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Asia Valitus vesitalousasiassa 

Muutoksenhakija Keski-Uudenmaan Vesi Kuntayhtymä 

Päätös, josta valitetaan 

Etelä-Suomen aluehallintovirasto 26.01.2021, 24/2021 

Aluehallintovirasto on myöntänyt Keski-Uudenmaan Vesi Kuntayhtymälle 
luvan tekopohjaveden imeyttämiseen uudella imeytysalueella kiinteistöllä 
858- 412-2-79 Tuusulan kunnassa hakemuksen 6.2.2020 ja sen täydennysten 
mukaisesti.  

Luvan saajan on noudatettava vesilain säännöksiä ja lupaan liitettyjä 
lupamääräyksiä. Muutoin on voimassa, mitä Länsi-Suomen vesioikeuden 
päätöksissä nrot 49/1964, 148/1973, 161/1977 A ja 14/1991/1 sekä Etelä-
Suomen aluehallintoviraston päätöksessä nro 256/2012/2 on määrätty. Lupaan 
on liitetty lupamääräykset 1–8, joista lupamääräykset 1–3 kuuluvat 
seuraavasti: 

1. Tekopohjavettä saa imeyttää hakemuksen liitteen 5 tarkekuvien mukaisista 
siiviläputkikaivoista IK1 ja IK2. Kaivojen IK1 ja IK2 sijainti on määritetty 
24.1.2020 päivätyssä hakemuksen liitteen 3 kartassa, mittakaava 1:6 000.  

2. Imeyttämisen tehostamiseksi 24.1.2020 päivätyn hakemuksen liitteen 3 
kartan, mittakaava 1:6 000, mukaiselle suunnitellulle imeytysalueelle saa 
rakentaa Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kanssa 
sovittavalla tavalla lisäimeytyskaivoja tai imeytysaltaita.  

Eteläisillä imeytysalueilla (Keravanmonttu, Valtionummi, luvan mukainen 
uusi imeytysalue) imeytettävän tekopohjaveden kokonaismäärä saa olla 
enintään 6 000 m3 /d kuukausikeskiarvona laskettuna. Uuden imeytysalueen 
osuus kokonaismäärästä saa olla enintään 1 000 m3 /d.  

3. Tekopohjaveden imeytys on toteutettava siten, että tarpeetonta vahinkoa tai 
haittaa ei aiheudu. Veden tuhlausta on vältettävä.  
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Pohjaveden pinta imeytysalueen havaintoputkissa PF1/2018, PF2/2018 ja 
PF3/2018 ei saa nousta yli korkeuden N2000 +55,00 m 

5. Luvan saaja on vastuussa toimenpiteestä aiheutuvasta vahingosta, haitasta 
tai muusta edunmenetyksestä. 

Vaatimukset hallinto-oikeudessa 

Keski-Uudenmaan Vesi Kuntayhtymä on vaatinut muutoksia lupamääräyksiin 
1, 2 ja 3.  

Aluehallintoviraston päätös on lainvastainen sikäli, kun se perustuu osin 
tosiseikkojen ja asiassa esitetyn selvityksen virheelliseen arviointiin. 
Tekopohjaveden imeytyksen tulisi koskea koko uutta imeytysaluetta, eikä vain 
kaivoja IK1 ja IK2. Kaivojen IK1 ja IK2 imetyskapasiteetin tiedetään olevan 
rajallinen. Imeytysalueelle on kuitenkin todennäköisesti mahdollista imeyttää 
suurempia vesimääriä, jos imeytysalueelle rakennettaisiin lisää imeytyskaivoja 
tai imeytysallas. Tämä saattaa olla tarpeellista myös vesilaitoksen 
huoltovarmuuden kannalta, kun nykyisiä kaivoja huolletaan. Ei ole tarpeen 
asettaa lupamääräystä, jolla rajataan alueen imeytys kaivokohtaisesti. 
Lupamääräyksen tulisi koskea koko imeytysaluetta. 

Aluehallintoviraston päätöksen lupamääräyksen 2 mukaan imeytyksen 
tehostamiseksi suunnittelulle imeytysalueille saa rakentaa Uudenmaan 
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY-keskus) kanssa sovittavalla 
tavalla lisäimeytyskaivoja tai imeytysaltaita. Yllä mainittu lupamääräyksen 
kohta tulee poistaa.  

Aluehallintoviraston päätöksen lupamääräyksen 2 toisen kohdan mukaan 
Eteläisillä imeytysalueilla imeytettävän tekopohjaveden kokonaismäärä saa 
olla enintään 6 000 m3 /d kuukausikeskiarvona laskettuna. Uuden 
imeytysalueen osuus kokonaismäärästä saa olla enintään 1 000 m3 /d. Edellä 
mainittua lupamääräyksen 2 kohtaa tulisi muuttaa poistamalla lause ” Uuden 
imeytysalueen osuus kokonaismäärästä saa olla enintään 1 000 m3 /d.” 

Muutoksenhakija omistaa kiinteistön 858-412-2-79, joten sillä ei ole tarvetta 
hakea vesilain mukaista lupaa rakentaa kyseessä olevalle kiinteistölle kaivoa 
tai imeytysaltaita. Kaivon tai imeytysaltaiden paikkoja ei voida määritellä 
sopimalla siitä. Kaivojen ja imeytysalueiden paikat määritellään 
hydrogeologisin perustein alueella tehtävien tutkimusten perusteella. 
Muutoksenhakijalla on hyvä puheyhteys valvovan viranomaisen kanssa ja 
muutoksenhakija voi näin ollen informoida Uudenmaan ELY-keskusta 
suunnitelmistaan. Vedenottajalla tulee kuitenkin säilyä oikeus kehittää 
toimintaansa omien teknis-taloudellisten ratkaisujen ja alueen hydrogeologian 
perusteella.  

Eteläisillä imeytysalueilla (Keravanmonttu, Valtionummi, luvan mukainen 
uusi imeytysalue) imeytettävän tekopohjaveden kokonaismäärän tulisi olla 
enintään 6 000 m3 /d kuukausikeskiarvona laskettuna. Imeytysmääriä ei tulisi 
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rajata alueittain, koska uudelle alueelle on mitä todennäköisimmin mahdollista 
imeyttää uusien rakennettavien imeytyskaivojen tai imeytysaltaan kautta 
suurempia vesimääriä kuin 1 000 m3 /d. 

Aluehallintoviraston päätöksen lupamääräyksen 3 mukaan pohjavedenpinta 
havaintoputkissa PF1/2018, PF2/2018 ja PF3/2018 ei saa nousta yli korkeuden 
N2000 +55,00 m.  

