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Asia Valitus vesilain mukaista ojitustoimitusta koskevassa asiassa 

Muutoksenhakijat  
yhdessä 

Ojituksen hakija   

Päätös, josta valitetaan 

Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen 
ojitustoimituksen toimitusmies 22.1.2020 (KASELY/1652/2016) 

  Toimituksen vaiheet 

 on toimittanut Kaakkois-Suomen ELY-keskukseen 15.4.2019 
päivätyn ojitustoimitushakemuksen. Toimitusmieheksi määrätty 
ojitustoimituksen toimitusmies on hakemuksen ja 10.4.2019 päivätyn 
ojitussuunnitelman ja sen liiteaineiston perusteella pitänyt asiakirjoista 
ilmenevästi toimituskokouksen maastokatselmuksineen sekä loppukokouksen. 

Päätös 

Toimitusmies on päätöksellään todennut, että ojitus on pantava toimeen 
22.11.2019 päivitetyn Heposaaren alueen peruskuivatussuunnitelman mukaan. 
Ojitussuunnitelma sisältää kustannusarvion ja menojen osittelun.  

Päätöksellä on perustettu Heposaaren alueen kuivatuksen ojitusyhteisö, jonka 
säännöt on otettu toimituksen asiakirjoihin. Tämän suunnitelman saatua 
lainvoiman, Hurukselankylän- ja Rapakivenjärven kuivatuksen ojitusyhteisö 
todetaan (ao 2640) purkautuneeksi siltä osin kuin se koskettaa uutta 
ojitusyhteisöä. 

Hankkeesta ei aiheudu korvattavia edunmenetyksiä. 

Päätöksellä on vahvistettu Heposaaren ojan ojitusyhteisön jäsenten osuudet 
ojitus- ja kunnossapitokustannuksiin. 
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Heposaaren alueen kuivatuksen ojitusyhteisön toimitsijoina toimivat seuraavat 
henkilöt:  ja , joista ensin mainittu toimii 
päätoimitsijana ja jälkeen mainittu varapäätoimitsijana. 

Hanke käsittää yhden kuivatusalueen.  

Ojitusta koskevat määräykset: 

Ojitukseen kuuluvat uomat perataan ja putkioja rakennetaan siten, kuin 
suunnitelmasta lähemmin ilmenee. Perattavien uomien kummallekin puolelle 
on jätettävä vähintään yhden metrin levyinen, pysyvän kasvillisuuden peittämä 
viljelemätön piennar. 

Ojamaat saadaan panna ojan viereen siten, etteivät ne estä veden valumista 
ojaan eivätkä aiheuta ojan luiskan sortumista. Kaivumaiden levittäminen 
kuuluu hankkeen kustannuksiin. 

Ojitusyhteisö saa suorittaa raivausta ojituksen edellyttämässä laajuudessa 
huomioon ottaen, että puut kasataan raivauspaikalle maanomistajan käyttöön. 
Ojitusyhteisö vastaa työn suorittamisesta johtuvista tarpeellisista kunnostus- ja 
korjaustöistä. Ojitukseen liittyen työkohde on joko ojituksen aikana tai sen 
jälkeen viimeisteltävä ja siistittävä ympäristöön sopivaksi. 

Ennen työn aloittamista uoman läheisyydessä olevat rajapyykit on merkittävä 
näkyvästi maastoon. Myös kaapelinäytöt ja kaapeleiden merkitseminen 
maastoon on tehtävä ennen kaivutöitä. 

Ojituskustannukset jaetaan kustannusosittelun mukaisesti hyödynsaajien 
kesken, kuitenkin niin, että hyödynsaaja, joka ei ole yhtynyt ojitukseen on 
velvollinen osallistumaan kustannuksiin enintään sitä hyötyä vastaavalla 
määrällä, jonka ojitus tuottaa hänen maalleen. Ojitusyhteisön toimitsijain on 
työn valmistuttua huolehdittava tarkistetun laskelman laatimisesta 
kustannusten jakamiseksi, jolloin ositteluun voidaan tehdä muuttuneista 
olosuhteista johtuvat tarkistukset. 

