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VAASAN HALLINTO-OIKEUS PÄÄTÖS 
 
27.2.2023   

213/2023 

 Dnro:t  
20178/03.04.04.04.22/2020 
20183/03.04.04.04.22/2020 

Asia Valitus ympäristölupa-asiassa 

Muutoksenhakijat 1.  
2. Jänneniemen osakaskunta 

Luvan hakija Kuopion Vesi Oy 

Päätös, johon on haettu muutosta 

Itä-Suomen aluehallintovirasto 17.9.2020 nro 66/2020 

Aluehallintovirasto on myöntänyt Kuopion Vesi Oy:lle ympäristöluvan 
Jänneniemen vedenottamon rauta- ja mangaanisuodattimien huuhteluvesien 
johtamiseen Juurusveden Pelonsalmeen ja huuhteluvesien purkuputken 
sijoittamiseen hakemuksen mukaisesti. 

Aluehallintovirasto on myöntänyt Kuopion Vesi Oy:lle pysyvän 
käyttöoikeuden hanketta varten tarvittavaan noin 360 neliömetrin suuruiseen 
alueeseen yhteisestä vesialueesta 297-416-876-1 Kuopion kaupungissa. 

Pysyvän käyttöoikeuden myöntämisestä aiheutuvasta edunmenetyksestä on 
määrätty maksettavaksi korvaus lupamääräyksessä 22. Hankkeesta ei ennalta 
arvioiden aiheudu muuta vesilain mukaan korvattavaa edunmenetystä. 
Ennakoimattoman edunmenetyksen varalta on annettu ohjaus. 

Aluehallintovirasto on käsittelyratkaisussaan päättänyt, että pohjaveden ja 
tekopohjaveden ottamiselle myönnetty Itä-Suomen ympäristölupaviraston 
14.4.2003 myöntämä vesilain mukainen lupa nro 25/03/3, siten kuin sitä on 
muutettu korkeimman hallinto-oikeuden 25.11.2005 päätöksellä taltionumero 
3092, jää voimaan. 

Aluehallintoviraston päätös sisältää lupamääräykset 1–25, jotka kuuluvat 
kokonaisuudessaan seuraavasti: 

Yleiset lupamääräykset 
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1. Purkuputken sijainti ja asentaminen ilmenevät seuraavista hakemukseen 
liitetyistä piirustuksista: 

- asemapiirustus 1:1 000 (9.11.2018)  
- pituusleikkaus 1:1 000/1:100, tyyppipoikkileikkaukset 1:50 (9.11.2018) 

2. Purkuputkessa saa johtaa vesistöön vain rauta- ja mangaanisuodattimien 
huuhteluvesiä. 

3. Huuhteluvedet on johdettava vesistöön hakemuksessa esitetyn mukaisesti 
huuhteluvesialtaiden ja Dynasand-käsittelyn tai vastaavan muun tehokkaan 
parasta käyttökelpoista tekniikkaa olevan käsittelyjärjestelmän kautta. 
Dynasand-käsittelyjärjestelmän huuhteluvedet on johdettava huuhteluallas 1:n 
kautta uudelleen kiertoon. 

Huolto- ja poikkeustilanteissa huuhteluvedet on varastoitava 
huuhteluvesialtaissa. Poikkeuksellisissa tilanteissa kun altaiden kapasiteetti ei 
riitä, voidaan huuhteluvesiä johtaa vesistöön ilman Dynasand-käsittelyä. 
Näistä tilanteista on ilmoitettava Pohjois-Savon ELY-keskukselle ja tiedot 
ohijuoksutuksista on liitettävä vuosiraporttiin. 

4. Huuhteluvesialtaat on pidettävä kunnossa ja niiden pohjalle saostunut rauta- 
ja mangaanisakka on poistettava säännöllisesti. 

Huuhteluvesialtaista poistettu sakka ja mahdolliset Dynasand-
käsittelyjärjestelmästä poistetut hiekat on toimitettava paikkaan, jolla on lupa 
vastaanottaa ja käsitellä kyseistä jätettä. 

Tarkkailu ja raportointi 

5. Huuhteluveden laatua on tarkkailtava neljä kertaa vuodessa. Vesinäytteistä 
on tutkittava pH, sähkönjohtavuus, rauta- ja mangaanipitoisuudet ennen ja 
jälkeen Dynasand-käsittelyä. 

Tarkkailutulokset on toimitettava Pohjois-Savon ELY-keskukselle ja Kuopion 
kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle puolivuosittain ja liitettävä 
vuosittain laadittavaan yhteenvetoraporttiin. 

6. Veden laadun havaintopaikasta Pelonsalmi 1 on tehtävä vesistötarkkailua 
Jänneniemen pohjavesilaitoksen tarkkailuohjelman mukaisesti. 

Tehostettu tarkkailujakso ja selvitys 

7. Huuhteluvesistä on otettava vesinäytteitä ennen ja jälkeen Dynasand-
käsittelyä ensimmäisen vuoden aikana joka kuukausi ja seuraavien kolmen 
vuoden aikana neljä kertaa vuodessa. Vesinäytteistä on tutkittava vähintään 
pH, sameus, sähkönjohtavuus, rauta, mangaani, kokonaisfosfori, 
fosfaattifosfori, kokonaistyppi, ammoniumtyppi ja sulfaatti, sekä mitattava 
virtaama. 

Tulokset on toimitettava puolivuosittain Pohjois-Savon ELY-keskukselle ja 
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Kuopion kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle. 

8. Vedenlaadun havaintopaikoista Juurusvesi Pelonsalmi ja Pelonsalmi 1 on 
otettava vesinäytteitä neljän vuoden aikana kaksi kertaa kesäkerrostuneisuuden 
ja kaksi kertaa talvikerrostuneisuuden aikana. Näytteenotto on toteutettava 
Jänneniemen pohjavesilaitoksen tarkkailuohjelman mukaisesti. 

Tulokset on toimitettava niiden valmistuttua Pohjois-Savon ELY-keskukselle 
ja Kuopion kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle. 

9. Pohjan pintasedimentistä on otettava näytteet siivuttavalla 
sedimenttinäytteenottimella purkuputken edustalta ja noin 50 metriä siitä 
virtaussuunnassa ylä- ja alapuolelta ennen purkuputken käyttöönottoa ja 
käyttöönoton jälkeen kahden vuoden välein neljän vuoden ajan. 

Näytteistä on tutkittava pH, rauta-, mangaani-, fosfori- ja happipitoisuudet 
sekä redox. Lisäksi näytteenoton yhteydessä on kirjattava aistinvaraiset 
havainnot sedimentistä. 

Tulokset on toimitettava niiden valmistuttua Pohjois-Savon ELY-keskukselle 
ja Kuopion kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle. 

10. Tehostetun tarkkailujakson päätyttyä luvan saajan on toimitettava selvitys 
viimeistään kuuden kuukauden kuluttua Itä-Suomen aluehallintovirastolle, 
joka voi selvityksen perusteella täsmentää tai täydentää lupaa. 

Selvityksessä on esitettävä vähintään: 

- huuhteluvesien ja vesistötarkkailujen tulokset, 
- näytteenottopisteiden sijainnit,  
- Dynasand-käsittelyjärjestelmän puhdistustehot,  
- vesistöön johdettujen huuhteluvesien määrät,  
- raudan, mangaanin ja fosforin kuormitukset vesistöön,  
- asiantuntijan arvio huuhteluvesien johtamisen vaikutuksista veden laatuun, 
vesistöön, pohjaeliöstöön ja alueen kalastoon vedenottamon nykyisessä 
vedenottokapasiteetissa ja maksimikapasiteetissa,  
- tulosten perusteella esitys mahdollisista toimenpiteistä huuhteluvesien 
käsittelyn, johtamisen tai tarkkailun suhteen. 

Tarkkailuohjelma 

11. Luvan saajan on toimitettava tämän päätöksen lupamääräysten mukaisesti 
ja muiltakin osin päivitetty Jänneniemen pohjavesilaitoksen tarkkailuohjelma 
Pohjois-Savon ELY-keskukselle 31.10.2020 mennessä. Tarkkailuohjelmassa 
on esitettävä vedenlaadun havaintopaikan Pelonsalmi 1 ja tehostetun 
tarkkailun näytteenottopaikat. 

Pohjois-Savon ELY-keskus voi tarvittaessa muuttaa tai tarkentaa tarkkailua. 
Muutokset eivät kuitenkaan saa heikentää tulosten luotettavuutta, tarkkailun 
kattavuutta tai lupamääräysten valvottavuutta. 
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12. Mittaukset, näytteenotto ja analysointi on tehtävä standardien (CEN, ISO, 
SFS tai muu vastaavan tasoinen kansallinen tai kansainvälinen yleisesti 
käytössä oleva standardi) mukaisesti tai muilla tarkoitukseen sopivilla yleisesti 
käytössä olevilla hyväksytyillä menetelmillä. 

Purkuputken rakentaminen 

13. Vesisyvyyden ollessa alle 1,6 metriä Kallaveden alivedenkorkeudesta 
(NW) N2000 +81,60 m, purkuputki on upotettava pohjaan tehtävään 
kaivantoon ja peitettävä. Muualla vesialueella putki on asennettava pohjaan 
suunnitelman mukaan painotettuna siten, että se pysyy paikallaan vesistön 
pohjassa kaikissa olosuhteissa eikä aiheuta vesistön käyttäjille vaaraa tai 
haittaa. Painotuksessa on käytettävä pyöreitä tai sileäpintaisia painoja, joissa ei 
ole kalanpyydyksiin tarttuvia osia. 

Putkiliitokset on tehtävä huolellisesti. Purkuputki ja sen sijainti on 
tarkastettava ennen käyttöönottoa. 

14. Asennustyö on tehtävä avoveden aikana siten, että vesistölle, 
vesiliikenteelle ja vesistön muulle käytölle aiheutuu mahdollisimman vähän 
haittaa. Vesistöä samentavia töitä ei saa tehdä 1.5.–31.8. välisenä aikana. Työt 
tulee suorittaa mahdollisimman vähän samentumista aiheuttavalla tavalla. 

Jos työt tehdään vesialueen ollessa jäässä, on kohdat, joissa työn vuoksi jäätä 
on rikottu tai jään kantavuus on huonontunut, merkittävä asianmukaisesti. 

Ranta-alueella kaivettaessa on noudatettava erityistä huolellisuutta pohjaveden 
pilaantumisen estämiseksi. 

15. Rakennustöistä aiheutuvaa veden samentumista on seurattava 
silmämääräisesti. Havainnoista on tehtävä merkintä työmaapäiväkirjaan, joka 
on säilytettävä. Mikäli töistä aiheutuu ennalta arvioitua suurempaa veden 
samentumista, on luvan saajan ryhdyttävä toimenpiteisiin samentumisen 
vähentämiseksi. 

16. Työt on toteutettava siten, ettei alueella sijaitsevaa vesistökaapelia 
vaurioiteta. 

17. Töiden päätyttyä työalueet on saatettava ympäristölle sopivaan kuntoon. 
Vesistön pohja kaivualueilla on tasattava pohjan nykyiseen tasoon. Kaivutöistä 
syntyvät mahdolliset ylimääräiset kaivumassat on läjitettävä luvalliseen 
paikkaan maa-alueelle siten, etteivät ne pääse valumaan takaisin vesistöön. 
Kaivutöiden yhteydessä irtoava kasviperäinen aines on korjattava pois 
vesialueelta. 

18. Purkuputki tulee merkitä Liikenneviraston ”Ilmajohtojen, kaapeleiden ja 
putkijohtojen asettamisesta ja merkitsemisestä vesialueella” ohjeen (nro 
23/2014) mukaisesti. Merkintään käytettävät rakenteet on pidettävä kunnossa. 

19. Purkuputki painoineen on pidettävä tarkoitustaan vastaavassa kunnossa. 
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20. Luvan saajan on seurattava purkuvesien vaikutusta jääpeitteeseen ja 
tarvittaessa merkittävä heikentynyt alue asianmukaisesti. 

21. Töiden suorittamisesta aiheutuva, välittömästi ilmenevä edunmenetys on 
viivytyksettä korvattava vahinkoa kärsineelle. 

22. Luvan saajan on maksettava myönnetystä pysyvästä käyttöoikeudesta 
kertakaikkisena korvauksena Jänneniemen osakaskunnalle 270 euroa. 

Korvaus on maksettava ennen rakennustyöhön ryhtymistä, kuitenkin 
viimeistään vuoden kuluessa siitä, kun tämä päätös saa lainvoiman (eräpäivä). 
Eräpäivästä lähtien korvaukselle on maksettava vuotuista viivästyskorkoa, 
jonka määrä on kulloinkin voimassa oleva korkolain 12 §:n mukainen 
viitekorko lisättynä seitsemällä prosenttiyksiköllä. 

23. Hanke on toteutettava neljän vuoden kuluessa siitä, kun tämä päätös on 
tullut lainvoimaiseksi. Muutoin lupa ja myönnetty käyttöoikeus raukeavat. 

24. Työn aloittamisen ajankohta sekä lupapäätöksen päivämäärä ja antaja on 
etukäteen ilmoitettava kirjallisesti Pohjois-Savon ELY-keskuksen ympäristö ja 
luonnonvarat -vastuualueelle sekä Kuopion kaupungin ja Siilinjärven kunnan 
ympäristönsuojeluviranomaisille. 

