyisten patojen yläpuolisille 
potentiaalisille lisääntymisalueille. Vuoden 2020 aikana rakennetaan kalatie 
Gumbölenjoen Myllypadon yhteyteen ja Dämmanin padolle kalatietä 
suunnitellaan parhaillaan. Kalakantojen elvytys vaatii kalateiden lisäksi myös 
riittävien virtaamien säilyttämisen joessa vaelluksien onnistumiseksi sekä 
riittävien elinolosuhteiden takaamiseksi kalanpoikasille. Golfkentän 
vedenottomäärän lisääminen joen luonnollisella alivirtaamakaudella ja 
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alkusyksystä kutuvaelluksen käynnistyessä muodostaa ristiriidan kalakannoille 
tehtävien elvytystoimien kanssa. 

Dämmanin raakavedenoton loppuminen ei ole oletetusti kohentanut joen 
virtaamaolosuhteita tai taimenen lisääntymismahdollisuuksia joessa. 
Vedenottomäärien lisääminen Gumbölenjoesta alivirtaamakausilla on 
merkittävä uhka joen luontoarvoille, erityisesti taimenen lisääntymiselle ja 
taimenen poikasten hengissä säilymiselle. Päätöksestä koituva haitta 
vesiympäristölle on merkittävä suhteessa yksityisen tahon siitä saamaan 
hyötyyn nähden.  

2. Espoon ympäristöyhdistys ry on vaatinut, että päätös kumotaan ja asia 
palautetaan aluehallintovirastolle uudelleen käsiteltäväksi. Toissijaisesti 
Espoon ympäristöyhdistys ry on vaatinut, että lupamääräyksiä muutetaan.   
Lupamääräystä 1 on muutettava siten, että suurin sallittu vedenottomäärä 
kastelukautena on enintään 30 000 m3 ja että vedenottomäärä 9 l/s tarkoittaa 
hetkellistä maksimimäärää eikä vuorokautista maksimikeskiarvoa. 
Lupamääräystä 2 on muutettava siten, että Espoon Golfseura ry on 
velvoitettava vastaamaan virtaamamäärän mittauksesta. Lisäksi päätökseen on 
lisättävä lupamääräys, jossa Espoon Golfseura ry selkeästi velvoitetaan 
rakentamaan altaat kasteluveden varastointia varten ja kasteluvesialtaat on 
mitoitettava siten, että alivirtaama-aikana kasteluvettä ei tarvitse ottaa joesta. 
Lupamääräystä on selvennettävä veden varastoinnin osalta siten, että vettä 
olisi mahdollista hallitusti varastoida talvella ja keväällä ylivirtaama-aikana.  

Asian käsittely hallinto-oikeudessa  

Vaasan hallinto-oikeus on antanut valitukset tiedoksi julkisella kuulutuksella 
ja pyytänyt Espoon kaupunkia julkaisemaan tiedon kuulutuksesta 
verkkosivuillaan ja varannut niille asianosaisille, joita asia erityisesti koskee, 
tilaisuuden vastineen antamiseen valituksista.   

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on Espoon kaupungin ympäristölautakunnan 
valituksen johdosta antamassaan lausunnossa todennut, että lupahakemuksessa 
on esitetty varsin kattavasti tietoa Gumbölenjoen luontoarvoista, 
mallinnuksista ja joen virtaamista. Koska Dämmanin raakavedenoton 
lopettamisen vaikutuksista Gumbölenjoen virtaamiin kesäkaudella ei ole tietoa 
pidemmältä ajalta, on lupa myönnetty määräaikaisena.  

Lupamääräyksessä 1 esitetyillä vedenottomäärillä on tarkoitettu vedenoton 
maksimimäärää, joka ei hetkellisestikään saa ylittää annettua rajaa. Kyseessä 
ei ole vuorokautinen maksimikeskiarvo. 