Töiden valmistuttua on ojitusyhteisön huolehdittava kaivettujen uomien 
kunnossapidosta, mihin työhön yhteisön osakkaat ovat velvollisia 
osallistumaan siinä suhteessa kuin vahvistetussa kustannusosittelussa 
mainitaan. Rumpujen kunnossapito kuuluu kuitenkin asianomaiselle 
tienpitäjälle. 

Työn aloittamisesta ja loppusiivouskaivusta on ilmoitettava vähintään kaksi 
viikkoa aikaisemmin työtä valvovalle viranomaiselle Kaakkois-Suomen ELY-
keskukselle ja Kotkan kaupungin vesilain valvontaviranomaiselle. 

Työn valmistumisesta on viivytyksettä ilmoitettava valvovalle viranomaiselle 
Kaakkois-Suomen ELY-keskukselle ja Kotkan kaupungin vesilain 
valvontaviranomaiselle. 
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Toimitusmies ilmoittaa vahvistetun suunnitelman mukaiset ojitusyhteisön 
osakkaiden kustannusosuudet Maanmittauslaitokselle vesilain 5 luvun 30 §:n 
nojalla merkittäväksi lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriin. 

Tämän jälkeen yhteisön toimitsijoiden on viipymättä kustannusosuuksien 
vahvistamisen jälkeen ilmoitettava kirjaamisviranomaiselle yhteisökokouksen 
päätöksen mukainen kustannusosuus korkoineen sekä 
kunnossapitokustannusosuus tai muu ojitussuunnitelman vahvistamista 
koskevan ojitustoimituksen päättymisen jälkeen syntyvä ojituksesta johtuva 
kustannusosuus korkoineen. Yhteisön toimitsijoiden on lisäksi ilmoitettava 
kustannusosuuksia koskevat muutokset, jos kustannusten jakoa on tarkistettu 
tai oikaistu vesilain 5 luvun 27 §:n 2 momentin nojalla yhteisön kokouksessa. 

Ojitusyhteisö on vastuussa ojituksesta ja sen suorittamisesta mahdollisesti 
johtuvasta vahingosta. Yrityksen aiheuttamat kohtuuttomat vahingot korvataan 
ao. oikeudenomistajalle työn aikana tai heti sen jälkeen tehtävän arvion 
perusteella, jonka tekevät vaadittaessa kaksi kunnan jakotoimituksia varten 
valitsemaa uskottua miestä sekä työtä valvovan viranomaisen edustaja. 

Vaatimukset hallinto-oikeudessa 

 ovat 
hakeneet muutosta ojitustoimitusta koskevaan päätökseen ja esittäneet muun 
muassa seuraavaa: 

Ojitusyhteisöön kuulumattomat, hankkeesta hyötyä saavat kiinteistönomistajat 
tulee velvoittaa osallistumaan ojituksen kustannuksiin. Toimitsijamies on 
vapauttanut maksuista  ja  vedoten siihen, että pellot 
on salaojitettu. Pelloilta tulee kuitenkin pinta- ja sulamisvesiä kuivatusojiin, 
samoin salaojista kaivon kautta. Myös neljä vapaa-ajankiinteistöä on 
vapautettu maksuista, vaikka vedet tulevat kaltevalta maalta  
kaivamaan metsäojaan.  ja  omistamien kiinteistöjen rajalle 
tulisi kaivaa oja Kymijoen suuntaan ja jättää sille suojavyöhyke. Tämä olisi 
lyhin ja edullisin ratkaisu. Asuinkiinteistöiltä ja salaojitetuilta pelloilta tulevat 
vedet päätyvät Rapajärven kuivatusojan kautta Kymijokeen. Tässä kohtaa 
Heposaaren rannalla on yksitoista kesäasuntoa. 