Purkuputken asentamistyöstä on tiedotettava ranta-alueen kiinteistönomistajia 
ja vesialueen käyttäjiä. Tiedotteeseen on liitettävä yhteyshenkilön nimi. 

25. Hankkeen valmistumisesta on ilmoitettava kirjallisesti 60 päivän kuluessa 
aluehallintovirastolle, Pohjois-Savon ELY-keskukselle sekä Kuopion 
kaupungin ja Siilinjärven kunnan ympäristönsuojeluviranomaisille. 

Aluehallintovirasto on perustellut päätöstään muun ohella seuraavasti: 

Ympäristöluvan myöntäminen 

Hakemus koskee Jänneniemen tekopohjavedenottamon rauta- ja 
mangaanisuodattimien huuhteluvesien johtamista purkuputkella Juurusveden 
Pelonsalmeen. 

--- 

Ympäristönsuojelulain 27 § 2 momentin 1) kohdan mukaan ympäristölupa on 
oltava toimintaan, josta saattaa aiheutua vesistön pilaantumista. 
Ympäristönsuojelulaissa määritellään jätevedeksi sellainen käytöstä poistettu 
vesi, josta voi aiheutua ympäristön pilaantumista. Rauta- ja mangaanipitoiset 
huuhteluvedet ovat edellä olevan määritelmän mukaisesti jätevettä. 

--- 

Tällä hetkellä huuhteluvedet imeytetään Dynasand-hiekkasuodatuksen jälkeen 
huuhteluvesialtaiden kautta maaperään. Raakaveden rauta- ja 
mangaanipitoisuudet ovat nousseet kymmenen vuoden aikana, mikä on 
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lisännyt suodattimien huuhtelujen tarvetta. Huuhteluvesien imeytyminen 
maaperään on heikentynyt, koska rauta- ja mangaanisakka on kyllästänyt 
huuhteluvesialtaiden pohjan säännöllisestä altaiden pohjan kuorinnasta 
huolimatta. Nykyisillä järjestelyillä huuhteluvesien imeytys on ollut hidasta, 
mikä vaikuttaa heikentävästi laitoksen veden käsittelykapasiteettiin. 
Huuhteluvesien purkujärjestelyn muutoksen jälkeen huuhteluvesialtaat ja 
Dynasand -käsittely jäävät edelleen käyttöön, mutta Dynasandin jälkeen ne 
huuhteluvedet, jotka eivät imeydy maaperään, johdetaan purkuputkella 
vesistöön. 

Huuhteluvesien johtaminen purkuputkella Juurusveden Pelonsalmen 
syvänteen reunaan on arvioitu hakemuksessa parhaimmaksi 
käsittelyvaihtoehdoksi. Vastineessaan hakija on todennut, että huuhteluvesiä ei 
voida johtaa viemäriin johtuen huuhteluvesien määrästä, lämpötilasta ja 
ravinneköyhyydestä, jotka vaikeuttavat jätevedenpuhdistamon toimintaa. 

Tällä hetkellä vesilaitoksen maksimikapasiteetti on 14 000 m3/d. 
Huuhteluvesiä muodostuu nykytilanteessa noin 200–300 m3/d. 
Huuhteluvesimäärän arvioidaan kasvavan 500 m3/d, kun vedenottamon koko 
kapasiteetti 20 000 m3/d on käytössä. Huuhteluvedet sekoittuvat Juurusveden 
Pelonsalmessa suureen vesimassaan. Huuhteluvesien määrä (2,3 l/s–5,8 l/s) on 
pieni suhteessa Pelonsalmen laskennalliseen keskivirtaamaan (500 l/s). 
Huuhteluvedet johdetaan vesistöön tasaisella virtaamalla. Virtaamahuippuja 
tasoitetaan huuhteluvesialtailla, joten vesistöön johdettavan huuhteluveden 
rauta- ja mangaanipitoisuuksissa ei tapahdu suuria äkillisiä muutoksia. 

Purkualueen läheisyydessä sijaitsevasta vedenlaadun havaintopaikasta 
Pelonsalmi 1:stä on vain kolme tutkimustulosta, mutta näiden perusteella 
voidaan arvioida veden laadun purkualueella vastaavan havaintopaikan 
Juurusvesi Pelonsalmi veden laatua. Ajanjaksolla 2012–2018 Juurusvesi 
Pelonsalmen havaintopaikalla happitilanne on ollut hyvä tai tyydyttävä. 
Vedessä on paljon humusta. Rautapitoisuus on ollut keskimäärin 481 μg/l, 
joka on tyypillinen humusvesille. Veden keskimääräinen mangaanipitoisuus 
on ollut 25 μg/l. 

Hakemuksessa arvioidaan, että Dynasand-käsittelyn ollessa käytössä, veden 
rautapitoisuus nousee Pelonniemen ja Jänneniemen välisen vesialueen 
alusvedessä vedenottoluvan mukaisella vedenottomäärällä 20 000 m3/d noin 
40 %. Pelonsalmen alusveden keskimääräiset pitoisuudet vesilaitoksen 
maksimikapasiteetissa (huuhteluvesien määrä 500 m3/d) Dynasand-käsittelyn 
jälkeen olisivat noin 600 μg/l rautaa ja noin 30 μg/l mangaania. Nämä on 
Juurusvedessä havaitun pitoisuusvaihtelun ylärajan tasoa. Ilman Dynasand-
käsittelyä vesistöön johdettavien huuhteluvesien rauta- ja mangaanipitoisuudet 
ovat huomattavasti korkeampia, joten huuhteluvesien johtamista vesistöön 
ilman Dynasand-käsittelyä ei ole sallittu kuin aivan poikkeustapauksissa. 
Huuhteluvesialtaiden kunnossapidosta on annettu määräys. 

Ajanjaksolla 2012–2018 Juurusvesi Pelonsalmen havaintopaikalla 
keskimääräinen kokonaisfosforipitoisuus on ollut 18 μg/l, joka viittaa lievään 
rehevyyteen. Vastineen mukaan ajanjaksolla 8/2018–5/2019 huuhteluvesien 
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kokonaisfosforipitoisuus on ollut keskimäärin 209 μg/l. Levien ja vesikasvien 
pääasiassa käyttämä fosforiyhdiste on fosfaattifosfori. Dynasand-käsittelyn 
jälkeen huuhteluvesien fosfaattifosforin keskimääräinen pitoisuus on ollut 14 
μg/l, vaihteluvälin ollessa 9–21 μg/l. Fosfaattifosforipitoisuudet ovat 
Juurusvesi Pelonsalmen havaintopaikan veden pitoisuusvaihtelun (ajanjaksolla 
2012–2018 välillä 1–30 μg/l) tasoa. Huuhteluvesien johtamisella ei arvioida 
olevan merkittävää vaikutusta purkuvesistön rehevöitymisen kannalta. 

Jänneniemen 1. luokan pohjavesialue (0829705) rajautuu vesistöön, joka 
toimii rantaimeytyksen kannalta vedenhankintavesistönä. Hakemuksen 
mukaan Jänneniemen tekopohjaveden imeytymisestä noin 51 % tapahtuu 
Juurusveden puoleiselta rannalta. Karttatarkastelun perusteella huuhteluvesien 
purkuputken pää ulottuu jonkin verran pohjavesialueen rajan ulkopuolelle. 
Kuopion yleiskaavan, Kurkiharju, Ranta-Toivala, Jännevirta, kaavamääräysten 
mukaan vesialueelle ei tule sijoittaa sellaisia rakenteita, laitteita tai toimintoja, 
jotka saattavat aiheuttaa vedenhankinnalle tärkeän vesistön pilaantumista. 

Vesistöön johdetut huuhteluvedet imeytyvät aikanaan pohjaveteen, mutta 
rauta- ja mangaanipitoisuuksien suhteen laimeampina. Huuhteluvesien 
johtamisesta Pelonsalmeen ei katsota aiheutuvan haitallista vaikutusta 
pohjaveteen. Hanke ei ole voimassa olevan kaavan vastainen. Rakennustöiden 
toteuttamisessa on huomioitava se, että työskentely tapahtuu pohjavesialueella. 

Hankkeesta ei aiheudu terveyshaittaa, eikä se vaaranna yleistä terveydentilaa 
tai turvallisuutta. Huuhteluvesien rauta- ja mangaanipitoisuudet pienenevät 
huuhteluvesien sekoittuessa salmen veteen. Rautaa ja mangaania esiintyy 
pieninä pitoisuuksina järvivedessä myös luonnostaan. Vesistön veden laatua 
tarkkaillaan purkupaikan läheisyydessä ja kauempana Juurusvedellä. 
Tehostetun tarkkailujakson aikana luvan saaja on velvoitettu tarkkailemaan 
purkualueen veden laatua tihennetysti neljän vuoden ajan, jotta voidaan 
varmistaa, ettei huuhteluvesien johtamisesta aiheudu haitallisia vaikutuksia 
ympäristöön eikä lähimmille kiinteistöille. Tarkkailusta tehtävän selvityksen 
perusteella aluehallintovirasto voi tarvittaessa antaa täydentäviä 
lupamääräyksiä huuhteluvesien käsittelyyn ja johtamiseen. 

Hankkeen ei katsota aiheuttavan huomattavia vahingollisia muutoksia 
ympäristön olosuhteissa tai vesiluonnossa ja sen toiminnassa. Hanke ei vaikuta 
haitallisesti läheiseen luonnonsuojelualueeseen. Juurusveden hyvän ekologisen 
tilan ei arvioida vaarantuvan huuhteluvesien johtamisesta. Huuhteluvesien 
johtaminen Juurusveden Pelonsalmeen ei vaikeuta Vuoksen vesienhoitoalueen 
vesienhoitosuunnitelman vuosiksi 2016–2021 ja Pohjois-Savon vesienhoidon 
toimenpideohjelmassa vuosille 2016–2021 asetettujen tavoitteiden 
saavuttamista. 

Läheisessä Hiekkaniemessä on kolme lomakiinteistöä, jotka ilmoituksensa 
mukaan ottavat käyttövetensä järvestä. Pelonniemessä vastarannalla sijaitsee 
kaksi asuinkiinteistöä. Pelonsalmen alueella ei ole yleisiä uimarantoja. 
Huuhteluvesien johtamisen Pelonsalmeen ei arvioida estävän eikä heikentävän 
veden tai vesistön käyttömahdollisuuksia eikä aiheuttavan naapuruussuhdelain 
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17 §:n kohtuutonta rasitusta. Hankkeen ei katsota suuresti huonontavan 
paikkakunnan asutus- tai elinkeino-oloja. --- 

Aluehallintovirasto on katsonut, että huuhteluvesien maahan imeyttäminen ei 
yksinään ole toimiva ratkaisu, koska rauta- ja mangaanisakka aikaa myöten 
kyllästää uusienkin huuhteluvesialtaiden pohjan. Vastaavanlaisia 
huuhteluvesiä johdetaan myös muualla Suomessa vesistöihin vesilaitoksilta, 
joilla hiekkasuodattimet ovat käytössä. Huuhteluvesien purkumuutoksen 
jälkeen osa huuhteluvesistä imeytetään yhä edelleen huuhteluvesialtaiden 
maaperään. Päätöksen mukaisesti harjoitettuna toiminta täyttää 
ympäristönsuojelulain 49 §:n mukaiset edellytykset luvan myöntämiselle. 

Intressivertailu 

Hankkeesta saatavat hyödyt ja aiheutuvat menetykset arvioidaan vesilain 3 
luvun 6 §:ssä ja 7 §:ssä esitetyn mukaisesti. Hankkeesta yleiselle ja 
yksityiselle edulle koituvia hyötyjä ja menetyksiä arvioidaan 
intressivertailussa. 

Yleisenä hyötynä voidaan pitää Kuopion kaupungin vesihuollon toteuttamista. 
Jänneniemen vedenottamo toimii Kuopion kaupungin toisena 
päävedenottamona, josta johdetaan vettä yli 90 000 asukkaan tarpeisiin. 
Huuhteluvesien nykyiset käsittelyjärjestelyt voivat pienentää vedenottamon 
vedenottokapasiteettia. Huuhteluvesijärjestelyjen muutoksen päätarkoituksena 
on vedenottamon toiminnan turvaaminen kaikissa olosuhteissa. 

Hakijalle hankkeesta aiheutuvana yksityisenä menetyksenä voidaan pitää 
kustannusta, joka on aiheutunut vesialueen omistajalle maksettavasta 
käyttöoikeuskorvauksesta. 

Yleiselle edulle voidaan katsoa aiheutuvan haittaa purkuputken rakennustöistä, 
jotka aiheuttavat tilapäistä veden samentumista ja haittaa virkistyskäytölle. 
Haittojen vähentämiseksi työt on rajoitettu tehtäväksi 1.9.–30.4. välisenä 
aikana. Lisäksi luvan saaja on velvoitettu toimenpiteisiin, mikäli töistä 
aiheutuu ennalta arvioitua enemmän veden samentumista. 

Työnaikainen veden samentuminen voi tilapäisesti karkottaa kalat 
hankealueen läheisyydestä. Vesialueella purkuputki kaivetaan pohjaan noin 
150 metrin matkalla ja purkukohta sijaitsee noin 180 metrin päässä rannasta. 
Huuhteluvesien rauta- ja mangaanipartikkelit leviävät todennäköisesti 
suurimmaksi osaksi laajalle alueelle eivätkä Pelonsalmen ranta-alueille, jossa 
ne aiheuttaisivat haittaa kalojen kudulle. Hakemuksessa on arvioitu, että 
suurilla pitoisuusnousuilla voi olla karkottava vaikutus alueella esiintyviin 
kalalajeihin. 