Uudenmaan elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskuksen ympäristö- ja 
luonnonvarat -vastuualue on antamassaan vastineessa esittänyt, että ELY-
keskus on lupahakemuksesta antamassaan lausunnossa todennut, että vaikka 
Dämmanin vesilaitoksen raakavedenotto on loppunut vuonna 2016 ja 
Gumbölenjoen virtaama sen myötä suurentunut, virtaama voi olla kesällä 
pitkiä aikoja hyvin pieni, eikä kasteluvedenottoa voi lisätä aiheuttamatta 
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merkittävää haittaa. Lupamääräyksen 1 mukaiset sallitut vedenottomäärät on 
sidottu Dämmanin virtaamiin, eikä ekologisesti perusteltua 
vähimmäisvirtaamaa, jonka Gumbölenjoen eliöstö vaatii pysyäkseen 
elinkelpoisena, ole selvitetty. Lupahakemuksen liitteenä olleessa Kala- ja 
vesitutkimus Oy:n 5.7.2019 päivätyssä selvityksessä Vedenoton vaikutukset 
Gumbölenjoen taimenkantaan todetaan, että ”joen elinolosuhteiden 
vähimmäistason sekä alkuperäisen, uhanalaiseksi luokitellun taimenkannan 
turvaamiseksi tulee määrittää ekologisesti perusteltu vähimmäisvirtaama, 
jonka alittuessa joesta ei saa ottaa vettä kastelutarkoituksiin.” 
Aluehallintoviraston päätös perustuu tältä osin puutteelliseen tietoon. 
Aluehallintovirastolla ei ole ollut perusteita kaksinkertaistaa otettavan veden 
kokonaismäärää aikaisempaan lupaan verrattuna.  

ELY-keskus on lupahakemuksesta antamassaan lausunnossa edellyttänyt myös 
tarkentamaan lupamääräystä siten, että vedenottomäärä 9 l/s tarkoittaa 
hetkellisesti otettavaa enimmäisvirtaamaa eikä vuorokausikeskiarvoa. Hakija 
on lupahakemuksessaan esittänyt vedenottomääräksi enintään 18 l/s. 
vuorokausikeskiarvona. Lupamääräys 1 jättää asian avoimeksi ja saattaa 
vaikeuttaa luvan valvontaa. 

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskuksen 
kalatalousviranomainen on antamassaan vastineessa esittänyt, että 
Gumbölenjoen osalta tulisi määrittää ekologisesti perusteltu 
vähimmäisvirtaama, johon vedenoton rajat suhteutetaan. Myönnetyssä luvassa 
sallitut vedenottomäärät on suhteutettu Dämmanin mittapadon tietoihin. 
Sallitut vedenottomäärät voivat kuulostaa kohtuullisilta suhteutettuna 
Dämmanilta mitattuihin virtaamiin, mutta tarkat tiedot joen minimivirtaamista 
joen eri osissa ja eri aikoina puuttuvat, eikä vesimääriä ole suhteutettu eliöstön 
tarvitsemiin virtaamiin. Tämän takia joen vesieliöstölle mahdollisesti syntyvää 
haittaa ei pystytä sulkemaan annetuilla lupamääräyksillä pois. Joen 
kalataloudellinen arvo huomioon ottaen vedenottomäärän tulisi perustua 
tarkempaan tietoon ekologisesti perustellusta vähimmäisvirtaamasta.  

Taimenen osalta tilanne joessa on lähtökohtaisesti parantunut vuoden 2020 
aikana merkittävästi Gumbölenjoen Myllypadon kalatien valmistuttua. 
Suunnitteilla on myös seuraavan vaellusesteen, Dämmanin padon ohitus 
kalatien avulla, mikä lisää geneettisesti alkuperäisen taimenenkannan 
lisääntymis- ja elinaluetta entisestään. Gumbölenjoki on kalastollisesti siinä 
määrin arvokas ja poikkeuksellinen kohde koko Etelä-Suomessa, että 
valituksenalaisessa päätöksessä tehdyn intressivertailun johtopäätös voidaan 
kyseenalaistaa. Mahdollinen taimenkannan taantuminen nykyisestä, tai sen 
vahvistumisen estäminen vedenoton kautta aiheuttaa merkittävää haittaa muun 
muassa yleisen kalatalousedun, luonnon monimuotoisuuden sekä 
virkistyskäyttöarvojen osalta. Ekologisen vähimmäisvirtaaman määrityksen 
lisäksi golfkentän toiminnan jatkon kannalta tulisi ensisijaisesti keskittyä 
mahdollisuuksiin varastoida kasteluvettä vielä nykyistä paremmin, tai johtaa 
kasteluvettä muualta. 