 on vuonna 1991 ostanut 10 metrin leveydeltä kaistaleen 
nykyään  kuuluvasta peltokiinteistöstä. Muutoksenhakija on 
kaivattanut tallille tulevan tien viereen uuden ojan, mutta autotallin kohta 
kiinteistöjen rajalla aiheuttaa kiistaa. Muutoksenhakija on asentanut autotallin 
kohdalle 100 mm leveän salaojaputken sorituksineen. Pellon aikaisempi 
omistaja  ei ole tätä hyväksynyt. Muutoksenhakija on myös 
kaivattanut kiinteistölle johtavan tien viereen noin 200 metrin matkalta ojan, 
jota muutoksenhakija on pitänyt kunnossa omalla kustannuksellaan.  

 ja  pitäisi perata keskinäinen rajaojansa lehdistä, 
vesaikosta ja puustosta, joka estää veden kulkua. 
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Muutoksenhakijat ovat ihmeissään siitä, että heitä rangaistaan siitä, että toisen 
kiinteistöllä on vettä. Muutoksenhakijat ovat pitäneet omilla kiinteistöillään ja 
niiden rajoilla olevat ojat auki. Valituksen liitteenä olevista kuvista ilmenee, 
että  ja  kiinteistöjen välisessä ojassa sekä  

 kiinteistön ojassa tai kuivatusojassa ei ole merkittävästi vettä ja kesällä 
ojat ovat olleet kuivina. Syksy 2019 on ollut märkä ja alkuvuosi 2020 on ollut 
lumeton.  

Monet tiedotukset ojitustoimitusasiasta ovat tulleet muutoksenhakijoille 
yllätyksenä laskutusta myöten. 

Valitukseen on liitetty valokuvia alueen ojastosta. 

Asian käsittely hallinto-oikeudessa 

Hallinto-oikeus on antanut valituksen tiedoksi julkisella kuulutuksella Vaasan 
hallinto-oikeuden verkkosivuilla ja Kotkan kaupungin yleisessä tietoverkossa 
2.4.–8.5.2020 ja varannut asianosaisille tilaisuuden antaa vastine. 

Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY-keskus) 
ojitustoimituksen toimitusmies on antanut valituksen johdosta lausunnon, jossa 
on todettu, että toimitusmiehellä ei ole ojitustoimituksen päätökseen 
korjattavaa tai lisättävää.  on hakenut ojitustoimitusta, koska 
yhteisestä ojituksesta ei ole voitu sopia ja hyödynsaajia on vähintään kolme. 
Tätä ennen ojitusasiaa on yritetty sopia neuvottelemalla tuloksetta. Riitatilanne 
on ratkaistu vesilain mukaisesti ja sitä noudattaen ojitustoimituksessa. 
Toimituspäätös perustuu vesilain ja valtioneuvoston asetuksen 
vesitalousasioista mukaiseen peruskuivatussuunnitelmaan ja määritettyyn 
hyötyalueeseen sekä toimituskokouksessa, joka sisältää maastokatselmuksen 
ja loppukokouksessa esille nousseisiin seikkoihin. 

 (tilat  ja ) 
ja  (tila ) kuuluvat ja ovat kuuluneet 
Hurukselankylän- ja Rapakivenjärven kuivatuksen ojitusyhteisöön, koska 
heidän salaojitetuilta pelloiltaan vedet laskevat kokoojaputken kautta suoraan 
Hurukselankylän- ja Rapakivenjärven kuivatuksen ojitusyhteisöön kuuluvaan 
putkiojaan ja sen kautta Rapakivenjärveen. Hurukselankylän- ja 
Rapakivenjärven kuivatuksen ojitusyhteisö sijaitsee perustettavan Heposaaren 
ojitusyhteisön alapuolella. Tilojen vedet eivät laske Heposaaren ojitusyhteisön 
ojastoon. Tämä ilmenee salaojakartoista, jotka ovat esitettynä 
toimituskokouspöytäkirjan liitteissä 2 ja 3.  ei omista tilaa  
( ), mutta on edustanut ojitustoimituksessa maanomistajaa 
valtakirjan kanssa. 