Läheisessä Hiekkaniemessä on kolme lomakiinteistöä, jotka ilmoituksensa 
mukaan ottavat käyttövetensä järvestä. Kahdella kiinteistöllä juomavesi 
tuodaan muualta, mutta kolmannen kiinteistön osalta tietoa ei ole. Hyvin 
poikkeuksellisissa olosuhteissa voi hakemuksen mukaan ilmetä lähimpien 
kahden rantakiinteistön luona järvessä punertavaa väriä noin kahden metrin 
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syvyydessä. Normaalitilanteessa tätä ei kuitenkaan tapahdu. Huuhteluvesien 
johtamisesta lähimmän syvänteen reunalle ei arvioida aiheutuvan sellaista 
haittaa lähimmille rantakiinteistöille, joka estäisi veden käyttöä käyttövetenä 
tai virkistykseen. Ennakoimattoman edunmenetyksen varalta on annettu 
ohjeistus. 

Hankkeesta yleisille eduille saatava hyöty on huomattava verrattuna siitä 
yleisille tai yksityisille koituviin menetyksiin. 

Lupamääräysten yksilöidyt perustelut 

Yleiset lupamääräykset 

Lupamääräykset 1–4 koskevat huuhteluvesien johtamista ja käsittelyä. 
Huuhteluvesien johtaminen vesistöön ilman Dynasand-käsittelyä tai muuta 
vastaavaa parasta käyttökelpoista tekniikkaa olevaa käsittelyä ei ole sallittua 
muulloin kuin sellaisissa poikkeustilanteissa, jolloin huuhteluvesialtaiden 
kapasiteetti ei riitä, esimerkiksi lumen sulamisvesien aikaan. Näistä tilanteista 
on ilmoitettava valvontaviranomaiselle. 

Huuhteluvesialtaat on tarpeen pitää kunnossa ja pohjaan kertynyt rauta- ja 
mangaanisakka on kuorittava altaista pois säännöllisesti, jotta huuhteluvesien 
kerääminen ja imeytyminen maaperään toimii moitteettomasti myös häiriö- ja 
poikkeustilanteiden aikana. 

Tarkkailu ja raportointi 

Lupamääräyksissä 5–12 on annettu tarpeelliset määräykset tarkkailun ja 
raportoinnin toteuttamiseen. Ympäristönsuojelulain 6 §:n mukaisesti 
toiminnanharjoittajan on oltava selvillä toimintansa ympäristövaikutuksista. 

Luvan saaja on velvoitettu tarkkailemaan huuhteluvesiä ja niiden vaikutusta 
vesistöön alkuun tiheämmin ja laajemmalla analyysivalikoimalla kuin mitä 
hakemuksessa on esitetty. Tutkimustulosten perusteella huuhteluvesissä on 
havaittavissa vuodenaikaisvaihtelua ja huuhteluvesien johtamisen vaikutusten 
arvioinnissa on epävarmuutta muun muassa vähäisten näytemäärien takia. 
Tehostetun tarkkailujakson aikana on huuhteluvesistä ja Pelonsalmen kahdesta 
havaintopaikasta otettava vesinäytteitä sekä lisäksi purkupaikan alueelta 
sedimenttinäytteitä, jotta saadaan tarkempaa kuvaa rauta- ja mangaanipitoisten 
huuhteluvesien vaikutuksesta vesistöön ja syvänteen pohjaan sekä voidaan 
varmistaa, ettei huuhteluvesien johtamisesta aiheudu haitallisia vaikutuksia. 
Ennalta arvioiden neljä vuotta olisi tähän riittävä, jonka jälkeen voidaan 
tarkkailua tehdä hakemuksessa esitetysti. Tarkkailutuloksien pohjalta tehtävän 
selvityksen perusteella lupaviranomainen voi ympäristönsuojelulain 90 §:n 
mukaisesti antaa täydentäviä lupamääräyksiä. 

Huuhteluvesistä tutkittavien aineiden määrää on lisätty, jotta saadaan tietoa 
myös niiden pitoisuuksien osalta. Vesistön vedenlaadun tarkkailu toteutetaan 
laitoksen tarkkailuohjelman mukaisesti. 
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Todennäköisesti ainakin osa huuhteluvesien sisältämästä raudasta ja 
mangaanista tulee kertymään purkupaikan pohjalietteeseen, ja ne voivat 
muuttaa syvänteessä nykyisin vallitsevia pohjan olosuhteita. Raudan ja 
mangaanin liukoisuus sedimentistä veteen riippuu oleellisesti happitilanteesta 
(redox-potentiaalista). Hapettomuuden seurauksena pohjalle sedimentoinutta 
rautaa ja mangaania alkaa vapautua yläpuoliseen veteen, mikä voi näkyä muun 
muassa veden väriarvon nousuna. Toisaalta liuenneeseen rautaan sitoutuu 
vapautunutta liukoista fosforia ja siten vedestä poistuu leville käyttökelpoista 
ravinnetta. Jotta saadaan tarkempaa tietoa pohjan olosuhteista sekä raudan ja 
mangaanin kertymisestä pohjaan ja leviämisestä syvänteen alueella, on luvan 
saaja velvoitettu ottamaan sedimenttinäytteitä. Sedimenttinäytteet on tarpeen 
ottaa siten, että pystytään vertailemaan miten rautaa ja mangaania kertyy 
pohjalle vuosien aikana. 

Juurusveden Pelonsalmen pohjaeläimistöä on tutkittu vuonna 2018. 
Pohjaeläimet ovat kalojen tärkeää ravintoa. Näytteissä havaittiin herkkä 
äyriäinen, jäännemassiainen (Mysis relicta), jota Suomen lajitietokeskuksen 
Laji.fi:n mukaan tavataan koko Itämeren alueella ja sen lähialueen syvissä 
järvissä, joissa alusvesi on hapekasta. Huuhteluvesien johtamisen vaikutuksia 
pohjaeläimiin ei ole katsottu tarpeelliseksi tarkkailla näytteenotoin, koska 
pohjaeläinten määrä luontaisesti vaihtelee vuodenaikojen mukaan ja 
vuosittainen vaihtelu on suurta. Lupaviranomaiselle tehtävässä selvityksessä 
kuitenkin tulee esittää asiantuntijan arvio mikä vaikutus huuhteluvesien 
johtamisella on alueen pohjaeläimiin ja kalastoon. 

Vuonna 2008 laadittu Jänneniemen pohjavesilaitoksen tarkkailuohjelma on 
tarpeen päivittää kaikilta osin ajan tasalle ja toimittaa valvontaviranomaiselle. 
Ympäristönsuojelulain 209 §:n mukaisesti mittaukset ja selvitykset on tehtävä 
pätevästi, luotettavasti ja tarkoituksenmukaisin menetelmin. 

Purkuputken rakentaminen 

Lupamääräyksissä 13–20 on annettu tarpeelliset määräykset töiden 
suorittamiseksi ja haittojen minimoimiseksi. Purkuputken rakentamisesta 
aiheutuvien haittojen vähentämiseksi avoveden aikaan, työt on määrätty 
suoritettavaksi virkistyskauden ulkopuolella. Luvan saaja on velvoitettu 
seuraamaan veden samentumista ja ryhtymään toimenpiteisiin, mikäli töistä 
aiheutuu ennalta arvioitua suurempaa veden samentumista. Rakennustöiden 
aikana on erityisesti kiinnitettävä huomiota siihen, että kiintoaineen 
leviäminen vesialueella ei haittaa lähimpien rantakiinteistöjen veden ottoa. 

Lupamääräykset 21 ja 22: 

Vesilain 3 luvun 4 § 3 momentin mukaan hakijalla on oltava oikeus hankkeen 
edellyttämiin alueisiin. Kuopion Vesi on pyytänyt pysyvää käyttöoikeutta 
huuhteluvesien purkuputken sijoittamista varten 1 416 m² osalta yhteisestä 
vesialueesta 297-416-876-1. Vesialueen omistaja, Jänneniemen osakaskunta, 
on muistutuksessaan vastustanut purkuputken asentamista yhteiselle 
vesialueelleen. 
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Yhteisen vesialueen 297-416-876-1 koko pinta-ala on 1 395,6 ha. 
Pohjavedenottamo ja osa tulevaa purkuputkea sijaitsevat Kuopion kaupungin 
omistamalla kiinteistöllä Vedenottamo 297-416-7-32, jonka osuus on vastaa 
noin 8,64 ha kokonaispinta-alasta. Aluehallintovirasto on arvioinut 
hakemuksessa esitetystä poiketen purkuputkea varten tarvittavan 
käyttöoikeuspinta-alaa noin 360 m2. 

Käyttöoikeus kohdistuu tietyn kokoiseen alueeseen ja käyttöoikeus korvataan 
purkuputken pituuden mukaan. Myönnetystä käyttöoikeudesta on määrätty 
maksettavaksi korvaus, joka on määrältään yleisen käytännön mukainen 1,5 
euroa/metri. Pysyvä käyttöoikeus on voitu myöntää vesilain 2 luvun 13 §:n 
nojalla, koska toimenpiteen kohteeksi joutuva alue on pienempi kuin luvan 
saajan osuus yhteisestä vesialueesta.  

Hankkeen rakennustöistä ei ennalta arvioiden aiheudu muuta korvattavaa 
edunmenetystä kuin käyttöoikeuden myöntämisestä määrätty. Mikäli 
hankkeesta aiheutuu ennalta-arvaamatonta edunmenetystä, voi vesilain 
mukaan korvattavaa edunmenetystä kärsinyt tehdä erillisen hakemuksen 
lupaviranomaiselle edunmenetyksen korvaamisesta. Päätöksessä on tästä 
annettu ohjaus. 

Lupamääräykset 23–25 ovat tarpeen hankkeen valvonnan vuoksi. 
Rakentamistyön aloituksesta ja sen valmistumisesta on tehtävä ilmoitukset 
vesilain mukaisesti. Töiden aloittamisesta on lisäksi tarpeen tiedottaa varsinkin 
lähikiinteistöjen omistajia, jotta he voivat varautua ennalta mahdollisiin töistä 
aiheutuviin häiriöihin. 

Vaatimukset hallinto-oikeudessa 

1.  (jäljempänä myös haitankärsijä) on valituksessaan vaatinut, 
että purkuputken rakentamista Kuopion Vesi Oy:n (jäljempänä myös yhtiö) 
ehdottamalla tavalla ei tule sallia. Valituksessa on vaadittu, että 
vedenkäsittelyä yhtiön nykyisellä tontilla tulee tehostaa ja ohjeistaa altaiden 
pinnan kuorinta uutta reittiä pitkin, joka poistaa riskin alueen turmeltumisesta, 
jos työkone rikkoontuu kesken työn. 

Vaatimuksia on perusteltu muun ohella seuraavasti: 

Hankkeelle on olemassa ympäristöystävällisiä ja kustannustehokkaita 
toteutustapoja. Hanke suunnittelulla tavalla toteutettuna turmelee lähialueen 
vedet ja rannat, sekä saattaa lähialueen ihmiset terveydelliseen vaaraan. Yhtiön 
tekemän tutkimuksen pohjatietona on käytetty väärän alueen tarkkailutuloksia. 
Yhtiö on osoittamassa purkuputkea tutkimattomalle alueelle Hiekkaniemen 
pohjukkaan, jonka syvyys on vain 5,9 metriä. Paikka on eri ja huomattavasti 
lähempänä rantaa, kuin Ramboll Oyj:n tekemässä arviossa parhaaksi 
vaihtoehdoksi esitetty 13 metrin syvänne. Myös muut näytteenottopaikat ja 
tutkimukset ovat paikoista, jotka eivät kerro järven tilasta suunnitellulta 
paikalta tai nykyisestä järven tilasta, eikä näitä tietoja voi näin ollen käyttää 
tässä asiassa. Näin toteutettuna kyseessä on ympäristön turmeleminen, koska 
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paikalla ei ole lainkaan veden virtausta ja kaikki ympäristöä ja ihmisiä 
vaarantavat jäteveden aineet jäävät ranta-alueelle. 

Hakemuksen liitteessä 2 on käytetty tutkimuspaikkana Juurusvesi Pelonsalmi  
-havaintopaikkaa, joka ei vastaa lainkaan suunnitellun purkuputken paikkaa 
luonnonoloiltaan. Havaintopaikka sijaitsee noin 1 000 metrin päässä 
suunnitellusta purkupisteestä ja se on ison luode-kaakko-suuntaisen 
Pelonvirran keskellä syvänteessä. Tutkimus perustaa arvionsa siihen, että 
purkuputken päässä on voimakas virtaama, jota suunnitellun purkuputken 
sijaintipaikassa ei todellisuudessa olisi. 

Suunniteltu purkupiste on tyynessä järven lahdessa Hiekkaniemen suojassa, 
jossa ei ole käytännössä virtaamaa. Pelonsalmi 1-havaintopaikka on myös liian 
kaukana suunnitellusta purkupisteestä, noin 210 metrin etäisyydellä. Tästä 
mittauspaikasta ei ole kunnollisia mittaustuloksia lainkaan eli sitä ei saa 
käyttää päätelmien pohjana.   