Golfkentän alapuolisella Mynttilänkoskella tehdyissä sähkökoekalastuksissa 
taimenen poikasten (0+) lukumäärät ovat vaihdelleet vuosittain huomattavasti. 
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Vaihtelua ei ole nykytiedon valossa syytä tai perusteltua yhdistää pelkästään 
vedenoton vaikutuksiin, mutta tulokset osoittavat kohteen herkkyyden 
poikastuotantoon vaikuttaville tekijöille sekä toisaalta taimenkannan nykyisen 
epävakaan tilan, jota ei tule vaarantaa. 

Espoon Golfseura ry on antamassaan vastineessa esittänyt, että 
hakemusvaiheessa annetut selvitykset ovat olleet riittäviä. Lupahakemuksessa 
esitetty 100 000 m3:n vuotuinen vedenoton enimmäismäärä on teoreettinen. 
Hakemuksen mukainen määrä perustuu ajatukseen varata luvassa 
kaksinkertainen kapasiteetti vedenottoon eli toisen imupumpun hankkimiseen 
kastelulammen täyttämistä varten. Nykyinen pumppu on teholtaan 30 kW ja 
pystyy tuottamaan maksimissaan noin 30 000 l/tunnissa eli hetkittäinen 
vedenotto on luokkaa 8,5 l/s ja näin ollen alle 9 l/s. Toisen pumpun 
mahdollisella investoinnilla on ollut tarkoitus tuplata hetkittäinen 
vedenottomahdollisuus joen virtaaman sen salliessa (yli 70 l/s) ja näin 
nopeuttaa kastelualtaan täyttöä. 

Veden ottamismäärä ei ole viimeisen 10 vuoden aikana ylittänyt 30 000 m3 

vuodessa. Luvan hakija on ilmoittanut tyytyvänsä entiseen 50 000 m3:n 
suurimpaan sallittuun vedenottomäärään, mikäli sillä on merkitystä luvan 
myöntämiselle. Tässä vaiheessa hakija ei suunnittele toista pumppua, mutta 
sen mahdollistamiseksi hakija on toivonut aluehallintoviraston päätöksen 
pysyttämistä siltä osin kuin siinä on määrätty, että virtaaman ollessa yli 70 l/s 
tulee enimmäisvedenottomäärä olla 18 l/s.  Mikäli ei ole mahdollista myöntää 
lupaa aluehallintoviraston päätöksen mukaisesti joen virtaaman ollessa yli 70 
l/s, luvan hakija luopuu pumppukapasiteetin lisäämisestä.  

Espoon Golfseura ry ja Gumböle Golf Oy kirjaavat joka päivä 1.5-30.9. 
Dämmanin padon alajuoksulla sijaitsevan Thompsonin mittapadon 
virtauslukemat ja pumppauslukemat. Lupaehdoissa on asetettu rajat, kun 
pumppaus tulee keskeyttää. Lisäksi Espoon Golfseura ry:n pumppaamolla on 
hätäkatkaisin sammuttamaan pumput automaattisesti vesimäärän ollessa alle 
sallitun rajan.  

Espoon Golfseura ry:llä on käytössään oma kasteluallas, arvioidulta 
tilaavuudeltaan noin 3 000 m3. Tavoite on saada toteutettua Blominmäen 
jätevedenpuhdistamolta putki kastelualtaaseen, jolloin jokiveden tarve 
mahdollisesti vähenee entisestään. Hankkeella on merkitystä koko Espoon 
kaupungille ja golfin harrastajille. Espoon Golfseura ry toimii vastuullisesti 
jokea suojellen.  