Kyseisiin havaintoputkiin sidottu korkein sallittu vedenpinta on tarpeeton ja 
perustuu virheelliseen arviointiin. Kyseisen lupamääräyksen kohta ylimmästä 
sallitusta pohjavedenpinnasta kyseessä olevissa havaintoputkissa tulisi 
ensisijaisesti poistaa kokonaan. Määräys on riittävä, kun tekopohjaveden 
imeytys tehdään siten, ettei tarpeetonta vahinkoa tai haittaa aiheudu ja veden 
tuhlausta vältetään.  

Toissijaisesti kyseinen pohjavedenpinnan ylin taso tulisi asettaa koskemaan 
havaintoputkia PF2/2018 ja HP201701. Pohjavedenpinnan ylimmäksi 
sallituksi tasoksi tulisi asettaa N2000 +56,00 m. 

Havaintoputket PF1/2018 ja PF3/20218 on asennettu imeytyskaivojen 
kaivonpaikkatutkimusten yhteydessä. Putket sijaitsevat noin 2 metrin 
etäisyydellä niiden viereen rakennetuista imeytyskaivoista. Niitä ei ole 
tarkoitettu alueellisen pohjavedenpinnan tason seuraamiseen, sillä niiden 
vedenpintaan vaikuttavat voimakkaasti ja välittömästi viereisten kaivojen 
imeytysvesimäärien vaihtelut.  

Havaintoputken PF3/2018 vedenpinta on käynyt imeytyskokeen aikana jo 3 
cm:n päässä kyseisestä vaaditusta ylimmästä pinnasta (+54,97 N2000) ja 
havaintoputken PF1/2018 vedenpintakin 16 cm päässä (+54,84 N2000).  

Havaintoputki PF2/2018 sijaitsee kauempana imeytyskaivoista, niiden 
välimaastossa, eikä siihen kohdistu voimakasta ja välitöntä imeytysvaikutusta.  

Tekopohjavesilaitoksen tuotantotoiminnan aikana pohjaveden pinnat tulevat 
todennäköisesti ajoittain nousemaan imeytyskaivoissa ja niiden lähiputkissa 
yli tason + 55,00 N2000. Lisäksi pohjaveden pinta saattaa nousta 
luonnollisestikin voimakkaiden sateiden ja/tai lumien sulamisen aikana. Näin 
tapahtui imeytyskokeen aikanakin huhtikuussa 2020 voimakkaan 
kevätsulamisen ja sateiden vuoksi. Tuolloin pohjaveden pinnat nousivat 
koeimeytysalueella noin 30–40 cm, vaikka samanaikaisesti imeytettävän 
veden määrää ei muutettu ja vedenottoa lisättiin ottoalueella.  

Aluehallintovirasto on perustellut ylintä sallittua vedenpintaa sillä, että 
rajaamalla näin pohjavedenpinnan nousua imeytyksen yhteydessä, jää 
viereisen kiinteistön (Tapiola II, 858- 412-5-4) haltijan maa-ainesten 
ottoalueelle riittävä suojakerrospaksuus.  

Vedenottajan intressissä on, että imeytys toteutuu tasaisesti eikä 
pohjavedenpinta nouse haitalliselle tasolle millään osa-alueella. Suuri osa 
alueesta on vanhaa soranottoaluetta, jossa pohjaveden päällä olevan 
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suojakerroksen paksuus vaihtelee. Kyseiselle Tapiola II (858-412-5- 4) maa-
ainesten ottoalueelle tulee jäämään ilman ylimmän pinnan rajoitusta joka 
tapauksessa riittävä suojapaksuus, joten määräys on turha ja se pitää 
ensisijaisesti poistaa kyseisestä lupamääräyksestä.  

Toissijaisesti muutoksenhakija on katsonut, että aluehallintoviraston 
esittämään tarkoitukseen soveltuvat paremmin muun muassa pisteet PF2/2018 
ja HP201701. Ne sijaitsevat eri puolilla imeytysaluetta kuvaten siten 
paremmin alueellista pohjavedenpinnan tasoa. Tämän huomioiden valittaja 
esittää sopivana ylimpänä pohjavedenpinnankorkeutena N2000 +56,00 m. 

Asian käsittely hallinto-oikeudessa 

Vaasan hallinto-oikeus on antanut Etelä-Suomen aluehallintoviraston 
päätöksen 26.01.2021 nro 24/2021 johdosta jätetyn valituksen tiedoksi 
julkisella kuulutuksella. Kuulutus ja valitus on pidetty nähtävillä 
16.9.−14.10.2021 Vaasan hallinto-oikeuden verkkosivuilla. Kuulutus on 
julkaistu myös Tuusulan kunnassa. Niille asianosaisille, joita asia erityisesti 
koskee, on varattu tilaisuus vastineen antamiseen valituksesta. Vastineita ei ole 
annettu. 

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on antanut asiasta lausunnon, jossa on 
todettu seuraavaa: 

Hakija on hakemusvaiheessa selvittänyt tekopohjaveden imeyttämisen 
vaikutuksia koeimeytyksellä. Koeimeytyksen aikana kaivoihin IK1 ja IK2 on 
imeytetty yhteensä alle 1 000 m3 /d, ja tämän imeytysmäärän vaikutuksia on 
tarkkailtu. Päätöksen mukainen imeytysalue on kooltaan noin 2,7 ha. 
Lupamääräys 1 ei rajaa imeytystä kaivokohtaisesti. Toiminnan turvaamiseksi 
on sallittu lupamääräyksessä 2 uusien imeytyskaivojen ja -altaiden 
rakentaminen. Koeimeytyksen tulosten perusteella ei kuitenkaan voida täysin 
arvioida, poikkeavatko imeytyksen vaikutukset, mikäli sallittu vesimäärä 
imeytetään imeytysalueen jossakin muussa osassa. Tämän vuoksi 
imeyttämisen aloittamisesta muista kaivoista tai altaista on sovittava 
Uudenmaan ELY-keskuksen kanssa. Hakijalla on oikeus rakentaa kaivoja ja 
altaita alueelleen ilman ELY-keskuksen hyväksyntään. Lupamääräyksellä 
kuitenkin tarkoitetaan, että tekopohjaveden imeyttämisestä tällaisista uusista 
kaivoista ja altaista tulee sopia ELY-keskuksen kanssa.  

Aluehallintovirasto on esittänyt, että lupamääräyksen 2 ensimmäinen kappale 
voidaan muuttaa seuraavaan muotoon: Imeyttämisen tehostamiseksi 24.1.2020 
päivätyn hakemuksen liitteen 3 kartan, mittakaava 1:6 000, mukaiselle 
suunnitellulle imeytysalueelle rakennettavista lisäimeytyskaivoista ja 
imetysaltaista saa imeyttää tekopohjavettä sopimalla asiasta Uudenmaan 
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kanssa.  