Ajantasaista veden laadun ja eliöstön tietoa kyseessä olevan alueen tilasta ei 
ole käytetty lupaa hakiessa, virtausolosuhdeselvitys vuodelta 2001 on 
vanhentunutta tietoa. Uusi selvitys on tarpeen. 

Vesistöselvityksessä tullaan loppupäätelmään, että esitetyistä vaihtoehdoista 
vähiten ympäristöä turmeleva toteutus on purkuputki järveen 13 metrin 
syvänteen reunaan. Yhtiö on kuitenkin muuttanut purkuputken pään 
käytännössä vaihtoehtoon 2 eli rantaveteen. Purkuputken pää aiotaan sijoittaa 
matalan veden alueelle 5,9 metrin syvyyteen. Tästä alueesta ei ole tehty yhtään 
mittausta, joten alueen tilaa ei tunneta. Kyseessä olevan alueen nykytilasta on 
tehtävä kunnolliset, pidemmän ajan mittaukset. Hakemuksen liite 2 antaa 
ymmärtää, ettei rantakaistaleelle sijoitettava putki ole järkevä vaihtoehto. 

Dynasand-käsittelylaitos voi olla toiminnassa myös huollon aikana. Yhtiön 
esittämää jätevesien johtamista suoraan järveen noin kahden viikon 
ajanjaksoina ei siis tarvita lainkaan. Yhtiö ei perustele riittävästi syytä, miksi 
haluaa laskea jätevetensä kahden viikon ajanjaksoina suoraan järveen. 

Markkinoilla on useita vedenkäsittelyyn erikoistuneita yrityksiä, joilta saa 
tehokkaita vedenkäsittelylaitteita. Kohteessa on olemassa jo yksi Dynasand  
-käsittelylaitos ja toisen samanlaisen lisääminen on tehokkain ja helpoin tapa 
puhdistaa syntyvä jätevesi. Tällöin voidaan rauta ja mangaani erotella 
tehokkaasti, eikä juoksutusta järveen tarvita. Laitokset voivat olla jatkuvasti 
käynnissä, myös puhdistusten ja huoltojen ajan. Dynasand on 
kustannustehokas ja ekologinen vaihtoehto. Se ei aiheuta ympäristön 
turmeltumista, eikä läheisten asutusten ihmisten altistumista. 

Laitoksella olevat altaat ovat tällä hetkellä pienehköjä hiekkakuoppia. Pienellä 
vaivalla ja kustannuksella altaat voidaan muotoilla niin, että suodatusta saa 
tehostettua huomattavasti. Altaiden hiekan kuorintaa voi parantaa, koneiden 
liikkuminen alueella ei muodosta todellista riskiä pohjaveden turmeltumiselle. 
Koneiden liikkuminen alueella on erittäin vähäistä ja oikeaoppisella 
ennakoivalla huollolla ja oikeaoppisella koneen käytöllä riski on olematon. 
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2. Jänneniemen osakaskunta on valituksessaan vaatinut, että 
aluehallintoviraston päätös kumotaan ja hakemus hylätään. Myös 
aluehallintoviraston myöntämä pysyvä käyttöoikeus hanketta varten 
tarvittavaan noin 360 neliömetrin suuruiseen alueeseen yhteisestä vesialueesta 
297-416-876-1 Kuopion kaupungissa on kumottava. 

Vaatimuksia on perusteltu muun ohella seuraavasti: 

Kuopion Vesi Oy:n omistaman Jänneniemen tekopohjavedenottamon rauta- ja 
mangaanipitoisten huuhteluvesien Dynasand-laitteiston jälkeisen käsittelyn on 
perustuttava joko maaperäimeytykseen tai huuhteluvesien johtamiseen 
Kuopion Vesi Oy:n omistamalle jätevedenpuhdistamolle. 

Vaikka Juurusveden ekologinen tila on luokiteltu viime vuosina hyväksi, on 
mittauksissa ollut havaittavissa järven tilan huonontumista kohden tyydyttävää 
tilaa. Juurusveden tilaa rasittavat eniten järven länsi- ja luoteisosiin jätevetensä 
purkavat Siilinjärven Jynkänniemen jätevedenpuhdistamo ja Yara Suomi Oy:n 
Kuuslahdessa sijaitseva lannoitetehdas ja fosfaattikaivos. Yara Suomi Oy:llä 
on meneillään suunnitelmat Siilinjärven kaivostoiminnan laajentamiselle. 
Laajennuksen jälkeinen toiminta tulee entisestään lisäämään Juurusveteen 
kohdistuvia valumia. 

Jysänkosken kautta Juurusveteen vetensä purkavan Siilinjärven ekologinen tila 
on vuonna 2019 huonontunut tyydyttävästä välttävään. Juurusveden 
pohjoisosissa olevan Iso-Laju järven ekologinen tila on tyydyttävä. 
Juurusveden koillisosia rasittaa Koillis-Savon Ympäristöhuolto Oy:n 
Juankosken jätevedenpuhdistamo, jonka toiminta on vuosien 2006–2019 
aikana ylittänyt lupamääräyksissä asetetun päästötason. Juurusveden 
ekologista tilaa huonontavat teollisuuden ja jätevedenpuhdistamoiden lisäksi 
järven valuma-alueiden runsas maa- ja metsätalous. 

Mikäli yhtiö saa laskea jätevetensä aluehallintoviraston päätöksen mukaisesti 
Pelonsalmeen, tulee se heikentämään Juurusveden ekologista tilaa 
entisestäänkin. Yhdessä muiden Juurusvettä rasittavien toimintojen kanssa on 
hyvin todennäköistä, että Juurusveden ekologinen tila tulee huonontumaan 
hyvästä tyydyttävään muutamassa vuodessa. 

Korkeimman hallinto-oikeuden 19.12.2019 vuosikirjapäätöksen KHO 
2019:166 mukaan ympäristölupaa ei voi myöntää hankkeelle, joka voi 
aiheuttaa vesimuodostuman tilan heikentymisen ja estää hyvän tilan 
saavuttamisen. Tilan heikentymistä on jo vesimuodostuman yhden laadullisen 
tekijän tilan heikkeneminen yhdellä luokalla. Päätöksen mukaan toiminnan 
kuormitusta järveen pitää arvioida osana järveen kohdistuvaa 
kokonaiskuormitusta. Ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavan toiminnan 
seurausten todennäköisyyttä ja haitallisuutta arvioitaessa on otettava huomioon 
myös varovaisuusperiaate. 

Juurusveden syvänteissä esiintyy jo nyt hapettomuutta ja lievää sisäistä 
kuormitusta talvisin. Huuhteluvesien johtamisen seurauksena Pelonsalmen 
syvänteessä olosuhteet voivat muuttua epäedullisemmiksi, jos huuhteluvesien 
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sisältämiä partikkeleita enenevässä määrin sedimentoituu pohjalle. 
Purkupaikan viereisessä syvänteessä nykyisin vallitsevat pohjan olosuhteet 
voivat huuhteluvesien johtamisen seurauksena muuttua. Haitallisten 
eliöstövaikutusten esiintyminen on mahdollista, jos veden laatu alueella syystä 
tai toisesta, esimerkiksi ilmastonmuutoksen tai valuma-alueella tapahtuvan 
toiminnan myötä tulevaisuudessa merkittävästi muuttuu. On huomioitava 
yhteisvaikutukset, kuten pH:n aleneminen ja orgaanisen kuormituksen kasvu, 
jotka voivat johtaa happitalouden heikkenemiseen pohjan lähellä. 

Riippuen pohjan läheisistä virtausolosuhteista, eli virtauksen voimakkuudesta 
ja turbulenttisuudesta, huuhteluvesien voidaan arvioida melko tehokkaasti 
sekoittuvan Pelonsalmessa. Osan rauta- ja mangaanipartikkeleista voidaan 
arvioida sedimentoituvan viereisen syvänteen pohjalle pohjan laadusta ja 
virtauksista riippuen, suurimman osan kuitenkin kulkeutuessa virtauksen 
mukana laajemmin Juurusveteen ja vähitellen laskeutuvan 
sedimentaatiopohjille. Todennäköisesti rauta- ja mangaanipartikkelit 
kulkeutuvat laajalle alueelle, jolloin vaikutusaluetta ei voida tarkoin määrittää. 
Huuhteluvesien johtaminen Pelonsalmeen tulee vaikuttamaan laajalle alueelle 
Juurusveden läpi itä-länsi suunnassa menevän syvännealueen 
pohjaeläimistöön ja huonontamaan Juurusveden ekologista tilaa 
pohjaeläintekijän osalta. 

Huuhteluvesien johtaminen Juurusveteen on vastoin ympäristönsuojelulakia, 
sillä huuhteluvesien järveen johtamiselle on ympäristön kannalta parempiakin 
vaihtoehtoja. Osakaskunta on viitannut ympäristönsuojelulain 8 §:ään. 

Osakaskunta on aluehallintovirastolle antamassaan muistutuksessa vaatinut 
yhtiötä johtamaan huuhteluvedet jätevedenpuhdistamolle. Yhtiö on 
vastineessaan todennut, että kylmä ja laimea huuhteluvesi olisi riski 
jätevedenpuhdistamon toiminnalle ja ratkaisu ei olisi kustannustehokas. 

Jynkänniemen jätevedenpuhdistamolle tulevan jäteveden keskilämpö on 
muutoinkin suurimman osan vuodesta alle 12℃, jolloin tehokkaat 
biokemialliset reaktiot inhiboituvat selvästi. Huuhteluvesien johtaminen 
jätevedenpuhdistamolle ei siis oleellisesti vaikuttaisi sen toimintaan. Yhtiön 
haluttomuus huuhteluvesien viemäröintiin näyttäisikin olevan lähinnä keino 
kustannussäästöihin. Valituksessa on esimerkkinä mainittu, että eräs toinenkin 
tekopohjavesilaitos johtaa vuonna 2014 saneeratun laitoksensa raudan- ja 
mangaaninsuodatuksen huuhteluvedet viemäriverkostoon. 

Hakemuksen perusteluissa on esitetty, että nykyinen Dynasand -käsittelyn 
jälkeinen maaperäimeytys ei toimi, koska rauta- ja mangaanisakka on 
kyllästänyt imeytysaltaiden pohjan. Sakka kuoritaan altaista nykyisin kaksi 
kertaa vuodessa, mikä on yhtiön mukaan pohjaveden pilaantumisriski. Tämän 
vuoksi sakan kuoriminen huuhtelualtaista ei ole yhtiön mielestä kestävä 
ratkaisu. 

Nykyiset huuhtelualtaat sijaitsevat vedenottamon aidatulla 
lähisuojavyöhykkeellä. Huuhtelualtaat ovat melko pienikokoiset, ilmakuvasta 
mitattuna kahden altaan yhteenlaskettu pinta-ala on noin 900 m2. Altaiden 
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etäisyys lähimmästä vedenottamon siiviläkaivosta on vain noin 50 metriä. 
Vedenottamo sijaitsee entisellä maa-ainesten ottoalueella, jossa ei ole 
kunnollista, paksua, pohjavettä suojaavaa maa-aineskerrosta. 

Osakaskunta on 17.4.2019 käymissään neuvotteluissa esittänyt yhtiölle 
Dynasand -käsittelyn jälkeisen huuhteluveden maaperäkäsittelyä. Jänneniemen 
vedenottamo sijaitsee kiinteistöllä 297-416-7-32. Kiinteistön pinta-ala on 
28,54 ha. Osakaskunta on neuvottelussa esittänyt, että Kuopion Vesi Oy 
rakentaisi uudet, suuremmat huuhteluvesien imeytysaltaat kiinteistön 297-416-
7-32 Jänneniementien pohjoispuolisille alueille. Tällöin altaat eivät sijaitsisi 
vedenottamon lähisuojavyöhykkeellä ja maaperä olisi imeyttämiselle sopivaa. 
Varsinkin kiinteistön luoteisosassa on sorapitoista maa-ainesta, joka soveltuisi 
hyvin maaperäimeyttämiseen. Altaiden rakennus- ja huoltotöistä ei aiheutuisi 
pohjaveden pilaantumisvaaraa, sillä alueen etäisyys vedenottamosta on noin 
500 metriä ja alueella on paksu pohjavettä suojaava sora- ja hiekkakerros. 
Lähempänäkin vedenottamoa suoritetaan vuosittain yksityisten ja Kuopion 
kaupungin omistamilla metsäalueilla harvennus- ja päätehakkuita ja hakkuiden 
jälkeisiä metsän uudistamiseen liittyviä maaperän muokkauksia. Jänneniemen 
yksityistie kulkee lähimmillään noin 70 metrin etäisyydellä vedenottamon 
siiviläkaivoista. Tie on melko vilkas kylätie, jossa kulkee päivittäin useita 
kymmeniä ajoneuvoja. Riittävän suurien ja oikein sijoitettujen imeytysaltaiden 
huoltotoimenpiteet ovat osakaskunnan näkemyksen mukaan huomattavasti 
pienempi riski pohjaveden pilaantumiselle, kuin alueella tapahtuva liikenne ja 
metsätalouden harjoittaminen. 

Mediatietojen mukaan yhtiö on arvioinut huuhteluvesien Juurusveden 
Pelonsalmeen johtamisen urakkakustannuksiksi muutamia satoja tuhansia 
euroja. Osakaskunnan käsityksen mukaan saman suuruusluokan summalla 
yhtiö pystyisi halutessaan toimittamaan huuhteluvedet omistamalleen 
jätevedenpuhdistamolle tai rakentamaan toimivat maaperäimeytysaltaat 
Kuopion kaupungin omistamalle kiinteistölle. Näin toimien estettäisiin 
Pelonsalmen ja koko Juurusveden ekologisen tilan heikkeneminen. 