Neljä mökkiläistä eivät kuulu ojitusyhteisöön, koska he eivät kuulu 
suunnitelmassa määritettyyn ojitusyhteisön hyötyalueeseen. Kyseisten 
maanomistajien kiinteistöt eivät saa vesilain mukaista maankuivatushyötyä 
ojituksesta. Suunnittelijan laatima hyötyalue perusteluineen on esitetty OTSO 
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Metsäpalveluiden hanketta varten laatimassa suunnitelmassa ”Heposaaren 
peruskuivatus” joka on päivätty 22.11.2019. 

Valituksessa esitetty ehdotus suunnitelmaksi, että  ja  
 kiinteistöjen rajalle kaivetaan oja Kymijoen suuntaan, on mahdoton 

toteuttaa, koska Kymijoen ranta on Heposaaren kohdalla pengerretty 
tulvasuojeluun liittyen. Pengertä ei saa puhkaista tai Kymijoki purkaantuu 
Heposaaren ojiin päin, kuten on todettu toimituskokouksen pöytäkirjassa, joka 
on allekirjoitettu 31.10.2019. 

 tilat  ja   ja  tila 
  sekä  kuolinpesän tila   eivät saa 

maitaan kuivaksi ilman suunnitelman mukaista kaivua. Ojitustoimituksen 
päätöksen liitteenä olevasta suunnitelmasta sekä pituusleikkauksesta ilmenee, 
että hyötyalueen maankuivatus paranee suunnitelman mukaisen kaivun 
ansiosta. 

Ojitustoimituksen kokoukset ja päätös on kuulutettu vesilain 35 §:n ja 37 §:n 
mukaisesti.  ja asianosaisille on lähetetty postitse kirjallisesti 
kuulutukset ojitustoimituskokouksista sekä päätöksestä. Ojitustoimituksen 
yhteydessä toimitusmies ei ole lähettänyt laskuja asianosaisille. 

Kotkan kaupungin ympäristöpalveluiden toimintayksikkö on antanut valituksen 
johdosta vastineen, jossa on todettu muun muassa, että valituksen kohteena 
olevan ojituksen osalta jakoperusteet noudattavat vesilain linjaa ja ne on 
selkeästi ilmaistu sekä ojitussuunnitelmassa että ojitustoimituksen 
toimitusmiehen tekemässä ojituspäätöksessä. Osa kiinteistöistä on vapautettu 
kustannuksista, koska kiinteistöt eivät saa ojasta vesilain mukaista 
kuivatushyötyä. Pellot on salaojitettu ja kallistuvat siten, että kuivatusvedet 
laskevat toiseen ojaan.  

 on antanut valituksen johdosta vastineen. 

 ovat 
antaneet vastaselityksen, jossa on vaadittu, että muutoksenhakijat vapautetaan 
ojituskustannuksista. Muutoksenhakijat eivät ole hyödynsaajia, sillä he eivät 
koe saavansa hankkeesta rahallista tai muutakaan hyötyä. Maanomistajien 
vedet virtaavat Rapakivenjärven-Hurukselan kylän kuivatusojan kautta 
Kymijokeen, eikä Rapakivenjärveen. Kaikki vedet virtaavat samaan ojaan. 

Hallinto-oikeuden ratkaisu 

Hallinto-oikeus kumoaa Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristökeskuksen ojitustoimituksen toimitusmiehen päätöksen ja hylkää 
ojitustoimitusta koskevan hakemuksen. 
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Perustelut 

Sovelletut oikeusohjeet 

Vesilain 5 luvun 2 §:n 1 momentin 1 kohdan mukaan kuivatusalueella 
tarkoitetaan maita, joille yhteinen ojitus tuottaa hyötyä. Saman pykälän 1 
momentin 2 kohdan mukaan ojituksesta saatavalla hyödyllä tarkoitetaan maan 
käyttöarvon nousua siinä tarkoituksessa, johon maata käytetään tai olosuhteet 
huomioon ottaen voidaan lähinnä käyttää. Saman pykälän 1 momentin 3 
kohdan mukaan hyödynsaajalla tarkoitetaan ojituksesta hyötyä saavan 
kiinteistön omistajaa tai omistajia. 