Kokonaisimeytysmäärää koskeva kohta lupamääräyksessä 2 on perusteltu, 
sillä hakija ei ole hakemuksessaan selkeästi esittänyt hakevansa lupaa 
suuremmalle imeytysmäärälle.  
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Alkuperäisessä hakemuksessa haettava imeytysmäärä ei tule ilmi. Siksi Etelä-
Suomen aluehallintovirasto on 11.3.2020 päivätyssä täydennyspyynnössä 
pyytänyt hakijalta muun muassa seuraavia selvityksiä: hakemuksen mukaisen 
imeytyksen vaikutus pohjaveden virtauskuvaan, enimmäisimeytysmäärä 
uudella imeytysalueella, tieto siitä imeytetäänkö kustakin kaivosta noin 800 
m3 /d vai onko esitetty määrä kaivojen yhteenlaskettu imeytysmäärä ja mikäli 
suunniteltu kokonaisimeytysmäärä haettavalla alueella poikkeaa 
koeimeytyksen aikaisesta imeytysmäärästä (820–960 m3 /d), on pyydetty 
arvioimaan tarkemmin imeytyksen vaikutukset pohjaveden laatuun, määrään 
ja virtauskuvaan suunnitelman mukaisessa imeytystilanteessa.  

Hakija on 29.5.2020 toimittamassaan täydennyksessä toimittanut 
imeytyskokeen loppuraportin ja todennut, että hakemuksen mukaisen 
imeytyksen vaikutus pohjaveden virtauskuvaan on esitetty loppuraportin 
karttaliitteessä 5. Lisäksi hakija on todennut, että imeytysmäärä uusiin 
kaivoihin IK1 ja IK2 on imeytyskokeen perusteella yhteensä korkeintaan        
1 000 m3 /d. Tämän perusteella aluehallintovirasto on päätellyt, että hakemus 
koskee imeytyskokeen mukaisen vesimäärän imeyttämistä.  

Lisäksi hakija on täydennyksessään todennut, että eteläiselle alueelle 
(Keravanmonttu, Valtionummi ja hakemuksen mukainen imeytysalue) 
imeytettävä vesimäärä on yhteensä korkeintaan 6 000 m3 /d. Toistaiseksi 
tavoitteeksi on asetettu nostaa eteläisen alueen tuotantokapasiteettia 
hakemuksen mukaisia imeytysalueita käyttäen arvoon noin 4 000 m3 /d. 
Tavoitteen mukainen noin 4 000 m3 /d voidaan saavuttaa ilman, että alueen 
pohjaveden laadussa, määrässä tai virtauskuvassa tapahtuu mainittavia 
muutoksia. 

Hakija ei ole arvioinut tarkemmin imeytyksen vaikutuksia pohjaveden laatuun, 
määrään ja virtauskuvaan esittämässään tavoitetilanteessa. Hakija ei ole 
myöskään tarkemmin yksilöinyt, että tästä 4 000 m3 /d määrästä suurempi osa, 
kuin imeytyskokeen mukainen osuus, imeytettäisiin uudelle alueelle. 

Valituksen vaatimuksen mukaan hakemuksen mukaiselle uudelle 
imeytysalueelle tulisi olla sallittua imeyttää enintään 6 000 m3 /d. Tämä on 
kuusinkertainen vesimäärä imeytyskokeessa imeytettyyn vesimäärään 
verrattuna. Hakija ei ole hakemuksessaan millään tavoin arvioinut tällaisen 
vesimäärän imeyttämisen vaikutuksia.  

Edellä esitetyn perusteella lupamääräyksen 2 ensimmäistä kappaletta voidaan 
muuttaa lausunnossa esitetyllä tavalla, mutta muilta osin lupamääräysten 1 ja 2 
muutosvaatimukset tulee hylätä. 

Imeytysalueen itäpuolisella kiinteistöllä 858-412-5-4 on ollut maa-ainesten 
ottamista. Uudet imeytyskaivot IK1 ja IK2 sijoittuvat tämän kiinteistön 
välittömään läheisyyteen sen rajan tuntumaan, jolloin myös vaikutukset 
kohdistuvat osin tälle kiinteistölle. Koska maa-ainesten ottamista koskevan 
luparatkaisun käsittely on kesken Vaasan hallinto-oikeudessa, ei maa-ainesten 
ottamisen päättymisestä ole varmuutta. Lupamääräyksessä 3 on määrätty 
korkeimmasta sallitusta pohjavedenpinnasta havaintoputkissa PF1/2018, 



  6 (16) 
   
 

PF2/2018 ja PF3/2018, jotta toimintaedellytykset maa-ainestenottamiselle 
olisivat ennallaan, mikäli Vaasan hallinto-oikeus hyväksyisi kyseisen asian 
valituksen. Kyseiset havaintoputket ovat nykyisistä putkista sijaintinsa 
perusteella parhaimmat tarkkailun tarkoitus huomioiden. Kyseiset 
tarkkailupisteet eivät välttämättä ole ainoat mahdolliset alueet tarkkailuun, 
mutta tällä hetkellä alueella ei ole muita sellaisia tarkkailuputkia, joiden avulla 
vaikutuksia viereiselle kiinteistölle voitaisiin luotettavasti arvioida. 

Annetun lupamääräyksen vaatimuksen pohjaveden korkeus +55,00 m N2000 
perustuu tehtyihin tutkimuksiin ja vaikutusarviointeihin, joiden mukaan 
pohjaveden pinta on noussut havaintoputkissa PF1/2018 ja PF3/2018 0,9– 1,4 
m ja havaintoputkessa PF2/2018 ja lähialueen muissa havaintoputkissa noin 
0,4–0,6 m. Osa pohjaveden pinnan noususta johtui hakemuksen mukaan 
loppu- ja alkuvuoden keskisadantaa runsaammista sateista. Hakija ei ole 
hakemuksessaan esittänyt tästä poikkeavia vaikutuksia. 

Muilta osin Etelä-Suomen aluehallintovirasto toteaa, ettei sillä ole lisättävää 
siihen, mitä valituksenalaisen päätöksen ratkaisussa ja sen perusteluissa on 
sanottu. 

Uudenmaan ELY-keskus on antanut asiassa vastineen, jossa se on katsonut, 
että Keski-Uudenmaan Vesi Kuntayhtymän esittämät muutokset 
lupamääräyksiin 1, 2 ja 3 ovat Jäniksenlinnan tekopohjavesilaitoksen sujuvan 
toiminnan kannalta nyt ja tulevaisuudessa tarkoituksenmukaisia ja 
vesilaitoksen käyttökokemusten myötä hyvin perusteltuja. Muutosesitykset 
lupamääräyksiin voi hyväksyä sellaisenaan. 