Espoon kaupungille on varattu tilaisuus antaa vastine valitusten johdosta. 
Vastinetta ei ole annettu.  

Espoon kaupungin ympäristölautakunta on lausunnon ja vastineiden johdosta 
antamassaan vastaselityksessä esittänyt, että ympäristölautakunta hyväksyy 
hakijan ehdotuksen pitää otettavan veden enimmäismäärä 50 000 m3:ssä. 
Lisäksi ympäristölautakunta on puoltanut hakijan vastaehdotusta luopua 
pumppukapasiteetin kaksinkertaistamisesta.  
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Espoon ympäristöyhdistys ry on antanut vastaselityksen lausunnon ja 
vastineiden johdosta. 

Espoon Golfseura ry on antanut vastineen ympäristölautakunnan 
vastaselitysten johdosta todeten muun muassa, että hakijalle riittää hyvin 
vedenoton enimmäismääräksi 50 000 m3.  

Espoon kaupungin ympäristölautakunnalle ja Espoon ympäristöyhdistys ry:lle 
on lähetetty tiedoksi Espoon Golfseura ry:n antama vastine. 

Hallinto-oikeuden ratkaisu 

1. Hallinto-oikeus ei tutki Espoon ympäristöyhdistys ry:n valitusta. 

2. Hallinto-oikeus vaatimukset enemmälti hyläten muuttaa 
ympäristölautakunnan vaatimuksesta aluehallintoviraston päätöksen 
lupamääräystä 1. Hallinto-oikeuden tekemien muutosten jälkeen lupamääräys 
1 kuuluu kokonaisuudessaan seuraavasti (muutokset kursiivilla):  

Gumbölenjoesta saa ottaa vettä golfkentän kasteluun ajalla 1.5.–30.9., kun 
joen virtaama Dämmanin vesilaitoksen kohdalla olevalla mittapadolla on 
suurempi kuin 35 l/s. (poistettu tekstiä). Vedenottomäärä saa olla enintään 9 
l/s (poistettu tekstiä). Vedenottomäärä saa olla enintään 50 000 m3 

kastelukauden aikana. 

Lisäksi hallinto-oikeus muuttaa aluehallintoviraston päätöksen Luvan 
voimassaolo -kohdan kuulumaan seuraavasti (muutos kursiivilla):  

Lupa on voimassa 30.4.2027 saakka. 

Mikäli luvanhaltija haluaa jatkaa toimintaansa tämän lupakauden päätyttyä, on 
uusi lupahakemus toimitettava aluehallintovirastoon 31.1.2027 mennessä. 
Hakemukseen tulee liittää selvitys Gumbölenjoen ekologisesti perustellusta 
vähimmäisvirtaamasta. Tämä lupa on voimassa siihen saakka, kunnes uudesta 
hakemuksesta on saatu lainvoimainen päätös, edellyttäen kuitenkin, että 
luvanhaltijalla on hallintaoikeus golfkentän alueeseen.  

Perustelut 

1. Tutkimatta jättäminen  

Oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 13 §:n 2 momentin mukaan 
valitus on tehtävä kirjallisesti 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.  

Oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 14 §:n 1 momentin mukaan 
valitus on toimitettava valitusajassa toimivaltaiselle hallintotuomioistuimelle.  
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Oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 81 §:n 2 momentin 5 kohdan 
mukaan tuomioistuin jättää valituksen tutkimatta, jos valitusta ei ole tehty 
määräajassa.  

Aluehallintoviraston päätös on annettu julkipanon jälkeen 19.5.2020. Espoon 
ympäristöyhdistys ry:n katsotaan siten saaneen päätöksestä tiedon 26.5.2020. 
Säilyttääkseen puhevaltansa Espoon ympäristöyhdistys ry:n olisi pitänyt 
toimittaa valituskirjelmä Vaasan hallinto-oikeudelle aluehallintoviraston 
päätökseen liitetyn laillisen valitusosoituksen mukaisesti viimeistään 
valitusajan viimeisenä päivänä 25.6.2020. Espoon ympäristöyhdistys ry:n 
valitus on saapunut hallinto-oikeudelle 26.6.2020 eli määräajan jälkeen. 
Valitus on siten myöhään toimitettuna jätettävä tutkimatta. 