Vesilain 5 luvun 15 §:n 2 momentin mukaan ojitussuunnitelman tulee sisältää 
tiedot hankkeesta ja sen toteuttamistavasta sekä kuivatussyvyydestä, selvitys 
hankkeesta saatavasta hyödystä ja arvio hankkeen vaikutuksista. 
Kuivatussyvyyttä määrättäessä on otettava huomioon maan laatu, 
kaltevuussuhteet ja kuivatustarve. Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa 
tarkempia säännöksiä ojitussuunnitelman sisällöstä, kuivatussyvyyden 
määrittämisestä ja kuivatusalueen jakamisesta osittelualueisiin. Edellä 
mainitun pykälän 3 momentin mukaan ojitussuunnitelman laatimisesta vastaa 
hakija tai muu hyödynsaaja. Lupaviranomaisen tai toimitusmiehen on ennen 
ojitussuunnitelman vahvistamista tehtävä siihen ne muutokset tai lisäykset, 
jotka tämän lain nojalla ovat tarpeen. Jos ojitussuunnitelma on 1 momentin 
mukaan laadittava eikä suunnitelmaa ole esitetty, toimitusmiehen tai 
lupaviranomaisen on huolehdittava ojitussuunnitelman hankkimisesta. 

Vesilain 5 luvun 19 §:n 1 momentin mukaan ojituskustannuksina pidetään 
kustannuksia, jotka aiheutuvat hankkeen 1) suunnittelemisesta, asian 
käsittelystä ja varojen hankkimisesta; 2) toteuttamisen aikana ojitusyhteisön 
asioiden hoidosta; 3) toteuttamisesta sekä hankkeesta aiheutuvien 
edunmenetysten korvaamisesta; sekä 4) muista näihin rinnastettavista 
toimenpiteistä. 

Hallintolain 31 §:n 1 momentin mukaan viranomaisen on huolehdittava asian 
riittävästä ja asianmukaisesta selvittämisestä hankkimalla asian 
ratkaisemiseksi tarpeelliset tiedot sekä selvitykset. Edellä mainitun pykälän 2 
momentin mukaan asianosaisen on esitettävä selvitystä vaatimuksensa 
perusteista. Asianosaisen on muutoinkin myötävaikutettava vireille panemansa 
asian selvittämiseen. 

Hallintolain 44 §:n 1 momentin mukaan kirjallisesta päätöksestä on käytävä 
selvästi ilmi 1) päätöksen tehnyt viranomainen ja päätöksen tekemisen 
ajankohta, 2) asianosaiset, joihin päätös välittömästi kohdistuu, 3) päätöksen 
perustelut ja yksilöity tieto siitä, mihin asianosainen on oikeutettu tai 
velvoitettu taikka miten asia on muutoin ratkaistu sekä 4) sen henkilön nimi ja 
yhteystiedot, jolta asianosainen voi pyytää tarvittaessa lisätietoja päätöksestä. 