Tuusulan kunnanhallitus on antanut asiassa lausunnon, jossa on todettu, että 
sillä ei ole ollut huomautettavaa ympäristölupahakemuksesta. Jäniksenlinnan 
vesilaitos on Keski-Uudenmaan tärkein vedenottamo ja sen tulevaisuus 
kasvavan väestön vedensaannin turvaamiseksi on taattava. Jäniksenlinnan 
merkitys kasvaa tulevaisuudessa, sillä muille Tuusulan pohjavesialueille 
kohdistuu paineita yhdyskuntarakentamisen tiivistämisestä. Kunnanhallitus on 
ilmoittanut tukevansa Keski-Uudenmaan Vesi Kuntayhtymän valituksessa 
esitettyjä vaatimuksia ja perusteluja. 

Tuusulan kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle on varattu mahdollisuus 
vastineen antamiseen. Vastinetta ei ole annettu. 

Keski-Uudenmaan Vesi Kuntayhtymä on antanut vastaselityksen, jossa on 
todettu seuraavaa: 

Hakija on ilmoittanut hyväksyvänsä aluehallintoviraston ehdotuksen 
lupamääräyksen 2 ensimmäiseksi kappaleeksi.  

Muutoksenhakija on vastaselityksenään esittänyt, että lupamääräys uudella 
imeytysalueella sallittavasta suurimmasta sallitusta imeytysmäärästä, 1000 
m3/d on poistettava. 
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Nykyisin voimassa olevassa luvassa imeytettävän tekopohjaveden määrä saa 
olla enintään 17 000 m3/d. Uusilla imeyttämisalueilla imeytettävän 
tekopohjaveden kokonaismäärä saa olla enintään 6000 m3/d 
kuukausikeskiarvona laskettuna. Uusilla imeytysalueilla tarkoitetaan niin 
sanottuja Valtionummen ja Keravanmontun erillisiä imeytysalueita. 
Päätöksessä ei ole siten rajattu enimmäisimeytysmääriä 
imeytysaluekohtaisesti.  

Aluehallintovirasto on valituksenalaisessa päätöksessä ilman, että hakija on 
tarkoittanut tai hakenut, rajannut uuden kolmanneksen imeytysalueen 
imeytysmääräksi korkeintaan 1000 m3/d. Uuden kolmannen imeytysalueen 
testaamisella hakijan tavoitteena on ollut jakaa voimassa olevaa 
imeytysmäärää laajemmalle alueelle muun muassa siksi, että Keravanmontun 
imeytysmäärä on jäänyt suunniteltua pienemmäksi maaperän huonon 
imeytyskyvyn vuoksi. Toisaalta hakijan tavoitteena on uuden imeytysalueen 
perustamisella tasata imeytystä, varmistaa saatavan veden laatua ja vähentää 
imeytyksen haitallisia ympäristövaikutuksia.  

Aluehallintovirasto on rajoittamalla yhden imeytysalueen imeytysmäärää 
vaarantanut voimassa olevan luvan mukaista eteläisen alueen 
kokonaisimeytysmäärää 6000 m3/d. Edelleen aluehallintoviraston mukaan voi 
uudella imeytysalueella rakentaa uusia imeytyskaivoja tai imeytysaltaita 
Uudenmaan ELY-keskuksen kanssa sopien. Tässä on ristiriita, sillä jo 
nykyisillä kahdella imeytyskaivolla voidaan ainakin lyhytaikaisesti imeyttää 
lähes tuo aluehallintoviraston suurin sallittu imeytysmäärä 1000 m3/d. 

Voimassa olevan kokonaisimeytysmäärän mahdollistamiseksi ja 
ympäristövaikutusten tasaamiseksi ja vedenlaadun turvaamiseksi uusi 
imeytysalue on tarpeellinen. Näihin seikkoihin vedoten uuden imeytysalueen 
imeytysmäärän rajaaminen on epäjohdonmukaista, turhaa ja 
tekopohjavesilaitoksen toimintaa tarpeettomasta rajoittavaa. Erityisesti kun 
otetaan huomioon, että toiminnanharjoittaja on sitoutunut voimassa olevan 
luvan lupamääräyksen 5 mukaan toteuttamaan tekopohjaveden imeytyksen ja 
pohjaveden ottamisen tarpeetonta vahinkoa tai haittaa aiheuttamatta. 

Havaintoputket PF1/2018 ja PF3/2018 sijaitsevat uusien imeytyskaivojen 
vieressä, jolloin niiden pohjaveden pinta on aina lähes samalla tasolla kuin 
imeytyskaivoissa. Imetyskokeen aikana kaivojen pinnat ja kyseessä olevien 
havaintoputkien pinnat nousivat 0,9–1,4 metriä. Tämä ei kuvasta pohjaveden 
pintojen nousua ympäristössä, kuten hakemussuunnitelmassa on todettu, että 
ympäristössä pohjavedenpinnat nousivat 0,4–0,6 m. Imeytyksen vaikutusta 
ympäristöön tulee seurata imeytyskaivojen ympäristössä. Tämän vuoksi hakija 
on ehdottanut, että kyseinen pohjavedenpinnan ylin taso asetetaan koskemaan 
havaintoputkia PF2/2018 ja HP20170, jotka kuvaavat realistisesti imeytyksen 
vaikutusta ympäristöön. 

Muutoksenhakija on vastaselityksessään esittänyt lupamääräyksen 3 
täydennyksenä, että tarkkailuohjelmaan liitetään maa-ainesten ottoa 
harjoittavan toiminnanharjoittajan alueella sijaitseva havaintoputki 
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PVP1A2010 ja tarkkailun ehdoksi, ettei pohjaveden pinta saa nousta kyseessä 
olevassa putkessa tason + 55 m yli. 

Keski-Uudenmaan Vesi Kuntayhtymä on ilmoittanut, että sillä ei ole 
huomautettavaa Uudenmaan ELY-keskuksen tai Tuusulan kunnanhallituksen 
vastineisiin. 

Hallinto-oikeuden ratkaisu 

Hallinto-oikeus valitukset enemmälti hyläten muuttaa Keski-Uudenmaan Vesi 
Kuntayhtymän valituksen perusteella lupamääräykset 1, 2 ja 3 kuulumaan 
seuraavasti (muutokset kursiivilla): 

1. Tekopohjavettä saa imeyttää hakemuksen liitteen 5 tarkekuvien mukaisista 
siiviläputkikaivoista IK1 ja IK2 enintään 1000 m3/d. Kaivojen IK1 ja IK2 
sijainti on määritetty 24.1.2020 päivätyssä hakemuksen liitteen 3 kartassa, 
mittakaava 1:6 000. 