Asian käsittely hallinto-oikeudessa 

Itä-Suomen aluehallintovirasto on ilmoittanut, ettei se lausu valituksista.  

Aluehallintovirasto on liittänyt ilmoitukseen Pohjois-Savon elinkeino-, 
liikenne- ja ympäristökeskuksen kalatalousviranomaisen lausunnon, joka oli 
tullut aluehallintoviraston tietoon vasta päätöksen antamisen jälkeen 
(16.10.2020). Lausunto ei ollut saapunut aluehallintoviraston kirjaamoon, 
mahdollisesti sähköisessä järjestelmässä olleen häiriön takia. 
Lausunnonantajan kanssa käydyssä keskustelussa päädyttiin siihen, että 
valvontaviranomaiselle toimitettavaan laitoksen tarkkailuohjelmaan liitetään 
tarvittavilta osin kalatalousviranomaisen lausunnossa esille tuodut asiat. 

Kuopion kaupungin kunnallistekninen suunnittelu on valitusten johdosta 
antamassaan vastineessa todennut, että huuhteluvesiä ei saa johtaa 
Juurusveteen ilman Dynasand -käsittelyä tai muuta vastaavaa käsittelyä (BAT) 
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muuta kuin poikkeustilanteissa. Huolto- ja kunnossapitotoimenpiteet eivät ole 
poikkeustilanteita, koska toiminnanharjoittajalla on mahdollisuus ennakoida ja 
suunnitella tarvittavat toimenpiteet etukäteen. Nykyisin vesiympäristölle 
vaarallisista ja haitallisista aineista annetussa valtioneuvoston asetuksessa ei 
ole mangaanille ja raudalle annettu ympäristönlaatunormeja. Koska hakija on 
esittänyt pysyvän käyttöoikeuden myöntämistä, tulisi lupaa ja sen ehtoja 
kuitenkin pystyä tarkistamaan, mikäli lainsäädännössä tapahtuu muutoksia 
esimerkiksi ympäristönlaatunormien osalta. 

Kuopion kaupungin alueelliset ympäristönsuojelupalvelut ja 
ympäristöterveydenhuolto ovat vastineinaan toistaneet aiemman lausuntonsa 
soveltuvin osin. 

Kuopion Vesi Oy:n esittämä hankkeen vesistövaikutusten arviointi on melko 
suppea ja tiedot vesistöön johdettavan veden laadusta perustuvat vähäisiin 
näytemääriin, mikä hakemuksessakin on todettu. Raudalle ja mangaanille ei 
ole määritetty pintaveden ympäristölaatunormeja Suomessa. Juomavedessä 
korkeiden mangaanipitoisuuksien (yli 100 µg/l) on todettu vaikuttavan 
haitallisesti keskushermostoon. Sekä rautaa että mangaania esiintyy 
järvivedessä luonnostaan pieninä pitoisuuksina. 

Kuopion Vesi Oy:n esittämältä huuhteluvesien purkupaikalta vesien 
virtaussuunta on kohti Juurusvettä, ja hakemuksessa on arvioitu, että vesistöön 
johdettavien huuhteluvesien sisältämä rauta ja mangaani laimenevat 
tehokkaasti laajalle alueelle. Arvioon sisältyy kuitenkin paljon oletuksia. 
Todennäköisesti ainakin osa huuhteluvesien sisältämästä raudasta ja 
mangaanista tulee kertymään purkupaikan pohjalietteeseen. 
Vesistövaikutusten arvioinnissa ei kuitenkaan ole käsitelty kasvavan 
mangaanipitoisuuden vaikutusta purkualueen lähivesiin ja eliöstöön. 

Huuhteluvesiä ei saa johtaa Juurusveteen ilman Dynasand -käsittelyä, muuta 
kuin yllättävissä poikkeustilanteissa. Laitteiston huollon yhteydessä vedet 
tulisi kerätä paikalla jo valmiiksi oleviin laskeutusaltaisiin ja käsitellä 
Dynasand -hiekkasuodatuksella ennen laskemista vesistöön, vesistöön tulevan 
kuormituksen pienentämiseksi.  

Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ympäristö ja 
luonnonvarat -vastuualue on valitusten johdosta antamassaan vastineessa 
todennut seuraavaa: 

Juurusveden ekologisen tilan heikkeneminen tyydyttäväksi hakemuksen 
mukaisen toiminnan johdosta on epätodennäköistä. Vesimuodostuma 
Juurusvesi-Karhonvesi on viimeisimmän, vuonna 2019 tehdyn luokittelun 
mukaan hyvässä ekologisessa tilassa mutta määritelty riskivesistöksi, koska 
levämäärässä ja kokonaistypessä on heikkeneviä kehityssuuntia. Näihin 
hakemuksen mukainen kuormitus ei tule vaikuttamaan, sillä leville 
käyttökelpoisia ravinteita johdettavassa jätevedessä on vain vähäisessä määrin, 
eikä rehevöitymiseen välillisesti vaikuttavasta happea kuluttavasta 
kuormituksestakaan ole kysymys. 
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ELY-keskus on tarkentanut, että vesimuodostumassa Juurusvesi-Karhonvesi 
on syvänteiden pohjanläheisen veden (pohja–1 metri) hapettomuutta 
näytteenottojen perusteella havaittu kerran, 2.3.1999 Puutosveden syvänteessä. 
Alusveden kohonneita fosforipitoisuuksia talvikerrostuneisuuden aikaan on 
2000-luvulla havaittu yksittäisillä havaintokerroilla yhdyskuntakuormituksen 
lähialueella sekä Pöllänveden Pajulahdessa. Näytteenotot eivät 
luonnollisestikaan kata kaikkia syvänteitä eikä ajankohtia, mutta yleisesti 
ottaen talvikerrostuneisuuden aikaista alusveden hapettomuutta ja siitä 
aiheutuvaa sisäkuormitusta ei ole tunnistettu tämän vesimuodostuman 
ongelmaksi. 

Sedimentoituvan rauta- ja mangaanisakan vaikutusta pohjaeläinten tilaan 
lähisyvänteillä ei voida sulkea pois. Ympäristöluvassa on annettu määräyksiä 
pohjasedimentin tutkimisesta ja tehostetusta tarkkailujaksosta. 
Lähisyvänteiden pohjaeläinten tutkiminen ennen toiminnan aloittamista ja 
toiminnan aloittamisen jälkeen toisi lisätietoa asiantuntija-arvion tekemistä 
varten. 

Lupapäätöksen mukaisesti purkuvedet johdetaan 5,9 metrin syvänteen 
reunaan. Syvänne jyrkkenee tästä kohdasta tasaisesti kohti 13 metrin 
syvännettä. Olisi parempi, jos huuhteluvedet johdettaisiin kauemmaksi 
rannasta, jossa virtaus- ja sekoittumisolosuhteet ovat todennäköisesti 
paremmat ilman Hiekkaniemen suojaavaa vaikutusta. ELY-keskus on 
ympäristöluvasta antamassaan lausunnossa tuonut esille epävarmuuden 
purkupaikan laimennusolosuhteista. Toisaalta johdettaessa huuhteluvedet 
syvänteen reunalle, rinteeseen, niin kuin ne tässä tapauksessa on suunniteltu 
tehtävän, voidaan huuhteluvesien olettaa leviävän tasaisesti koko 
syvännealueelle. 

Huuhteluvesiä johdettaisiin enimmillään noin 500 m3 päivässä. Tämä on noin 
15 prosenttia Jynkänniemen jätevedenpuhdistamon päivittäisestä virtaamasta 
verrattuna keskiarvovirtaamaan vuonna 2019. Huuhteluvesien johtamisella 
jätevedenpuhdistamolle voi olla vaikutusta puhdistamon toimintaan sitä 
heikentävästi. Erityisesti puhdistamoprosessin mikrobien ravinnon saanti eli 
biologinen puhdistus voi kärsiä, mikäli laitokselle johdetaan suuria määriä 
laimeita jätevesiä. Tämä puolestaan voi vaikuttaa puhdistamon toimintaan 
heikentävästi ja heikentää siten puhdistamon puhdistustulosta. 

Siilinjärven kunnan ympäristönsuojeluviranomainen on ilmoittanut, ettei se 
anna vastinetta asiassa. 

Siilinjärven kunnanhallitukselle ja Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristökeskuksen kalatalousviranomaiselle on varattu tilaisuus vastineen 
antamiselle. Vastineita ei ole annettu. 

Vaasan hallinto-oikeus on varannut asianosaisille, joita asia erityisesti koskee, 
tilaisuuden antaa valitusten johdosta vastine. Vastineita ei ole annettu. 

Kuopion Vesi Oy on valitusten, lausunnon ja vastineiden johdosta antamassaan 
vastineessa todennut muun ohella, että valituksenalaisen päätöksen mukaisella 
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toiminnalla voidaan turvata Jänneniemen vedenottamon häiriötön toiminta 
vedenkäsittelyprosessin huuhteluvesien osalta pitkälle tulevaisuuteen. 
Järjestely on lupaprosessin aikana tehdyissä vaihtoehtovertailuissa arvioitu 
vedenottamon toiminnan kannalta pitkällä aikavälillä varmimmaksi ja 
kustannustehokkaimmaksi järjestelyksi sekä toteutuksen kannalta 
parhaimmaksi käyttökelpoiseksi tekniikaksi. 

Huuhteluvesien viemäröinti on tarkasteltu vaihtoehtoisena järjestelynä 
lupaprosessin aikana, mutta vaihtoehto ei ole laajemmassa mittakaavassa 
ympäristön kannalta tarkoituksenmukainen ratkaisu. Huuhteluvesien määrä on 
vuorokausitasolla suuri, noin 500 m3/d, lämpötila matala ja ainepitoisuus 
alhainen. Puhdistamotoiminnan kannalta huuhteluvedet ovat laimeita. 
Huuhteluvesien viemäröinti vaikeuttaisi vedet vastaanottavalla Jynkänniemen 
jätevedenpuhdistamolla erityisesti biologisen prosessin toimintaa ja voisi 
heikentää myös puhdistamon puhdistustuloksia. Vesiosuuskunnan 
viemäriverkoston mitoituksessa ei ole varauduttu huuhteluvesien johtamiseen 
viemärissä. Laimeiden huuhteluvesien pumppaus viemäriverkostossa useiden 
pumppaamojen kautta 14 kilometrin päässä sijaitsevalle puhdistamolle ei ole 
myöskään viemäriverkoston käytön, energiatehokkuuden ja resurssiviisauden 
näkökulmasta hyvä asia. 

Jänneniemeä ympäröivän vesistön tilaa on selvitetty laajasti vedenottamon 
rakentamista edeltävien lupaprosessien yhteydessä. Hankkeessa on tällöin 
tehty myös ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain mukainen 
laajamittainen arviointi perusteellisine taustaselvityksineen. Vesistön tilan 
seurantaa on tehty 1980-luvun puolivälistä saakka ja systemaattisesti vuodesta 
2000 lähtien ottamon toiminnan vaikutusten seurantaohjelman mukaisesti. 
Huuhteluvesijärjestelyjen muutosta koskevan suunnittelun yhteydessä 
seurantaa on laajennettu ja lisäksi aiempia ympäristövaikutusten 
arviointiselvityksiä on täydennetty erillisselvityksellä. Esitetty 
huuhteluvesijärjestelyiden muutos ei vaikuta vastaanottavan vesistön tilaan 
sitä heikentävästi, sillä huuhteluvedet sekoittuvat ja laimenevat tehokkaasti 
vesistössä, kun hanke toteutetaan esitetyllä tavalla rakentamalla purkuputki 
syvännealueen reunaan noin 5,9 metrin syvyyteen. 

Huuhteluvedet johdetaan vesistöön tasaisella virtaamalla, joten huuhteluveden 
rauta- ja mangaanipitoisuuksissa ei tapahdu suuria äkillisiä muutoksia. 
Vedenottamon suodattimien huuhtelu on kaikissa olosuhteissa suunniteltua, 
hyvin hallittua ja valvottua toimintaa, ja siihen myös voidaan vaikuttaa. 
Huuhteluvesien johtaminen tapahtuu haetun muutoksen jälkeenkin 
pääsääntöisesti aina Dynasand-suodattimien ja huuhteluvesialtaiden kautta. 
Silloinkin, kun Dynasand-laitteisto ei ole toiminnassa, huuhteluvedet on 
kuitenkin mahdollista johtaa vesistöön altaiden kautta, joten osa 
huuhteluvesien ainekuormasta pidättyy aina vedenottoalueelle 
huuhteluvesialtaisiin. Haettu muutos tuo laitoksen toimintaan lisävarmuutta ja 
-kapasiteettia erityisesti suurempien vesimäärien käsittelyyn sekä tilanteisiin, 
joissa vedenottoalueella on runsaasti imeytettävänä esimerkiksi lumien 
sulamisvesiä. Nykyiset järjestelyt jäävät käyttöön esitetyn järjestelyn rinnalle. 
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Rautaa ja mangaania sisältävä huuhteluvesi ei ole hygieeniseltä laadultaan tai 
vesistövaikutuksiltaan millään tavoin rinnastettavissa yhdyskuntajäteveteen. 
Huuhteluvedet ovat Jänneniemen vedenottamon biologisten rauta- ja 
mangaanisuodattamien vastavirtahuuhteluista syntyvää rauta- ja 
mangaanipitoista tekopohjavettä, joka on suunniteltu johdettavaksi 
esikäsittelyn jälkeen vesistöön. Rauta ja mangaani ovat luonnossa yleisesti 
esiintyviä alkuaineita, jotka eivät ole esimerkiksi raskasmetallien tavoin jo 
pieninä pitoisuuksina haitallisia. Vedenottamon raakaveteen ei lisätä raudan ja 
mangaanin poiston aikana mitään ainesosia eikä kemikaaleja. Kaikki 
huuhteluveden sisältämä rauta- ja mangaani on peräisin raakavedestä, joka on 
otettu samalta alueelta. 