Vesitalousasioista annetun valtioneuvoston asetuksen 3 luvun 26 §:n 1 
momentin mukaan ojitussuunnitelmassa on tarpeellisessa laajuudessa 
esitettävä 1) kuivatettavan alueen sijainnin osoittava kartta ja valuma-
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aluekartta, 2) selvitys kuivatettavasta alueesta ja alueen kuivattamiseksi 
aikaisemmin suoritetuista toimenpiteistä sekä suunnitellun ojituksen 
tarkoituksesta, 3) selvitys suoritettavista toimenpiteistä, suunnitelman 
mukaisista tulevista vedenkorkeuksista sekä pituus- ja 
poikkileikkauspiirustukset kaivettavista ja perattavista uomista, 4) selvitys 
ojitettavan alueen maalajeista ja happamien sulfaattimaiden esiintymisestä, 5) 
selvitys perattavien uomien luonnontilaisuudesta, 6) kartta-aineistoon 
perustuva, tarkoituksenmukaiseen mittakaavaan laadittu kartta ojituksen 
hyötyalueesta, 7) selvitys ojituksen vaikutuksista alapuoliseen vesistöön ja 
sen käyttöön sekä kalastoon ja kalastukseen sekä pohjavesiolosuhteisiin, 8) 
selvitys ojituksen vuoksi tarpeellisista siltoja, rumpuja sekä muita rakennelmia 
ja laitteita koskevista muutostöistä, 9) ehdotus toimenpiteiksi ojituksesta 
aiheutuvien vahinkojen ja haittojen estämiseksi tai vähentämiseksi, 10) 
selvitys kaivumassojen sijoittelusta sekä kartta läjitysalueista, 11) ojituksen 
kustannusarvio, 12) arvio ojituksella saatavasta hyödystä, 13) ojituksen 
kustannusosittelu, johon on osittelualueiden mukaan ryhmiteltynä merkitty 
kylittäin kiinteistöjen nimet, kiinteistötunnukset ja omistajat, muut 
rekisteriyksiköt, rekisteriyksiköittäin karttakuvioiden tiluslaji ja pinta-ala sekä 
rekisteriyksiköille koituva hyöty ja sen perusteella tehty laskelma 
kustannusten jakamiseksi, ja 14) ehdotus perattavien ja kaivettavien uomien 
sekä tehtävien rakennelmien ja laitteiden hoidosta ja kunnossapidosta 
aiheutuvien kustannusten jakamisesta, milloin näiden kustannusten osittelu 
poikkeaa ojituksen kustannusosittelun mukaisesta jaosta. 

Vesitalousasioista annetun valtioneuvoston asetuksen 3 luvun 27 §:n mukaan 
26 §:n 1 momentin 6 kohdassa tarkoitettuun karttaan on merkittävä 
tarpeellisessa laajuudessa 1) kuntien, kylien ja kiinteistöjen tai muiden 
rekisteriyksiköiden rajat sekä nimet ja kiinteistötunnukset, 2) karttakuvioiden 
tiluslajit, 3) tiedot alueen korkeussuhteista ja korkeusjärjestelmästä, 4) tiedot 
painuvien maalajien syvyydestä, 5) vallitsevan ja suunnitelman mukaisen 
ylimmän veden tai keskiyliveden rajat, 6) kuivatusalueen ja sen 
osittelualueiden rajat ja 7) perattavien ja kaivettavien uomien sekä tehtävien 
rakennelmien ja laitteiden sijainti. 

Asiassa saatu selvitys 

Ojitustoimituksen hakijan toimeksiannosta Otso Metsäpalvelut on laatinut 
suunnitelman Heposaaren peruskuivatuksesta Kotkassa Hurukselan kylässä. 
Ojitustoimituksessa ojitussuunnitelmaa on päivitetty ja valituksenalainen 
päätös koskee 22.11.2019 päivitetyn Heposaaren peruskuivatussuunnitelman 
ojitustoimitusta. Ojitussuunnitelman liitteitä ovat kustannusarvion ja 
kustannusosittelun lisäksi sijaintikartta, kuivatuskartta, osittelukuviokartat, 
pituusleikkauspiirros, periaatepiirros putkituksesta ja poikkileikkauksen 
periaatepiirrokset.  