2. Imeyttämisen tehostamiseksi 24.1.2020 päivätyn hakemuksen liitteen 3 
kartan, mittakaava 1:6 000, mukaiselle suunnitellulle imeytysalueelle 
rakennettavista lisäimeytyskaivoista ja imetysaltaista saa imeyttää 
tekopohjavettä sopimalla asiasta Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristökeskuksen kanssa.  

Eteläisillä imeytysalueilla (Keravanmonttu, Valtionummi, luvan mukainen 
uusi imeytysalue) imeytettävän tekopohjaveden kokonaismäärä saa olla 
enintään 6 000 m3 /d kuukausikeskiarvona laskettuna.  

3. Tekopohjaveden imeytys on toteutettava siten, että tarpeetonta vahinkoa tai 
haittaa ei aiheudu. Veden tuhlausta on vältettävä.  

Pohjaveden pinta imeytysalueen havaintoputkissa PF2/2018 ja HP201701 ei 
saa nousta yli korkeuden N2000 +56,00 m ja havaintoputkessa PVP1A2010 ei 
saa nousta yli korkeuden N2000 +55,00 m 

Perustelut 

Sovellettuja oikeusohjeita 

Vesilain 3 luvun 10 §:n 1 momentin mukaan lupapäätöksessä on annettava 
tarpeelliset määräykset: 
1) hankkeesta ja sen toteuttamisesta aiheutuvien haittojen välttämisestä siten 
kuin 2 luvun 7 ja 8 §:ssä säädetään; 
2) maisemoinnista ja muusta työn jälkien poistamisesta; sekä 
3) vesistön ja pohjavesiesiintymän tilan säilyttämistä varten tarpeellisista 
toimenpiteistä ja laitteista. 

Saman pykälän 2 momentin mukaan vesistön vedenkorkeuteen tai 
vedenjuoksuun vaikuttavan hankkeen lupapäätöksessä on lisäksi tarvittaessa 
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annettava määräykset veden enimmäis- tai vähimmäiskorkeudesta ja veden 
juoksutuksen järjestämisestä. 

Vesilain 3 luvun 11 §:n 1 momentin mukaan luvassa on määrättävä 
luvanhaltija tarvittaessa tarkkailemaan hankkeen toteuttamista ja sen 
vaikutuksia._ _ _ 

Vesilain 4 luvun 6 §:n mukaan veden ottamista koskevassa päätöksessä on 
määrättävä veden ottamisen tarkoitus, ottamispaikka ja veden ottamisen 
enimmäismäärä. 

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. 

Vesilain 11 luvun 21 §:n 1 momentin mukaan päätöksessä on selostettava 
hakemuksen tarkoitus tai liitettävä hakemus tarpeellisilta osin päätökseen. 
Päätöksessä on annettava hanketta koskevat tarpeelliset 3 luvun 10–14 §:n 
mukaiset määräykset sekä muut määräykset siitä, miten hanke on toteutettava. 
Päätöksessä on vastattava lausunnoissa ja muistutuksissa tehtyihin 
yksilöityihin vaatimuksiin. Jos hankkeesta aiheutuu korvattavaa 
edunmenetystä, päätöksessä on määrättävä korvauksista siten kuin 13 luvussa 
säädetään. 

Asiassa saatu selvitys 

Keski-Uudenmaan Vesi Kuntayhtymä on 6.2.2020 Etelä-Suomen 
aluehallintovirastossa vireille panemassaan ja myöhemmin täydentämässään 
hakemuksessa hakenut lupaa imeyttää tekopohjavettä uudella imeytysalueella 
Jäniksenlinnan pohjavesialueella Tuusulan kunnassa sekä Jäniksenlinnan 
pohjavedenottamon suoja-aluetta koskevan päätöksen muuttamista koskemaan 
uutta imeytysaluetta Jäniksenlinnan vedenhankintaa varten tärkeällä 
pohjavesialueella (0185851). Jäniksenlinnan pohjavesilaitos on toiminut 
vuodesta 1964 lähtien. Tekopohjavesilaitos on otettu käyttöön vuonna 1979.   

Keski-Uudenmaan Vesi Kuntayhtymä (aiemmin Tuusulan seudun vesilaitos) 
tuottaa vettä Järvenpään ja Keravan kaupunkien sekä Tuusulan ja Sipoon  
kuntien tarpeisiin. Lisäksi vettä myydään Mäntsälän ja Pornaisten kunnille. 
Pumpattavasta vedestä noin 70 % on tekopohjavettä. Nyt kysymyksessä 
olevalla hankkeella on tarkoitus turvata Keski-Uudenmaan Vesi 
Kuntayhtymän jakaman veden määrä ja laatu vesihuollon täydentämisessä ja 
varmistamisessa. Nykyisen luvan mukaisia imeytys- ja vedenottomääriä ei ole 
hankkeella tarkoitus muuttaa.  

Hakemuksen mukaan hankkeella haetaan mahdollisimman hyvää tasapainoa 
eri otto- ja imeytysalueiden käytön välillä niin, että vedenlaatu säilyy 
mahdollisimman hyvänä ja ympäristövaikutukset olisivat mahdollisimman 
pieniä. Hankkeen tavoitteena on nostaa Jäniksenlinnan eteläisellä alueella 
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imeytettävän veden määrää ja tuotantovesimäärää nykyisen luvan sallimissa 
puitteissa. Tavoitteena on nostaa eteläisen alueen tekopohjaveden tuotanto 
nykyisestä arvosta noin 1 800 m3 /d arvoon noin 4 000 m3 /d.  

Jäniksenlinnan pohjavesialueella sijaitsee hakijan kolme vedenottamoaluetta, 
kolme imeytysaluetta sekä vedenkäsittelylaitos. Eteläisellä alueella 
tekopohjaveden imeytys tapahtuu alueen kaakkoisosassa Vanhan Hämeentien 
itäpuolisella Keravanmontun imeytysalueella ja Vanhan Hämeentien 
länsipuolisella Valtionummen imeytysalueella. Keravanmontun 
imeytysalueella on kolme imeytyskaivoa ja imeytysallas, Valtionummen 
alueella imeytysallas. Vuonna 2019 imeytettävän veden kokonaismäärä on 
ollut Jäniksenlinnassa noin 11 700 m3 /d ja tuotantoon menevän veden määrä 
noin 12 100 m3 /d. Imeytettävän veden määrästä eteläisen alueen osuus on 
ollut noin 1 800 m3 /d. Imeytysaltaiden ja -kaivojen tehokkuus ei ole ollut 
toivotunlainen.  