2. Pääasia  

Sovellettavat oikeusohjeet  

Vesilain 2 luvun 7 §:n vesitaloushanke on toteutettava sekä vesivaroja ja 
vesialueita muutoin käytettävä siten, ettei siitä aiheudu vältettävissä olevaa 
yleisen tai yksityisen edun loukkausta, jos hankkeen tai käytön tarkoitus 
voidaan saavuttaa ilman kustannusten kohtuutonta lisääntymistä 
kokonaiskustannuksiin ja aiheutettavaan vahingolliseen seuraukseen 
verrattuna. 

Vesilain 3 luvun 4 §:n 1 momentin 2) kohdan mukaan lupa 
vesitaloushankkeelle myönnetään, jos hankkeesta yleisille tai yksityisille 
eduille saatava hyöty on huomattava verrattuna siitä yleisille tai yksityisille 
eduille koituviin menetyksiin. 

Vesilain 3 luvun 6 §:n mukaan luvan myöntämisen edellytyksiä harkittaessa 
vesitaloushankkeesta yleiselle edulle aiheutuvia hyötyjä ja menetyksiä 
arvioidaan yleiseltä kannalta. Arvioinnissa voidaan käyttää raha-arvoa, jos 
hyödyn tai menetyksen suuruus voidaan määrittää rahassa. 

Saman pykälän 2 momentin mukaan arvioinnissa on otettava huomioon, mitä 
vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annetun lain mukaisessa 
vesienhoitosuunnitelmassa 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 
huomioon maa- tai vesialueen tai muun omaisuuden tuottavuuden tai 
käytettävyyden parantumisesta aiheutuva omaisuuden käyttöarvon 
lisääntyminen sekä hankkeen toteuttamisesta välittömästi saatava muu etu. 

Vesilain 4 luvun 6 §:n 1 momentin mukaan veden ottamista koskevassa 
päätöksessä on määrättävä veden ottamisen tarkoitus, ottamispaikka ja veden 
ottamisen enimmäismäärä. 
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Saman pykälän 2 momentin mukaan sen lisäksi, mitä 3 luvussa säädetään 
lupamääräyksistä, päätöksessä on annettava tarpeelliset määräykset veden 
johtamiseksi tarpeellisten rakenteiden tai ottamon sijoituspaikasta, 
vedenottomäärien seuraamisesta ja vesihuollon turvaamiseksi vedenhankinnan 
erityistilanteissa sallituista toimenpiteistä. 

Asiassa saatu selvitys 

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on 2.2.2017 antamallaan päätöksellä nro 
39/2017/2 myöntänyt Espoon Golfseura ry:lle määräaikaisen vesitalousluvan 
veden ottamiseksi golfkenttäalueen kasteluun Gumbölenjoesta ja veden 
johtamiseen tarvittavan ottoputken pitämiseen Gumbölenjoessa Espoon 
kaupungissa. Lupa on ollut voimassa 30.9.2018 saakka. Kyseisessä 
lainvoimaisessa luvassa on määrätty, että mikäli luvan saaja haluaa jatkaa 
toimintaansa lupakauden päätyttyä, on uusi lupahakemus toimitettava 
aluehallintovirastoon 30.6.2018 mennessä. Uuteen hakemukseen on liitettävä 
muun ohella lupamääräyksen 6 mukaisesti laadittava selvitys veden 
johtamisesta golfkentän kastelua varten aiheutuvista vaikutuksista 
Gumbölenjoen meritaimenkantaan. Aluehallintoviraston lupa on voimassa 
siihen saakka, kunnes uudesta hakemuksesta on saatu lainvoimainen päätös.   