Ojitussuunnitelman mukaan valuma-alue on 4,7 ha, joka koostuu 
kesämökkitonteista, pellosta ja metsästä. Ojitusalueen keskeisiä tiloja ovat 
suunnitelman mukaan kiinteistöt  sekä   ja  

. Viljelykäytössä olevat peltoalueet on pääosin salaojitettu. 
Alavimmat alueet kärsivät vajaasta kuivatuksesta uomien mataluuden ja 
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tukkoisuuden vuoksi sekä liian korkealle asennetusta rummusta. 
Kuivatusalueen ojat ovat paikoin osin täyttyneet maa-aineksesta sekä 
kasvittuneet umpeen, jonka takia uomien kuivavarat ovat nykyisellään 
riittämättömiä alueiden kuivatukselle. Hankealueen kuivatustilanne on heikoin 
kuivatusalueella 1 uomassa 1 paaluvälillä 225–335. Ojitussuunnitelman 
mukaan hankkeen tarkoituksena on saada alueiden peltolohkoille salaojituksen 
vaatima kuivavara ja tonteille oleskelumahdollisuudet sekä parantaa uomien 
vedenjohtokykyä. Suunniteltuihin toimenpiteisiin kuuluvat uoman kunnostus, 
avouomien perkaus ja uoman keskilinjan siirto. Perattava pääuoma laskee 
Koskuenjokeen. 

Ojitussuunnitelman mukaan hyötyalueeksi on rajattu se alue, joka kärsii 
vajaasta kuivatuksesta ja jolle hankkeesta koituu hyötyä. Hyötyalueen 
kokonaispinta-ala on 1,95 ha, josta 0,69 ha on peltoa, 0,87 ha tontteja ja 0,39 
ha metsää. Salaojitetuilla ja viljelykäytössä olevilla peltoalueilla hyötyrajan 
korkeudeksi on saatu noin 85 cm, joka on hieman ohjearvoja alempi mutta 
riittää peltoalan pienuuden takia ja lyhyiden matkojen takia. Painumislisäksi 
on arvioitu 0–30 % vedenpinnan alenemasta riippuen maalajista. Metsäalueilla 
hyötyraja on määritelty 90 cm kesäaikaista keskivedenkorkeutta ylemmäksi ja 
lisäämällä siihen tarvittaessa maanpinnan painuminen. 

Muutoksenhakijat ovat ojitusyhteisön jäseniksi merkittyjä kiinteistönomistajia, 
jotka omistavat kiinteistöt  ( ),  
( ) ja  ( ). 

Oikeudellinen arvio ja johtopäätökset 

Asiassa on valituksessa esitetyn perusteella arvioitavana, onko ojituksen 
hyötyalue määritelty asianmukaisesti ja ovatko ojitustoimituksessa määrätyt 
kustannusvastuut siten kohdistuneet oikeisiin kiinteistönomistajiin. On 
arvioitava erityisesti sitä, onko viranomaisella ollut käytössään asianmukainen 
ja riittävä selvitys asian ratkaisemiseksi siltä osin, keitä on pidettävä ojituksen 
hyödynsaajina. 

Asiakirjoista ilmenevästi ojitussuunnitelmaan liitetystä kuivatuskartasta 
puuttuvat tiedot alueen korkeussuhteista sekä vallitsevan ja suunnitelman 
mukaisen ylimmän veden tai keskiyliveden rajat. Korkeustietona on 
suunnitelmaselostuksen mukaan käytetty Maanmittauslaitoksen 
laserkeilausaineistoa. Ojan pituusleikkaus on esitetty pienessä mittakaavassa 
eikä siinä ole esitetty tarvittavia tietoja maanpinnan/uoman pohjan/peratun 
uoman pohjan/vedenpinnan korkeuksista, jotta pituusleikkauksen perusteella 
voitaisiin arvioida alueen vallitsevaa ja tulevaa vedenkorkeutta. 
Ojitussuunnitelman liitteenä 5 olevasta osittelukuviokartasta ei voida 
luotettavasti todeta karttamerkintöjä, kuten korkeustietoja. 
Ojitussuunnitelmasta puuttuu myös valuma-aluekartta. Hallinto-oikeus toteaa, 
että käytettävissä olevien asiakirjojen perusteella ei ole arvioitavissa, 
kuivattuvatko muutoksenhakijoiden esittämien hyödynsaajakiinteistöjen vedet 
suunnitelmassa tarkoitetulla tavalla ja ovatko kiinteistöjen omistajat siten 
hyödynsaajia. 
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Ojitussuunnitelmassa on todettu, että tonttimaan arvona on käytetty 
kolminkertaista hintaa peltomaahan verrattuna. Tuolloin maanarvojyvän tulisi 
olla 3. Kustannusosittelussa on kuitenkin käytetty maanarvojyvänä arvoa 6. 
Tonttien nykyinen kuivatus ja kuivatuksen tarve on selvitetty puutteellisesti. 
Näin ollen kustannusosittelussa käytetyn kuivatusjyvän oikeellisuutta ei voida 
arvioida.  