Keski-Uudenmaan Vesi Kuntayhtymällä on lupa raakaveden imeyttämiselle 
Teilinummen ja Tönölänmäen alueilla yhteensä 17 000 m3 /d. Tällä hetkellä 
imeytettävän veden määrä on noin 12 000 m3 /d. Jäniksenlinnan eteläisellä 
alueella, Keravanmontun ja Valtionummen imeytysalueilla on lupa imeyttää 
vettä yhteensä 6 000 m3 /d. 

Jäniksenlinnan eteläisen alueen kiinteistöllä 858-412-2-79 on suoritettu 
vuodesta 2017 lähtien tutkimuksia AFRY Finland Oy (aiemmin Pöyry Finland 
Oy) toimesta ja etsitty uusia ratkaisuja tekopohjaveden imeyttämisen 
tehostamiseen. Alueelle on tehty maatutkaluotaus pohjaveden ja kallion 
pinnan selvittämiseksi. Alueelle on asennettu neljä uutta pohjaveden 
havaintoputkea ja tehty yksi kairaus ilman havaintoputken asentamista. 
Havaintoputkista on tehty kerroksittaiset vedenjohtavuusmittaukset, ja niistä 
on mitattu happipitoisuutta.  

Vuonna 2019 kiinteistölle 858-412-2-79 on eteläisen alueen tekopohjaveden 
tuotannon tehostamiseksi rakennettu tutkimusten pohjalta imeytyskoetta 
varten siiviläputkikaivot IK1 ja IK2. Ne sijaitsevat Tönölänmäen eteläpuolella, 
vanhalla maa-ainesten ottamispaikalla. Imeytyskaivo IK1 maanpinta on 
korkeudella N2000 +62,22 m ja pohjavedenpinta noin N2000 +53,70 m. 
Imeytyskaivo IK2 maanpinta on korkeudella N2000 +59,84 m ja 
pohjavedenpinta noin N2000 +54,10 m. Imeytyskokeessa käytetyt 
imeytyskaivot IK1 ja IK2 on tarkoitus jättää pysyvään käyttöön. 

Kyseisiin kaivoihin tehtiin imeytyskoe 18.9.2019–15.5.2020. Imeytetty 
vesimäärä oli kokeen aikana suurimmillaan noin 1 000 m3 /d. Imeytyskokeella 
on selvitetty imeytyksen vaikutuksia pohjaveden virtaussuuntaan ja 
pinnankorkeuksiin. Alueella on mitattu tehostetusti pohjaveden pinnan 
korkeutta ja happipitoisuutta sekä otettu vesinäytteitä. Pohjaveden 
virtaussuuntaa ja -nopeutta on tutkittu isotooppinäytteiden avulla.  

Alueella jo suoritettavasta tekopohjaveden muodostamisesta johtuen 
imeytyskokeen raakavetenä käytettiin Päijänne-tunnelin vettä luonnollisen 
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pohjaveden sijaan. Tekopohjavesilaitokselta johdettiin imeytyskokeen aikana 
vettä kulutukseen normaalisti. 

Imeytyskokeen käynnistyttyä vettä imeytettiin Valtionummen imeytysaltaasta, 
Keravanmontun imeytyskaivoista (3 kpl) ja uusista imeytyskaivoista IK1 ja 
IK2 yhteensä noin 2 500 m3 /d. Vedenottokaivoista K16, K17 ja K18 otettiin 
vettä tuotantoon aikana 18.9.2020–2.3.2020 noin 1 500 m3 /d. Ottomäärää 
nostettiin 3.3.2020 lähtien vastaamaan imeytettävän veden määrää, noin 2 500 
m3 /d.  

Kokeen alussa imeytettävän veden määrä oli kaivoon IK1 12 m3 /h ja kaivoon 
IK2 22 m3 /h (yhteensä noin 820 m3 /d). Imeytysmäärää kasvatettiin 
10.10.2019 kaivossa IK1 17 m3 /h ja kaivossa IK2 23 m3 /h (yhteensä noin 
960 m3 /d). Kokeen loppuvaiheessa, toukokuussa 2020, imeytettävän veden 
määrä on ollut kaivossa IK1 18 m3 /h ja kaivossa IK2 21 m3 /h (yhteensä noin 
940 m3 /d).  

Imeytyskokeen lopussa pohjavedenpinta imeytyskaivojen lähimmissä putkissa 
vaihteli tasolla +53,78…+54,92. Imeytyskaivojen lähimmissä pohjaveden 
havaintoputkissa (PF1/2019 ja PF3/2019) veden pinta nousi kokeen aikana 
0,9–1,4 metriä. Imeytyskaivojen välissä olevassa havaintoputkessa PF2/2018 
ja muissa lähialueen havaintoputkissa pinta on noussut noin 0,4–0,6 m ja 
lähempänä tuotantokaivoja 0,2–0,4 m. Pohjavedenpinta oli korkeimmillaan 
maalis–huhtikuussa 2020, jonka jälkeen pinta on laskenut tai nousu pysähtynyt 
kaikissa seuratuissa havaintoputkissa. Osa pohjaveden pinnan noususta johtuu 
todennäköisesti loppu- ja alkuvuoden keskisadantaa runsaammista sateista. 

Pohjaveden pintaa on tarkkailtu sekä ennen koetta, että kokeen aikana. 
Tehtyjen havaintojen mukaan imeytyskokeella ei ole ollut suurta vaikutusta 
alueen pohjaveden pinnan korkeuteen tai laatuun, lukuun ottamatta 
imeytyskaivojen lähimpiä havaintoputkia (ylenemä 0,7 m). Myöskään 
pohjaveden virtaussunnassa ei ole imeytyskokeen aikana ollut havaittavissa 
merkittäviä muutoksia. Imeytyskaivojen lähimmissä havaintoputkissa veden 
laatu on kokeen edetessä muuttunut lähemmäs raakaveden laatua. Osassa 
muita alueen havaintoputkia on havaittavissa imeytyskokeen vaikutus muun 
muassa kloridipitoisuuden laskuna. Myös isotooppianalyysien perusteella 
imeytyskokeen vaikutus on ollut suurin imeytyskaivojen lähialueella. 