Voimassa olevan lainvoimaisen vesitalousluvan mukaan Gumbölenjoesta 
saadaan johtaa vettä 1.5.-30.9., kun joen virtaama Dämmanin vesilaitoksen 
kohdalla olevalla mittapadolla on suurempi kuin 35 l/s. Vedenottomäärä saa 
olla enintään 9 l/s ja vedenottomäärä 50 000 m3 kastelukauden aikana.  

Espoon Golfseura ry on hakenut lupaa veden johtamiseksi siten, että 
Gumbölenjoesta saa ottaa vettä 1.5.-30.9. enintään 18 l/s 
vuorokausikeskiarvona, kuitenkin enintään 100 000 m3 koko kastelukauden 
aikana.  

Valituksenalaisen lupapäätöksen lupamääräyksen 1 mukaan Gumbölenjoesta 
saa ottaa vettä golfkentän kasteluun ajalla 1.5.–30.9., kun joen virtaama 
Dämmanin vesilaitoksen kohdalla olevalla mittapadolla on suurempi kuin 35 
l/s. Virtaaman ollessa mittapadolla alle 70 l/s tulee enimmäisvedenottomäärän 
olla enintään 9 l/s. Virtaaman ollessa mittapadolla 70 l/s tai suurempi tulee 
enimmäisvedenottomäärän olla enintään 18 l/s. Vedenottomäärän tulee olla 
enintään 100 000 m3 kastelukauden aikana. 

Voimassa olevaan vesitalouslupaan nähden vedenottomäärä on 
valituksenalaisessa päätöksessä lisätty 100 000 m3:iin ja lisäksi 
enimmäisottomääräksi on sallittu 18 l/s, kun veden virtaama on 70 l/s tai 
suurempi.  

Gumbölenjoki on luontotyyppinä (V4.02.05 Savimaiden purot ja pikkujoet) 
arvioitu Etelä-Suomessa äärimmäisen uhanalaiseksi vuonna 2018 
valmistuneen Suomen luontotyyppien uhanalaisuusarvioinnin mukaan. Lisäksi 
joessa elää erittäin uhanalaiseksi luokitellun meritaimenen alkuperäiskanta. 
Espoon kaupunki on perustanut kalatien Gumbölenjoelle Myllykosken padon 
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kohdalle. Riittävä virtaama joessa on saadun selvityksen perusteella 
taimenkannan elinvoimaisena pysymisen edellytys.  

Hakemusasiakirjoihin liitetyn Kala- ja vesitutkimus Oy:n 5.7.2019 laatiman 
selvityksen ”Vedenoton vaikutukset Gumbölenjoen taimenkantaan” mukaan 
Gumbölenjoen luontaisen keskivirtaaman ilman raakavedenottoa on arvioitu 
olleen noin 700 l/s - 1 100 l/s. Kesäkauden keskivirtaamaksi on arvioitu noin 
400 l/s. Ajoittain Gumbölenjoen virtaama on laskenut nollaan. Vaikka 
raakaveden ottaminen Dämmanin vesilaitoksella on lopetettu vuonna 2016, 
kasteluveden otolle määrätty minimiraja on alittunut vuosina 2017 ja 2018. 
Alhaiset virtaamamäärät kesäkaudella tulevat todennäköisesti heikentämään 
vesieliöstön elinolosuhteita joessa jatkossakin. Gumbölenjoki on 
topografialtaan sellainen, että vesistön elinolosuhteet heikentyvät nopeasti 
virtaaman vähentyessä ja vedenpinnan laskiessa lähelle alivirtaamatasoa. 
Selvityksen mukaan Gumbölenjoelle on tehty kesäkaudella 2018 kaikkiaan 
neljä kenttäkäyntiä, jolloin joen virtaamaa on havainnoitu. Kuivimpana 
ajankohtana (3.8.2018) Gumbölenjoen virtaama on ollut noin 21 l/s ja 
Mynttilänkosken alaosalla on havaittu täplärapujen liikehdintää, jota voidaan 
pitää merkkinä olosuhteiden huonontumisesta kriittiselle tasolle.  