Hallinto-oikeus katsoo, että ojitussuunnitelma ei täytä vesilain 5 luvun 15 §:n 
2 momentissa tai vesiasetuksen 3 luvun 26 ja 27 §:ssä säädettyjä 
ojitussuunnitelman sisältövaatimuksia. Ojitustoimituksen hallinto-oikeudelle 
toimitetusta kirjallisesta aineistosta ei ilmene ojitussuunnitelmassa mainittu 
asuintonteille koituva hyöty. Muutoksenhakijat eivät ole ojitushankkeeseen 
liitettyjen asuinkiinteistöjen omistajina kokeneet saavansa hyötyä 
kuivatushankkeesta. Ojitushankkeen hyödyn arvioimiseksi ja asian 
ratkaisemiseksi ei siten ole ollut hallintolain 31 §:n 1 momentissa tarkoitettua 
riittävää selvitystä eikä asiassa ole voitu luotettavalla tavalla määritellä, mille 
kiinteistönomistajille ja missä määrin ojitussuunnitelman mukaisesta 
ojituksesta koituu hyötyä. Tästä syystä ojitustoimitusmies ei ole päätöksellään 
voinut antaa ojitusta koskevia määräyksiä. Hallinto-oikeudella ei tämän takia 
ole myöskään edellytyksiä arvioida valituksenalaisen päätöksen muuttamisen 
tarpeellisuutta.  

Kun otetaan huomioon edellä todetut huomattavat puutteet yhteisen ojituksen 
toteuttamista tarkoittavassa ojitussuunnitelmassa, hallinto-oikeus kumoaa 
ojitustoimituksen toimitusmiehen päätöksen ja hylkää 
ojitustoimitushakemuksen. 

Sovelletut oikeusohjeet 

Perusteluissa mainitut 

Julkinen kuulutus 

Päätös on annettu julkisella kuulutuksella. 

Päätöksestä tiedottaminen 

 on viipymättä tämän päätöksen saatuaan ilmoitettava 
päätöksen tiedoksisaannista asiakumppaneilleen. Jos hän tämän laiminlyö, hän 
on velvollinen korvaamaan ilmoittamatta jättämisestä aiheutuneen vahingon 
sikäli kuin se laiminlyönnin laatuun tai muihin olosuhteisiin nähden harkitaan 
kohtuulliseksi (oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 94 §, 
hallintolaki 56 § 2 mom ja 68 §). 
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Päätöksestä ilmoittaminen 

Kotkan 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 05.12.2022. 

Valitusosoitus on liitteenä HallJK (01.20). 

Hallinto-oikeuden kokoonpano 

Asian ovat ratkaisseet lainoppineet hallinto-oikeustuomarit Kirsi Stark ja 
Riikka Salo sekä tekniikan alan hallinto-oikeustuomari Susanna Airiola. Asian 
on esitellyt Riikka Salo. 

 

Tämä päätös on sähköisesti varmennettu hallinto-oikeuden 
asianhallintajärjestelmässä. 
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Jakelu 

Päätös maksutta  ja muutoksenhakijakumppanit 

  /Heposaaren ojitusyhteisö 

Kotkan kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen 

Kotkan kaupunginhallitus 

Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus /ojitustoimituksen 
toimitusmies Jorma Rauta 

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/ 

 



HallJK (01.20)      1 (2)

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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