Kahdella uudella imeytyskaivolla, IK1 ja IK2 imeytyskapasiteetti on 
tutkimusten perusteella korkeintaan noin 1 000 m3 /d. Hakemuksen mukaan 
kokonaisimeytysmäärä saadaan nostettua arvoon 2 500 m3 /d. Tulevaisuudessa 
eteläisen tuotantoalueen kapasiteettia voidaan hakijan arvion mukaan nostaa 
tehostamalla sekä imeytystä että otettavaa vesimäärää. Tämä on tarkoitus 
toteuttaa uusia imeytyskaivoja ja tuotantokaivoja eli vedenottokaivoja 
rakentamalla ja mahdollisesti myös allasimeytystä tehostamalla.  

Oikeudellinen arviointi 

Hallinto-oikeudessa on luvan hakijan valituksen johdosta ratkaistavana, onko 
aluehallintoviraston päätöksen lupamääräyksiä 1–3 muutettava valituksessa 
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esitetyn perusteella. Hallinto-oikeudessa on valituksessa esiin tuodun johdosta 
erityisesti arvioitavana toteutettujen imeytyskokeiden ja muun hakemuksessa 
ja valituksessa esitetyn selvityksen merkitys esitettyjen muutosten kannalta. 

Lupamääräykset 1 ja 2 

Muutoksenhakija on esittänyt, että tekopohjaveden imeytys esitetään koskevan 
koko uutta imeytysaluetta, eikä vain lupamääräyksessä 1 esitettyjä kaivoja IK1 
ja IK2. 

Asiassa saadun selvityksen perusteella Jäniksenlinnan pohjavesialueelle 
imeytettävä vesimäärä tulee olemaan yhteensä korkeintaan luvan sallima 17 
000 m3/d, josta eteläiselle alueelle imeytettävä vesimäärä on yhteensä 
korkeintaan 6 000 m3/d (Keravanmonttu + Valtionummi + uusi imeytysalue). 
Saadun selvityksen perusteella tavoitteeksi on asetettu nostaa eteläisen alueen 
tuotantokapasiteettia hakemuksen mukaisia imeytysalueita käyttäen noin 
arvoon 4 000 m3/d. Hankkeen kokonaistavoitteena on nostaa Jäniksenlinnan 
eteläisellä alueella imeytettävän veden määrää ja tuotantovesimäärää nykyisen 
luvan sallimissa puitteissa. Imeytysaltaiden ja -kaivojen tehokkuus ei ole ollut 
toivotunlainen.  

Hakija on hakemusvaiheessa selvittänyt tekopohjaveden imeyttämisen 
vaikutuksia koeimeytyksellä, jonka aikana kaivoihin IK1 ja IK2 on imeytetty 
yhteensä alle 1 000 m3 /d, ja kyseisen imeytysmäärän vaikutuksia on 
tarkkailtu. Muutoksenhakija on hakemuksen täydennyksessä esittänyt, että 
imeytysmäärä uusiin kaivoihin IK1 ja IK2 on imeytyskokeen perusteella 
yhteensä korkeintaan 1 000 m3/d. Hallinto-oikeus katsoo asiassa saadun 
selvityksen perusteella, että imeytyskaivoihin IK1 ja IK2 ei ole mahdollista 
imeyttää enemmän vettä kuin mitä imeytyskokeessa on imeytetty. Näin ollen 
hallinto-oikeus on tarkentanut lupamääräystä 1 imeytyskaivoihin imeytettävän 
enimmäisvesimäärän osalta. 

Muutoksenhakija on valituksessaan esittänyt, että lupamääräyksen 2 toisen 
kappaleen viimeinen lause poistetaan. Aluehallintovirasto on esittänyt, että 
muutoksenhakija ei ole hakemuksessaan eikä sen täydennyksessä riittävän 
selvästi esittänyt alueelle imeytettävää kokonaisvesimäärää, joten valitus on 
hylättävä. 

Hallinto-oikeus toteaa, että lainvoimaisessa lupapäätöksessä ei ole rajattu 
imeytystä aluekohtaisesti. Valituksenalaisen lupapäätöksen lupamääräys 2 
mahdollistaa toiminnan turvaamiseksi uusien imeytyskaivojen ja -altaiden 
rakentamisen. Toiminnanharjoittajalla on myös kiinteistön omistajana oikeus 
rakentaa kaivoja ja altaita alueelleen ilman ELY-keskuksen hyväksyntää. 
Lupamääräyksen 2 selventämiseksi hallinto-oikeus on kuitenkin muuttanut 
lupamääräyksen ensimmäisen kappaleen aluehallintoviraston lausunnossaan 
esittämään muotoon, josta käy ilmi, että alueelle rakennettavista uusista 
kaivoista ja altaista tapahtuvasta imeytyksestä voidaan sopia ELY-keskuksen 
kanssa. Koska toteutettu imeytyskoe on koskenut vain uusia kaivoja IK1 ja 
IK2, on ELY-keskuksen tarpeen olla tietoinen imeyttämisessä tehtävistä 
muutoksista. 
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Muutoksenhakija on hakemuksen täydennyksessä esittänyt, että imeytysmäärä 
uusiin kaivoihin IK1 ja IK2 on imeytyskokeen perusteella yhteensä 
korkeintaan 1 000 m3/d. Muutoksenhakija on täydennyksessään esittänyt 
myös, että nyt kokeen kohteena olleella imeytysalueella voidaan nostaa 
tarvittaessa imeytyskapasiteettia, jota rajoittaa uusien kaivojen 
imeytyskapasiteetti. Tämän lisäksi kapasiteettia voidaan nostaa Valtionummen 
imeytysalueella. Tavoitteen mukainen noin 4 000 m3/d voidaan saavuttaa 
ilman, että alueen pohjaveden laadussa, määrässä tai virtauskuvassa tapahtuu 
mainittavaa muutosta. Mikäli jatkossa tarvitaan imeytyskapasiteetin 
lisäämistä, tulee se sijoittumaan hakemuksen imeytysalueille, lähelle jo tähän 
asti testattuja imeytyskohteita.  

Ottaen huomioon edellä eteläisen imeytysalueen imeytysmääristä ja 
tuotantokapasiteettitavoitteista kerrottu, toteutetut imeytyskokeet ja niiden 
tulokset sekä lupamääräyksessä 5 määrätty, hallinto-oikeus on lisäksi 
muuttanut lupamääräyksen 2 viimeistä kappaletta poistamalla siitä maininnan 
uuden imeytysalueen osuuden kokonaismäärästä.  