Hankkeen merkitys Kuopion kaupungin vedenhankinnalle on erittäin suuri, 
sillä Jänneniemen vedenottamo on kaupungin ja sitä ympäröivien 
maaseutualueiden päävedenottamo. Kysymyksessä on merkittävä yleinen etu 
ja muutoksen päätarkoituksena on ottamon toiminnan turvaaminen kaikissa 
olosuhteissa, jotta noin 100 000 asukkaan vedenhankinta voidaan varmistaa. 

Itä-Suomen aluehallintoviraston ilmoituksen osalta yhtiö on todennut, että se 
on sopinut ELY-keskuksen kanssa vuoden 2021 puolella pidetyssä 
neuvottelussa Jänneniemen vedenottamon tarkkailuohjelman päivittämisestä. 
Päivitettyyn tarkkailuohjelmaan on sisällytetty myös kalataloudellinen 
tarkkailu neuvottelussa sovitulla tavalla. 15.3.2021 päivitetty tarkkailuohjelma 
on liitetty vastineeseen. 

Kuopion kaupungin kunnallisteknisen suunnittelun vastineen johdosta yhtiöllä 
ei ole ollut lisättävää hakemuksessa, lupamenettelyssä ja edellä vastineessa 
esitettyyn. Ympäristöluvan tarkistamista ei ole lainsäädännön mahdollisten 
myöhempien muutosten vuoksi erikseen tarpeen edellyttää lupapäätöksessä. 
Lupapäätöksessä jo asetetut tarkkailu- ja raportointivelvoitteet asettavat 
toiminnan vesistövaikutusten seurannalle sisällöllisesti varsin kattavat 
vaatimukset ja tarkkailuohjelmaa on tarvittaessa mahdollisuus myöhemmin 
myös muuttaa ELY-keskuksen kanssa sovittavalla tavalla, jos lainsäädäntö 
muuttuu. 

Yhtiöllä ei ole ollut lausuttavaa Kuopion kaupungin ympäristöpalveluiden 
vastineesta. 

Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ympäristö ja 
luonnonvarat -vastuualueen vastineen johdosta yhtiö on todennut, että se pitää 
hakemuksen ja lupapäätöksen mukaista huuhteluvesien purkupaikkaa 
syvänteen reunassa edelleen ensisijaisena purkujärjestelyiden 
toteutusvaihtoehtona. 

 on lausunnon ja vastineiden johdosta antamassaan 
vastaselityksessä edelleen vaatinut, että purkuputken sijoittaminen 
Juurusveteen on kiellettävä ja lupa purkuputken rakentamiseen peruttava. Hän 
on lisäksi todennut muun ohella, että huuhteluvesien johtaminen huolto- ja 
poikkeustilanteissa sellaisenaan järveen ei edusta parasta käyttökelpoista 
tekniikkaa. Muutoksenhakija on vaatinut Kuopion Vesi Oy:tä korvaamaan 



  20 (45) 
   
 
 

 

omistamansa tilan hankintahinnan indeksikorotuksineen ja siihen hankinnan 
jälkeen investoidun summan, sekä rakentamaan käyttövesiputkiston yhtiön 
kustantamana, mikäli purkuputki toteutetaan suunnitellusti. 

Hakemuksessa on todettu, että vedenottamon alueella olevat veden 
käsittelyaltaat eivät riitä huuhteluvesien käsittelyyn keväisen lumien sulamisen 
aikaan ja altaat tulvivat. Runsaslumisen talven 2020–2021 aiheuttamat lumien 
sulamiset eivät muutoksenhakijan havaintojen mukaan aiheuttaneet ongelmia, 
sillä altaissa ei ollut laisinkaan vettä. Hakemuksen peruste on siten aiheeton. 
Altaiden suurentaminen parantaisi altaiden toimintaa merkittävästi. 
Muutoksenhakija on liittänyt vastaselitykseen 29.4.2021 ja 9.5.2021 ottamiaan 
valokuvia alueelta.  

On epäselvää, mitä yhtiön hakemuksen mukaiset huolto- ja poikkeustilanteet 
tarkoittavat ja kuinka usein niitä tehdään. Yhtiön tulisi perustella tällainen 
poikkeusolosuhde ja kertoa sen kestoaika ja järveen laskettu jätevesimäärä, 
jotta voidaan arvioida vaikutukset vesistöön ja ihmisiin vaikutusalueella. 
Poikkeukselliset tilanteet tulee raportoida ja ilmoittaa valvovalle 
viranomaiselle. Määrittelemättömiä poikkeustilanteita ei tule sallia. 

Hakemuksessa ilmoitettu kerran vuodessa tapahtuva altaiden kuorinta sekä 
mahdollisen kuorintakoneen rikkoutuminen ja öljyn valuminen maaperään ei 
ole todellinen riski.  

Purkuputken vaikutusalueella sijaitsee kesäasuntoja.  
käyttöveden ottoputki sijaitsee lähellä suunniteltua purkuputken päätä 
Juurusvedessä. Ottoputken sijaintia on pitänyt syventää, koska veden laatu on 
heikentynyt viime vuosien aikana Hiekkaniemen pohjukassa, eikä sitä pysty 
tällä hetkellä käyttämään kunnolla käyttövetenä. Purkuputki estäisi 
käyttöveden saannin kokonaan sekä ranta-alueen ja lähivesialueen käyttö 
vaikeutuisi olennaisesti. Purkuputken asentaminen lähelle asukkaita asettaa 
kaupunkilaiset eriarvoiseen asemaan. Purkuputken mukana vesistöön tulevat 
ainekset ovat vaaraksi ihmisille. 

Hankkeen vuoksi kesäasunnon käyttö tulee mahdottomaksi ja tilan arvo alenee 
merkittävästi. Käyttöveden otto järvestä estyy välittömästi purkuputken 
rakentamisen alkaessa hakemuksen osoittamaan paikkaan. 

Jänneniemen osakaskunta on toimittanut lisäselvitystä sekä antanut lausunnon 
ja vastineiden johdosta vastaselityksen, jossa se on uudistanut valituksensa 
vaatimukset ja todennut muun ohella, että valituksen tiedot Juurusveden ja 
siihen yhteydessä olevien pintavesimuodostumien ekologisesta tilasta 
perustuvat Suomen ympäristökeskuksen aineistoon. Jänneniemen 
vedenottamon rauta- ja mangaanisuodattimien huuhteluvesien purkuputken 
suunnitellun vaikutusalueen, Pelonsalmen ja sitä ympäröivien 
syvännealueiden, pintavesien ja pohjan ekologisen tilan määrittely perustuu 
Kuopion Vesi Oy:n tekemään Jänneniemen pohjavesialueen 
suojelusuunnitelmaan sekä Juurusvedellä toimivien kotitarvekalastajien ja 
ammattikalastajan pitkäaikaiseen omatoimiseen havainnointiin. Pelonsalmen 
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alue on yksi itäisen Juurusveden tärkeimpiä kuhan kutualueita. Jänneniemen 
pohjavesialueen suojelusuunnitelma on liitetty vastaselitykseen. 

Hankkeen vaikutukset vedenhankinnalle tärkeän vesistön ekologiseen tilaan 
ovat paljon suuremmat kuin Jänneniemen kiinteistönomistajien maa- ja 
metsätalouden harjoittaminen tai rantarakentaminen alueella. EU:n 
vesipuitedirektiivin ja unionin tuomioistuimen Weser-tuomion mukaan 
vedenhankinnalle tärkeän vesistön tilaa ei tulisi huonontaa minkään osatekijän 
osalta. Pannessaan vireille nyt käsittelyssä olevaa ympäristölupaprosessia 
Kuopion Vesi Oy perusteli hankkeen tärkeyttä muun muassa suunnitellulla 
Finnpulp Oy:n biotuotetehtaalla. Finnpulp Oy:n jätevesien ennakoitiin 
heikentävän Kallaveden ekologista tilaa ja samalla huonontavan Hietasalon 
vedenottamon rantaimeytyvän tekopohjaveden laatua. Korkein hallinto-oikeus 
kumosi päätöksellään KHO:2019:166, niin sanottu Finnpulp-päätös, Finnpulp 
Oy:n saaman ympäristöluvan, joten yhtiön huoli Hietasalon vedenottamon 
vedenlaadun huonontumisesta on tältä osin poistunut.  

Mainitussa päätöksessä korkein hallinto-oikeus totesi muun ohella, että 
hankkeen suuri taloudellinen ja yhteiskunnallinen merkitys ei ole peruste sallia 
ympäristöä pilaavaa toimintaa. Arvioitaessa ympäristönsuojelulain mukaisia 
luvan myöntämisen esteitä ratkaisevia ovat toiminnasta ja muusta 
kuormituksesta aiheutuvat haitalliset vaikutukset. Merkitystä ei lain mukaan 
ole esimerkiksi toiminnan hyödyllisyydellä yleiseltä kannalta tai sen 
tuottamalla taloudellisella tuloksella. 

Osakaskunta on katsonut, että huuhteluvesien johtaminen Juurusveden 
Pelonsalmeen ei ole ympäristösuojelulain mukaisesti parasta käyttökelpoista 
tekniikkaa ja on suoraan EU:n vesipuitedirektiivin, unionin tuomioistuimen 
Weser-tuomion ja korkeimman hallinto-oikeuden Finnpulp-päätöksen 
vastainen. 

Kuopion kaupunki rakennuttaa vuosien 2021–2022 aikana siirtoviemärin 
välille Kuopion Kortejoki-Jännevirta. Hankkeessa on tarkoitus yhdistää 
entisen Itä-Kallaveden vesiosuuskunnan toiminta-alueen kiinteistöjen 
jätevesien käsittely osaksi Karttulan vesiosuuskunnan Jännevirran alueen 
viemäriverkkoa. Jännevirran Siilinjärven kunnan puoleisen viemäriverkon 
omistaa jo nykyisellään Kuopion Vesi Oy. Siirtoviemäri tulee kulkemaan noin 
kolmen kilometrin päästä Jänneniemen vedenottamolta ja tulee risteämään 
Jänneniemeltä Kuopion Itkonniemelle rakennetun päävesiputken kanssa 
Jännevirran Suotaipaleessa. Yhtiöllä on siis olemassa oleva käyttöoikeus 
sijoittaa huuhteluvesien viemäröintiputki välille Jänneniemi-Suotaival. 
Siirtoviemärin rakentamisen yhteydessä joudutaan Kuopion Veden 
viemäriverkoston linjapumppaamoita todennäköisesti suurentamaan, joten 
huuhteluvesien viemäröinti ei tältä osin nostaisi verkoston 
rakentamiskustannuksia merkittävällä tavalla.  

Jätevedenpuhdistamolle pumpatut huuhteluvedet tulevat matkalla 
sekoittumaan tuhansien asukkaiden ja työpaikkojen yhdyskuntajätevesiin, 
eivätkä ne näin ollen oleellisesti poikkea koostumukseltaan muista 
Jynkänniemellä käsiteltävistä jätevesistä. Hakemuksessa ilmoitettu 500 m3 
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huuhteluvesiä on maksimimäärä, eikä todellinen viemäriverkostoon menevä 
huuhteluvesimäärä ole vuorokausikohtaisesti näin suuri. Nykyisiä Dynasand  
-käsittelyn jälkeisiä imeytysaltaita voitaisiin käyttää viemäröintiin 
pumpattavien huuhteluvesien keräysaltaina. Keräysaltaista huuhteluvesi 
pumpattaisiin viemäriverkkoon ajoittaen se muuhun viemäriverkoston ja 
jätevedenpuhdistamon käyttökapasiteettiin. Keräysaltaissa seisoessaan 
huuhteluvedestä osa myöskin imeytyisi takaisin maaperään, kuten 
nykyisessäkin järjestelmässä, ja toisaalta kesäaikaan lämpenisi vastaamaan 
vallitsevaa ilman lämpötilaa. 

Hallinto-oikeuden ratkaisu 

1. Hallinto-oikeus ei tutki  vastaselityksessään esittämiä 
korvausvaatimuksia. 

2. Hallinto-oikeus hylkää valitukset. 

Perustelut 

1. Tutkimatta jättäminen 

Ympäristönsuojelulain 190 §:n 1 momentin mukaan mainitun lain nojalla 
annettuun viranomaisen päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Vaasan 
hallinto-oikeuteen siten kuin oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetussa 
laissa (808/2019) säädetään. 

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

Oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 81 §:n 2 momentin 5 kohdan 
mukaan tuomioistuin jättää valituksen tutkimatta, jos valitusta ei ole tehty 
määräajassa. Saman lain 41 §:n 1 momentin mukaan valitusajan päättymisen 
jälkeen uuden vaatimuksen saa esittää vain, jos se perustuu olosuhteiden 
muutokseen tai valitusajan päättymisen jälkeen valittajan tietoon tulleeseen 
seikkaan. 