Selvityksen mukaan vähimmäisvirtaamatason tulisi keskivirtaamien 
perusteella elinkelpoisuuden vähimmäistason turvaamiseksi olla tasolla 110 
l/s. Vähimmäisvirtaaman määrät ovat tasolla, joka ei vielä takaa hyviä 
ekologisia elinolosuhteita vesieliöstölle. Selvityksessä todetaan, että 
vähimmäisvirtaama pyrkii määrittämään riskitason, jonka alapuolelle 
mentäessä olosuhteet todennäköisesti muuttuvat nopeasti elinkelvottomaksi. 
Hyvien olosuhteiden turvaamiseksi vaadittava taso olisi 275 l/s. Selvityksen 
johtopäätösten mukaan joen elinolosuhteiden vähimmäistason sekä 
alkuperäisen, uhanalaiseksi luokitellun taimenkannan turvaamiseksi tulee 
määrittää ekologisesti perusteltu vähimmäisvirtaama, jonka alittuessa joesta ei 
saa ottaa vettä kastelutarkoituksiin. Kasteluveden oton tulee perustua suoriin 
havaintoihin joen sen hetkisestä virtaamasta. Joen virtaamaa tulee seurata 
vuosittaisen keskivirtaaman ja etenkin kesäkuukausien päivittäisen 
keskivirtaaman määrittämiseksi. Riittävän pitkän seurantajakson jälkeen 
määritetään joelle kesäkuukausien vähimmäisvirtaama, joko vuosittaisen 
keskivirtaaman tai kesäkuukausien mediaanivirtaaman perusteella.  

Oikeudellinen arviointi ja johtopäätökset 

Valituksessa on ensisijaisesti vaadittu päätöstä kumottavaksi sillä perusteella, 
että hakemuksessa ei ole ollut riittäviä tietoja, joiden perusteella olisi voitu 
arvioida vedenottomäärän lisäämisestä aiheutuvia muutoksia kalastolle ja 
muulle vesieliöstölle. Hallinto-oikeus toteaa, että aluehallintoviraston 
päätöksen lupamääräyksessä 1 sallittu vedenottomäärä perustuu Dämmanin 
mittapadon virtaamatietoihin. Vedenottomäärää ei ole suhteutettu kalaston ja 
muun vesieliöstön tarvitsemiin virtaamiin. Hallinto-oikeus katsoo, kun 
erityisesti otetaan huomioon Gumbölenjoessa elävän ja lisääntyvän 
meritaimenkannan erityinen arvo, että vedenottomäärän tulisi perustua 
tarkempaan tietoon ekologisesti perustellusta vähimmäisvirtaamasta. Edellä 
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esitetyn perusteella hakemuksessa esitetyt selvitykset eivät ole olleet riittäviä 
vedenottomäärän lisäämiseksi. 

Luvan hakija on vastineessaan hallinto-oikeudelle ilmoittanut, että hakijalle 
riittää otettavan veden enimmäismääräksi 50 000 m3. Hakijan on siten 
katsottava muuttaneen lupahakemustaan vedenottomäärän osalta.  

Hallinto-oikeus toteaa, että hakemuksen selvitysten puutteellisuus ja 
hakemuksen muuttaminen valitusasteessa johtavat pääsääntöisesti asian 
kumoamiseen ja palauttamiseen lupaviranomaiselle uudelleen käsiteltäväksi. 
Kun otetaan huomioon, että hakija on muuttanut hakemustaan siten, että 
vedenottomäärä on sama kuin hakijan voimassa olevassa lainvoimaisessa 
luvassa sekä myös ekologisesti perustellun vähimmäisvirtaaman 
määrittämisen edellyttämä aika ja valituksenalaisella päätöksellä myönnetyn 
luvan määräaikaisuus, päätöksen kumoaminen ja palauttaminen 
aluehallintovirastolle uudelleen käsiteltäväksi ei ole tässä tapauksessa 
tarkoituksenmukaista.  