Hallinto-oikeus on lisännyt lupamääräykseen 1 uutta imeytysaluetta koskevan 
rajoitteen 1 000 m3/d koskemaan imeytyskokeella tutkittuja kaivoja IK1 ja IK2 
ja tarkentanut lupamääräyksen 2 ensimmäistä kappaletta, jonka mukaan ELY-
keskuksen valvonnassa imeytysalueelle saa rakentaa lisäimeytyskaivoja tai 
imeytysaltaita lupamääräyksen 2 toisessa kappaleessa eteläisille alueille 
asetetun enimmäisimeytysmäärän 6 000 m3/d puitteissa. Hallinto-oikeus 
katsoo, että lupamääräys muutetussa muodossaan mahdollistaa tavoitellun 
tuotantokapasiteetin noston, siten, ettei toiminta aiheuta ennakoimattomia 
muutoksia pohjaveden laatuun tai määrään ottaen huomioon myös 
lupamääräyksessä 3 asetettu pohjaveden pinnankorkeus. 

Lupamääräys 3 

Muutoksenhakija on esittänyt, että lupamääräyksen kohta ylimmästä sallitusta 
pohjavedenpinnasta havaintoputkissa PF1/2018, PF2/2018 ja PF3/2018 
poistetaan kokonaan ja toissijaisesti, että kyseinen pohjavedenpinnan ylin taso 
asetetaan koskemaan havaintoputkia PF2/2018 ja HP201701. 
Pohjavedenpinnan ylimmäksi sallituksi tasoksi muutoksenhakija on esittänyt 
N2000 +56,00 m. Lisäksi muutoksenhakija on esittänyt, että tarkkailuun 
voitaisiin lisätä maa-ainesten ottoa harjoittavan toiminnanharjoittajan alueella 
sijaitseva havaintoputki PVP1A2010 ja tarkkailun ehdoksi, ettei pohjaveden 
pinta saa nousta kyseessä olevassa putkessa tason + 55 m yli. Koska maa-
aineksen otto ei jatku enää kiinteistöllä 858-412-5-4, soveltuu kyseinen 
havaintoputki muutoksenhakijan mukaan nykytilanteessa sijaintinsa ansiosta 
tarkoitukseen hyvin. 

Pohjaveden pintaa alueella on tarkkailtu imeytyskokeen aikana ja sitä ennen. 
Saadun selvityksen perusteella imeytyskokeella ei ole ollut suurta vaikutusta 
alueen pohjaveden pinnan korkeuteen tai laatuun, lukuun ottamatta 
imeytyskaivojen lähimpiä havaintoputkia, joissa pohjaveden pinta on noussut 
ympäristöä enemmän. 
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Valituksenalaisen päätöksen lupamääräyksessä 3 on määrätty tarkkailtavaksi 
kolmea havaintoputkea, jotka kaikki sijaitsevat uudella imeytysalueella. Putket 
PF1/2018 ja PF3/2018 sijaitsevat aivan imeytyskaivojen vieressä noin 2 metrin 
etäisyydellä, jolloin niiden vedenpintaan vaikuttavat voimakkaasti ja 
välittömästi viereisten kaivojen imeytysvesimäärien vaihtelut. Havaintoputken 
PF3/2018 vedenpinta on asiakirjojen mukaan käynyt imeytyskokeen aikana 
kolmen senttimetrin päässä (+54,97 m N2000) päätöksessä määrätystä 
ylimmästä pohjavedenpinnan tasosta ja havaintoputken PF1/2018 vedenpinta 
16 senttimetrin päässä (+54,84 m N2000). Kolmas päätöksessä tarkkailtavaksi 
määrätty havaintoputki on PF2/2018. Muutoksenhakijan esittämän 
havaintoputken PVP1A2010 ylin havaittu pohjavedenpinta imeytyksen aikana 
on ollut +54,16 m N2000. 

Ottaen huomioon se, että toteutettujen imeytyskokeiden perusteella 
imeytettävällä vesimäärällä on suurin vaikutus juuri imeytyskaivojen vieressä 
olevien putkien veden laatuun ja korkeuteen, on hallinto-oikeus muuttanut 
lupamääräykseen kolme tarkkailtaviksi putkiksi muutoksenhakijan esittämät 
putket PF2/2018, HP201701 ja PVP1A2010.  

Hallinto-oikeuden muuttamat havaintoputket sijaitsevat etäämmällä ja 
hajautetummin imeytyskaivoista, kuin valituksenalaisessa päätöksessä 
määrätyt kolme putkea, jolloin niiden voidaan katsoa kuvaavan imeytyksen 
vaikutusta ympäristöön realistisemmin kuin imeytyskaivojen lähietäisyydellä 
sijaitsevat putket. Havaintoputki PF2/2018 sijaitsee uusien imeytyskaivojen 
välissä ja soveltuu näin ollen tarkoitukseen hyvin. Putki HP201701 sijaitsee 
imeytyskaivojen välissä niiden lounaispuolella ja putki PVP1A2010 
imeytyskaivojen välissä niiden koillispuolella naapurikiinteistön alueella. 
Myös ne soveltuvat tarkkailuun hyvin. Asiakirjoista saadun selvityksen ja 
edellä hallinto-oikeuden lupamääräykseen 2 tekemän muutoksen 
lisäimeytysmahdollisuus huomioiden, on hallinto-oikeus nostanut pohjaveden 
ylimmäksi pinnan tasoksi N2000 +56,00 m putkissa PF2/2018 ja HP201701 ja 
N2000 +55,00 m putkessa PVP1A2010. Hallinto-oikeus katsoo, että pohjaveden 
pinnan ylimmän tason seuraamisesta ei tule kokonaan luopua. 

Lopputulos 

Edellä mainituilla perusteilla ja kun otetaan huomioon aluehallintoviraston 
päätös lupamääräyksineen ja hallinto-oikeuden tekemine lisäyksineen, valitus 
perusteineen ja asiakirjoista saatu selvitys, hallinto-oikeus katsoo, että 
aluehallintoviraston päätöksen muuttamiseen enemmälti ei ole syytä. 

 

Sovelletut oikeusohjeet 

Perusteluissa mainitut 
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Julkinen kuulutus 

Päätös on annettu julkisella kuulutuksella. 

Päätöksestä ilmoittaminen 

Tuusulan kunnanhallituksen 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 09.12.2022. 

Valitusosoitus on liitteenä HallJK (01.20). 

Hallinto-oikeuden kokoonpano 

Asian ovat ratkaisseet lainoppineet hallinto-oikeustuomarit Janne Marttila ja 
Maiju Sulin sekä luonnontieteiden alan hallinto-oikeustuomari Juha Väisänen. 
Asian on esitellyt Maiju Sulin. 

 

Tämä päätös on sähköisesti varmennettu hallinto-oikeuden 
asianhallintajärjestelmässä. 
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Jakelu

Päätös Keski-Uudenmaan Vesi Kuntayhtymä, maksutta

Tuusulan kunnan ympäristönsuojeluviranomainen

Tuusulan kunnanhallitus

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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