Itä-Suomen aluehallintovirasto on antanut valituksenalaisen päätöksen 
17.9.2020. Muutoksenhakua koskeva valitusaika on päättynyt 26.10.2020. 

 on hallinto-oikeudelle esittämässään vastaselityksessä 
vaatinut Kuopion Vesi Oy:tä korvaamaan omistamansa tilan hankintahinnan 
indeksikorotuksineen ja tilaan hankinnan jälkeen investoidun summan, sekä 
rakentamaan muutoksenhakijalle uuden käyttövesiputkiston. Vastaselitys on 
toimitettu hallinto-oikeuteen valitusajan päättymisen jälkeen 31.3.2021. 
Vaatimukset on siten jätettävä myöhään tehtyinä tutkimatta.  

Selvyyden vuoksi hallinto-oikeus toteaa, että ympäristönsuojelulain 130 §:n 
mukaan korvausta vahingosta, jota ympäristölupaa myönnettäessä ei ollut 
ennakoitu, voidaan aiemman korvausratkaisun estämättä vaatia valtion 
ympäristölupaviranomaiselle tehtävällä hakemuksella. 
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2. Pääasia 

Sovellettuja oikeusohjeita 

Ympäristönsuojelulain 5 §:n 1 momentin 2 kohdan mukaan mainitussa laissa 
tarkoitetaan ympäristön pilaantumisella sellaista päästöä, jonka seurauksena 
aiheutuu joko yksin tai yhdessä muiden päästöjen kanssa: a) terveyshaittaa; b) 
haittaa luonnolle ja sen toiminnoille; c) luonnonvarojen käyttämisen estymistä 
tai melkoista vaikeutumista; d) ympäristön yleisen viihtyisyyden tai erityisten 
kulttuuriarvojen vähentymistä; e) ympäristön yleiseen virkistyskäyttöön 
soveltuvuuden vähentymistä; f) vahinkoa tai haittaa omaisuudelle taikka sen 
käytölle; tai g) muu näihin rinnastettava yleisen tai yksityisen edun loukkaus. 

Ympäristönsuojelulain 11 §:n 1 momentin mukaan ympäristön pilaantumisen 
vaaraa aiheuttava toiminta on mahdollisuuksien mukaan sijoitettava siten, että 
toiminnasta ei aiheudu pilaantumista tai sen vaaraa ja pilaantuminen voidaan 
ehkäistä. Pykälän 2 momentin mukaan toiminnan sijoituspaikan soveltuvuutta 
arvioitaessa on otettava huomioon toiminnan: 1) luonne, kesto, ajankohta ja 
vaikutusten merkittävyys sekä pilaantumisen todennäköisyys ja 
onnettomuusriski; 2) vaikutusalueen herkkyys ympäristön pilaantumiselle; 3) 
merkitys elinympäristön terveellisyyden, ja viihtyisyyden kannalta; 4) 
sijoituspaikan ja vaikutusalueen nykyinen ja oikeusvaikutteisen kaavan 
osoittama käyttötarkoitus; 5) muut mahdolliset sijoituspaikat alueella. 

Ympäristönsuojelulain 27 §:n 2 momentin mukaan ympäristölupa on oltava: 1) 
toimintaan, josta saattaa aiheutua vesistön pilaantumista eikä kyse ole vesilain 
mukaan luvanvaraisesta hankkeesta; --- 3) toimintaan, josta saattaa 
ympäristössä aiheutua eräistä naapuruussuhteista annetun lain (26/1920) 17 
§:n 1 momentissa tarkoitettua kohtuutonta rasitusta. 

Ympäristönsuojelulain 39 §:n 2 momentin mukaan hakemukseen on liitettävä 
lupaharkinnan kannalta tarpeellinen selvitys toiminnasta, sen vaikutuksista, 
asianosaisista ja muista merkityksellisistä seikoista. Pykälän 3 momentin 
mukaan hakemuksen laatijalla on oltava riittävä asiantuntemus. Hakemuksesta 
on käytävä tarvittaessa ilmi, mihin aineistoon ja laskenta-, tutkimus- tai 
arviointimenetelmään annetut tiedot perustuvat. 

Ympäristönsuojelulain 48 §:n 2 momentin mukaan ympäristölupa on 
myönnettävä, jos toiminta täyttää tämän lain ja jätelain sekä niiden nojalla 
annettujen säännösten vaatimukset. 

Ympäristönsuojelulain 49 §:n mukaan ympäristöluvan myöntäminen 
edellyttää, ettei toiminnasta, asetettavat lupamääräykset ja toiminnan 
sijoituspaikka huomioon ottaen, aiheudu yksinään tai yhdessä muiden 
toimintojen kanssa: 1) terveyshaittaa; 2) merkittävää muuta 5 §:n 1 momentin 
2 kohdassa tarkoitettua seurausta tai sen vaaraa; 3) 16–18 §:ssä kiellettyä 
seurausta; 4) erityisten luonnonolosuhteiden huonontumista taikka 
vedenhankinnan tai yleiseltä kannalta tärkeän muun käyttömahdollisuuden 
vaarantumista toiminnan vaikutusalueella; 5) eräistä naapuruussuhteista 
annetun lain 17 §:n 1 momentissa tarkoitettua kohtuutonta rasitusta; ---. 
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Ympäristönsuojelulain 51 §:n 1 momentin mukaan ympäristöluvassa on 49 §:n 
1 momentin 2 kohdassa tarkoitetun seurauksen merkittävyyttä arvioitaessa 
otettava huomioon, mitä vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annetun 
lain (1299/2004) mukaisessa vesienhoitosuunnitelmassa tai 
merenhoitosuunnitelmassa esitetään toiminnan vaikutusalueen vesien ja 
meriympäristön tilaan ja käyttöön liittyvistä seikoista. 

Ympäristönsuojelulain 52 §:n 1 momentin mukaan ympäristöluvassa on 
annettava tarpeelliset määräykset: 1) päästöistä, päästöraja-arvoista, päästöjen 
ehkäisemisestä ja rajoittamisesta sekä päästöpaikan sijainnista; 2) maaperän ja 
pohjavesien pilaantumisen ehkäisemisestä; 3) jätteistä sekä niiden määrän ja 
haitallisuuden vähentämisestä; 4) toimista häiriö- ja muissa poikkeuksellisissa 
tilanteissa; 5) toiminnan lopettamisen jälkeisestä alueen kunnostamisesta ja 
päästöjen ehkäisemisestä sekä muista toiminnan lopettamisen jälkeisistä 
toimista; 6) muista toimista, joilla ehkäistään tai vähennetään ympäristön 
pilaantumista tai sen vaaraa. 

Saman pykälän 3 momentin mukaan lupamääräyksiä annettaessa on otettava 
huomioon toiminnan luonne, sen alueen ominaisuudet, jolla toiminnan 
vaikutus ilmenee, toiminnan vaikutus ympäristöön kokonaisuutena, 
ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi tarkoitettujen toimien merkitys 
ympäristön kokonaisuuden kannalta sekä tekniset ja taloudelliset 
mahdollisuudet toteuttaa nämä toimet. Päästöraja-arvoa sekä päästöjen 
ehkäisemistä ja rajoittamista koskevien lupamääräysten tulee perustua 
parhaaseen käyttökelpoiseen tekniikkaan. Lupamääräyksissä ei kuitenkaan saa 
velvoittaa käyttämään vain tiettyä tekniikkaa. Lisäksi on tarpeen mukaan 
otettava huomioon energian ja materiaalien käytön tehokkuus sekä 
varautuminen onnettomuuksien ehkäisemiseen ja niiden seurausten 
rajoittamiseen. 

Ympäristönsuojelulain 54 §:n 1 momentin mukaan ympäristöluvassa voidaan 
määrätä, että toiminnanharjoittajan on tehtävä erityinen selvitys toiminnasta 
aiheutuvan ympäristön pilaantumisen tai sen vaaran selvittämiseksi, jos 
lupaharkintaa varten ei ole voitu toimittaa yksityiskohtaisia tietoja päästöistä, 
jätteistä tai toiminnan vaikutuksista. Pykälän 2 momentin mukaan selvitys on 
toimitettava lupaviranomaiselle luvassa määrättynä ajankohtana. Selvityksen 
tekemiselle on annettava riittävä aika. Luvan muuttamisesta saadun 
selvityksen perusteella säädetään 90 §:ssä. 

Ympäristönsuojelulain 62 §:n 1 momentin mukaan ympäristöluvassa on 
annettava tarpeelliset määräykset päästöjen ja toiminnan tarkkailusta sekä 
toiminnan vaikutusten ja toiminnan lopettamisen jälkeisen ympäristön tilan 
tarkkailusta. Pykälän 2 momentin mukaan tarkkailun toteuttamiseksi luvassa 
on määrättävä mittausmenetelmistä ja mittausten tiheydestä. Luvassa on myös 
määrättävä siitä, miten seurannan ja tarkkailun tulokset arvioidaan ja miten 
tulokset toimitetaan valvontaviranomaiselle. Toiminnanharjoittaja voidaan 
määrätä antamaan valvontaa varten myös muita tarpeellisia tietoja. 

Ympäristönsuojelulain 69 §:n mukaan ympäristöluvassa on tarvittaessa 
vesilain mukaisesti määrättävä viemäriputken rakentamisesta ja sitä varten 
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tarvittavasta käyttöoikeudesta. Määräystä annettaessa sovelletaan vesilain 3 
lukua, vahingon, haitan ja muun edunmenetyksen korvaamiseen 13 lukua ja 
käyttöoikeuteen 2 luvun 12, 13 ja 13 a §:ää sekä 17 lukua. 

Vesilain 2 luvun 13 §:n 1 momentin 1 kohdan mukaan hakijalle voidaan 
myöntää käyttöoikeus toiselle kuuluvaan alueeseen sillä olevine 
rakennuksineen tai muine rakennelmineen, jos alue on toteutettavan 
vesitaloushankkeen vuoksi tarpeen laitetta, rakennusta tai muuta rakennelmaa 
sekä niiden käyttöä ja kunnossapitoa varten.  

Pykälän 2 momentin mukaan käyttöoikeus toisen alueeseen tai rakennelmaan 
voidaan myöntää, jos: 1) 3 luvun 4 §:n 1 momentin 2 kohdassa säädetyt 
edellytykset vesitaloushankkeelle täyttyvät; ja 2) hakija hallitsee 
omistusoikeuden tai pysyvän käyttöoikeuden perusteella vähintään puolta 
tarvittavasta alueesta, tai jos kysymys on hakijalle ja muille yhteisesti 
kuuluvasta alueesta, toimenpiteen kohteeksi joutuva alue ei ole sanottavasti 
suurempi kuin hakijan osuus yhteisestä alueesta. 

Edelleen saman pykälän 3 momentin mukaan käyttöoikeutta ei kuitenkaan 
voida myöntää, jos: 1) oikeus kohdistuu vähäistä laajempaan alueeseen ja siitä 
aiheutuu huomattavaa haittaa alueen omistajan mahdollisuudelle käyttää 
oikeuden kohteena olevaa aluetta hyväkseen; tai 2) oikeus kohdistuu 
laajuudeltaan vähäiselle alueelle estäen alueen omistajaa käyttämästä oikeuden 
kohteena olevaa aluetta hyväkseen ja tästä aiheutuu huomattavaa haittaa 
alueen omistajan muun alueen tai omaisuuden käyttämiselle. 

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. Pykälän 2 momentin mukaan lupaa ei 
kuitenkaan saa myöntää, jos vesitaloushanke vaarantaa yleistä terveydentilaa 
tai turvallisuutta, aiheuttaa huomattavia vahingollisia muutoksia ympäristön 
luonnonsuhteissa tai vesiluonnossa ja sen toiminnassa taikka suuresti 
huonontaa paikkakunnan asutus- tai elinkeino-oloja. Pykälän 3 momentin 
mukaan hakijalla on oltava oikeus hankkeen edellyttämiin alueisiin. Jos hakija 
ei omista aluetta tai hallitse sitä pysyvällä käyttöoikeudella, luvan 
myöntämisen edellytyksenä on, että hakijalle myönnetään oikeus alueen 
käyttämiseen siten kuin 2 luvussa säädetään tai että hakija esittää luotettavan 
selvityksen siitä, miten oikeus alueeseen järjestetään. 

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. 

Ympäristönsuojelusta annetun valtioneuvoston asetuksen (713/2014, 
ympäristönsuojeluasetus) 3 §:n 1 momentin mukaan lupahakemuksessa on 
oltava: --- 4) lupaharkinnan ja ilmoitusta koskevan päätösharkinnan kannalta 
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tarpeelliset tiedot toiminnan tuotannosta, prosesseista, laitteistoista, rakenteista 
ja niiden sijainnista; 5) tiedot toiminnan sijaintipaikasta ja sen 
ympäristöolosuhteista; 6) tiedot toiminnan päästöjen laadusta ja määrästä 
veteen, ilmaan ja maaperään sekä toiminnan aiheuttamasta melusta ja 
tärinästä; --- 8) arvio toiminnan vaikutuksista ympäristöön; ---. 