Valituksessa on toissijaisesti vaadittu lupamääräyksen 1 muuttamista siten, 
että vedenottomäärän tulee olla enintään 50 000 m3 kastelukauden aikana.  
Hakija on edellä todetusti muuttanut hakemustaan siten, että riittäväksi 
vedenottomääräksi on ilmoitettu 50 000 m3. Muutettu hakemus vastaa siten 
muutoksenhakijan toissijaista vaatimusta. Hallinto-oikeus katsoo, että 
hakemuksessa esitetyt selvitykset ovat tässä vaiheessa riittävät 50 000 m3:n 
vedenottomäärälle. Edellä olevan perusteella hallinto-oikeus on muuttanut 
aluehallintoviraston päätöksen lupamääräyksen 1 vastaamaan sisällöltään 
Espoon Golfseura ry:lle 2.2.2017 myönnettyä voimassa olevaa lainvoimaista 
lupaa. Näin muutettuna aluehallintoviraston valituksenalainen päätös täyttää 
vesilain 3 luvun 4 §:n 1 momentin 2 kohdassa säädetyt luvan myöntämisen 
edellytykset.  

Hallinto-oikeus on lisännyt aluehallintoviraston päätöksen kohtaan ”Luvan 
voimassaolo” määräyksen liittää mahdolliseen uuteen lupahakemukseen 
selvitys ekologisesti perustellusta vähimmäisvirtaamasta, jotta mahdollisessa 
uudessa lupaharkinnassa voidaan arvioida taimenkannan ja muun vesieliöstön 
elinolosuhteiden vähimmäistason tarvitsema virtaama.  

Sovelletut oikeusohjeet 

Perusteluissa mainitut  

Julkinen kuulutus 

Päätös on annettu julkisella kuulutuksella. 
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Päätöksestä ilmoittaminen 

Espoon kaupunginhallituksen on viipymättä julkaistava tieto tätä päätöstä 
koskevasta kuulutuksesta yleisessä tietoverkossa kuntalain 108 §:n mukaisesti. 
Tiedon kuulutuksen julkaisemisesta tulee olla nähtävillä vähintään sen ajan, 
jonka kuluessa päätökseen voi hakea muutosta valittamalla.  

Muutoksenhaku 

Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-
oikeuteen, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan. Valituskirjelmä 
on toimitettava korkeimpaan hallinto-oikeuteen 30 päivän kuluessa hallinto-
oikeuden päätöksen tiedoksisaannista eli viimeistään 2.12.2022. 

Valitusosoitus on liitteenä HallJK (01.20). 

 

 

 

 

Hallinto-oikeuden kokoonpano 

Asian ovat ratkaisseet lainoppineet hallinto-oikeustuomarit Pirjo Joutsenlahti 
ja Raija Uusi-Niemi sekä luonnontieteiden alan hallinto-oikeustuomari Juha 
Väisänen. 

 

Hallinto-oikeuden esittelijä  Natalia Buddén 

 

Tämä päätös on sähköisesti varmennettu hallinto-oikeuden 
asianhallintajärjestelmässä. 
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Jakelu 

Päätös  Espoon kaupungin ympäristölautakunta, maksutta  

  Espoon ympäristöyhdistys ry, maksutta  

Espoon Golfseura ry 

Espoon kaupunginhallitus 

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus / 
Kalatalousviranomainen 

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus / 
Ympäristö ja luonnonvarat 

Etelä-Suomen aluehallintovirasto,  
Ympäristölupavastuualue 

Suomen ympäristökeskus 

 

 

 

 

 

 

 
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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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 

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

2) asian saattamiseen korkeimman hallinto-oikeuden ratkaistavaksi on erityistä aihetta 
asiassa 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 
julkaisemisajankohdasta. Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa hallinto-oikeuden 
päätöksen tiedoksisaannista, 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 
valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä, on 
valituksessa mainittava myös tämän yhteystiedot 

- päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös) 
- peruste, jolla valituslupaa pyydetään, sekä syyt, joiden vuoksi valitusluvan 

myöntämiseen 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 

valittajaan. 
 

Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä 
korkeimmalle 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 
paperimuodossa. Asiakirjojen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän 
omalla vastuulla. 

 
 
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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