Pykälän 2 momentin mukaan lisäksi lupahakemuksessa on oltava, jos se on 
toiminnan luonne ja vaikutukset huomioon ottaen päätösharkinnan kannalta 
tarpeellista: 1) käytettävissä olevat tiedot ympäristön laadusta; --- 5) arvio 
toimintaan liittyvistä riskeistä, onnettomuuksien estämiseksi suunnitelluista 
toimista sekä toimista häiriötilanteissa taikka arvion sisältävä 
ympäristönsuojelulain 15 §:n mukainen varautumissuunnitelma; 6) yksilöidyt 
tiedot toiminnan päästölähteistä ja niiden päästöistä sekä melutasosta; 7) arvio 
parhaan käyttökelpoisen tekniikan soveltamisesta suunnitellussa toiminnassa; 
8) selvitys päästöjen vähentämistä ja puhdistamista koskevista toimista; --- 10) 
tiedot veden hankinnasta ja viemäröinnistä; --- 14) tiedot toiminnan 
seurannasta ja tarkkailusta, ympäristöön kohdistuvien päästöjen ja niiden 
vaikutusten tarkkailusta sekä käytettävistä mittausmenetelmistä ja -laitteista, 
laskentamenetelmistä ja niiden laadunvarmistuksesta. 

Ympäristönsuojeluasetuksen 5 §:n 1 momentin mukaan, jos laitos tai toiminta 
aiheuttaa päästöjä vesistöön, lupahakemuksessa on oltava: 1) purkuvesistön 
yleiskuvaus ja tiedot virtaamista, veden laadusta, kalastosta sekä kalastuksesta; 
2) tiedot vesistön käytöstä; 3) selvitys toiminnan vaikutuksesta veden laatuun, 
kalastoon ja muihin vesieliöihin; 4) selvitys päästöjen vaikutuksista vesistön 
käyttöön; 5) selvitys vahinkojen ehkäisemiseksi tai vähentämiseksi 
tarvittavista toimenpiteistä; 6) arvio mahdollisuuksista estää vesistön 
pilaantumisesta aiheutuva korvattava vahinko; 7) korvauskysymysten 
ratkaisemiseksi tarpeelliset kiinteistötiedot ja arvio päästöjen aiheuttamista 
vahingoista sekä ehdotus niiden korvaamisesta, jos päästöistä arvioidaan 
aiheutuvan korvattavaa vahinkoa. 

Asiassa saatu selvitys 

Hakemuksen mukainen toiminta ja sijainti 

Asiassa on kysymys Kuopion Vesi Oy:n Jänneniemen tekopohjavesilaitoksen 
toiminnan muuttamista koskevasta hakemuksesta. Jänneniemen 
tekopohjavesilaitoksen toiminnalle on voimassa oleva, Itä-Suomen 
ympäristölupaviraston 14.4.2003 antamallaan päätöksellä nro 25/03/3 
myöntämä ja korkeimman hallinto-oikeuden 25.11.2005 antamallaan 
päätöksellä taltionumero 3092 tietyiltä osin muuttama, lupa pohjaveden 
ottoon. Luvan mukainen vedenoton enimmäismäärä on 20 000 m3/d 
kuukausikeskiarvona laskettuna. Vuonna 2017 laitoksen keskimääräinen 
vedenotto oli 12 200 m3/d.  

Jänneniemen vedenottamo sijaitsee noin 15 km etäisyydellä Kuopion 
keskustasta koilliseen. Vedenottamotoiminta on alkanut vuonna 2008. 
Vedenottamon raakavesi otetaan viidestä siiviläputkikaivosta, joista ne 
johdetaan vedenkäsittelyrakennukseen. Vedenkäsittelyrakennuksessa on 
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kolme rautasuodatinta ja neljä mangaanisuodatinta, joissa veden 
puhdistuminen perustuu biologiseen pikahiekkasuodatukseen. Laitoksella ei 
käytetä kemikaaleja. Suodatuksen jälkeen vesi johdetaan 1600 m³:n 
alavesisäiliöön, josta se pumpataan noin 15 km päähän Itkonniemen 
vesilaitokselle.  

Rauta- ja mangaanisuodattimien huoltotoimenpiteenä on päivittäiset huuhtelut, 
jossa muodostuvat huuhteluvedet johdetaan huuhteluvesialtaisiin. Rauta- ja 
mangaanipikasuodattimien huuhteluvesiä muodostuu keskimäärin 200–300 
m³/d. Huuhteluvedet käsitellään Dynasand-suodattimella ja imeytetään 
huuhteluvesialtaiden kautta maaperään. Huuhteluvesialtaiden pohjalle 
saostunutta rauta- ja mangaanisakkaa kuoritaan 1–2 kertaa vuodessa. 
Hiekkainen sakka toimitetaan Heinälamminrinteen jätekeskukseen. 
Kuorimisen jälkeen altaiden pohjalle levitetään uusi hiekkakerros 
muuraushiekkaa. Huuhteluvesialtaiden pinta-ala on noin 470 m²/allas ja 
keskimääräinen syvyys 1,5 metriä.  

Jänneniemen vedenottamon raakaveden rauta- ja mangaanipitoisuudet ovat 
nousseet kymmenen vuoden aikana, mikä on lisännyt hiekkasuodattimien 
huuhtelujen tarvetta. Huuhteluvesien imeytyminen maaperään on heikentynyt, 
sillä rauta- ja mangaanisakka on kyllästänyt huuhtelualtaiden pohjan, vaikka 
altaiden pohjat on säännöllisesti kuorittu. Kuorintakertojen määrä on kasvanut 
1,5-kertaiseksi kymmenen vuoden aikana ja vedentuotantokapasiteetin 
saavuttaessa mitoitusarvonsa kuorintaa on tehtävä kaksi kertaa vuodessa. 
Koneiden työskentelyssä alueella on pohjaveden pilaantumisriski, jonka 
vuoksi kuorinta ja huuhteluvesien maaperään imeyttäminen ei ole kestävä 
ratkaisu.  

Vaihtoehtotarkastelujen jälkeen yhtiö on päätynyt esittämään huuhteluvesien 
johtamista jatkossa esikäsittelyn jälkeen Juurusveden syvänteen reunalle. 
Kaikki huuhteluvedet johdetaan normaalitilanteessa huuhteluvesialtaiden ja 
Dynasand-suodatuksen kautta vesistöön. Huuhteluvesiä muodostuu 
nykytilanteessa noin 200 m³/d. Huuhteluvesimäärän arvioidaan kasvavan 500 
m³/d, kun vedenottamon kapasiteetti on käytössä täysimääräisesti eli 20 000 
m³/d. Huuhteluvedet pumpataan raakavesikaivojen huuhtelua varten 
rakennettua putkistoa pitkin Juurusveden rantaan, jossa johtolinjaa jatketaan 
noin 300 metriä, josta 120 metriä maalla ja 180 metriä vesistössä. Vesistöön 
asennettava putki painotetaan pyöreillä betonipainoilla vähintään 1,6 metriä 
alivesipinnan alapuolelle. Rantaviivan tuntumassa putki ruopataan noin 150 
metrin matkalla pohjan alapuolelle. Purkuputken suunniteltu pää sijaitsee noin 
180 metrin etäisyydellä rantaviivasta, syvänteen reunalla, noin 5,9 metrin 
syvyydessä. Purkupisteeseen johdetaan vain rauta- ja mangaanisuodattimien 
huuhteluvesiä. Yhtiön aluehallintovirastolle antaman vastineen mukaan 
nykyiset huuhteluvesien käsittelyjärjestelyt jäävät edelleen käyttöön uuden 
järjestelyn rinnalle.  

Hakemuksen mukaan Dynasand-laitteiston huoltojen ja poikkeustilanteiden 
ajan huuhteluvedet johdetaan huuhteluvesialtaiden kautta purkupisteeseen. 
Huolto- ja poikkeustilanteiden kestoksi on hakemuksessa arvioitu kaksi kertaa 
vuodessa parin viikon ajanjakso. Yhtiön aluehallintovirastolle antaman 
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vastineen mukaan silloinkin, jos Dynasand-laitteisto ei ole toiminnassa, 
huuhteluvedet on mahdollista johtaa vesistöön altaiden kautta, joten osa 
huuhteluvesien ainekuormasta pidättyy aina vedenottoalueelle 
huuhteluvesialtaisiin. Haettu huuhteluvesijärjestelyiden muutos tuo laitoksen 
toimintaan tarvittavaa lisävarmuutta ja -kapasiteettia erityisesti suurempien 
vesimäärien käsittelyyn sekä tilanteisiin, joissa vedenottoalueella on 
imeytettävänä runsaasti esimerkiksi lumien sulamisvesiä.  

Vastaanottavan vesistön nykytila 

Hakemuksen mukaan huuhteluvedet on tarkoitus johtaa Vuoksen 
vesistöalueella sijaitsevaan Juurusveden Pelonsalmeen Jänneniemen 
pohjoispuolelle. Purkuvesialue kuuluu Juurusveden lähialueeseen (4.611), 
jonka pinta-ala on 608 km2 ja järvisyys 29,85 %. Jänneniemen tekopohjaveden 
imeytymisestä noin 51 % tapahtuu Juurusveden puoleiselta rannalta. 
Juurusvesi on samassa tasossa Kallaveden kanssa. Unnukka-Kallavesi-
säännöstely vaikuttaa myös Juurusveden pinnan korkeuteen. 

Pelonsalmeen huuhteluvesien suunniteltuun purkukohtaan kulkeutuu vesiä 
Jänneniemen eteläpuolelta Pohjanlammesta, joka on umpiperä, ja 
Jännevedestä. Maa-alueelta valumavesiä vesistöön tulee pääasiassa seka- ja 
havumetsistä sekä pelloilta. Jänneniemen pohjavesialuetta ympäröivien 
vesistöjen virtausolosuhteista laaditun selvityksen mukaan päävirtaus 
Juurusvedellä kulkee järvialtaan läpi idästä länteen kääntyen Jännevirrassa 
suoraan etelään. Juurusveden keskivirtaamaksi Jänneniemen kohdalla on 
arvioitu 57 m3/s. Virtaama-arvio on laskettu Karjalankosken 
virtaamamittaukseen perustuen. Pelonsalmen virtaamaksi huuhteluvesien 
purkupaikalla ennen Juurusveden päävirtaa on arvioitu keskivalunnan, 10 l/s 
km-1, ja valuma-alueen koon, 54 km2, perusteella 0,5 m3/s.  

Hakemukseen liitetyn Jänneniemen tekopohjavesilaitoksen rauta- ja 
mangaanipitoisten huuhteluvesien purkujärjestelyjen vesistövaikutusten 
arviointia koskevan selvityksen (Ramboll Oyj 11.5.2018) mukaan 
Pelonsalmen etelä- ja lounaispuoleinen vesialue, eli Pohjalampi, Jännevesi ja 
Laajalahti, on enimmäkseen matalan veden aluetta, keskiosien pienimuotoisia 
syvänteitä lukuun ottamatta. Myös Pelonsalmi on länsirannaltaan matalan 
veden aluetta, mutta heti rannan jälkeen erottuu syvemmän veden alue, joka 
muodostuu kapeasta pienten 13–15 metriä syvien syvänteiden jaksosta. 
Vyöhyke alkaa noin kilometriä ennen Pelonsalmea ja jatkuu salmessa 
matalampana, 7–8 metrin syvyisenä, samalla leventyen, kunnes se saavuttaa 
Juurusvedessä useiden kilometrien pituisen kapean syvännevyöhykkeen, jossa 
vesisyvyys on 25–54 metriä. Pelonsalmessa ei yleensä esiinny selvää vesien 
lämpötilakerrostuneisuutta. Tämä johtuu vesialueen mataluudesta ja 
virtausolosuhteista. Kuitenkin salmen pienialaisissa syvänteissä voi 
kesäkaudella esiintyä lämpötilaltaan viileämpi pohjan läheinen kerros.  

Mainitussa selvityksessä on todettu, että huuhteluvesien suunnitellun 
purkualueen, Pelonsalmen, tilaa on tarkasteltu havaintopisteeltä Juurusvesi 
Pelonsalmi vuosina 2012–2017 saatujen tietojen perusteella. Kokonaissyvyys 
alueella on noin 28 m. Suunniteltu purkupaikka sijoittuu havaintopisteeltä noin 
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1,7 km kaakkoon, Pelonsalmen suuntaan. Lisäksi käytettävissä on ollut 
Jänneniemen pohjavesialuetta ympäröivän pintaveden seurantatuloksia 
vuosilta 2015–2017.  

Selvityksen mukaan vuosina 2012–2017 Juurusvesi Pelonsalmen 
havaintopisteellä talvella happitilanne on ollut hyvä koko vesirungossa. Pohjan 
läheinen happipitoisuus on vaihdellut välillä 9,5–11,7 mg/l ja vastaavat 
kyllästysprosentit välillä 69–84 %. Loppukesälläkin happipitoisuus on ollut 
hyvä tai tyydyttävä pinnasta pohjaan asti. Pohjan lähellä happipitoisuudet 
vaihtelivat välillä 7,8–8,4 mg/l ja hapen kyllästysaste 68–70 %. Tulosten 
perusteella näyteasemalla ei ole esiintynyt pohjan läheisiä happiongelmia, 
jotka olisivat voineet johtaa ravinteiden vapautumiseen pohjalietteestä.  

Talvella pintavesi on ollut hapanta, pH 6,2–6,4, ja pohjan läheisessä vedessä 
lievästi hapanta, pH 6,7–6,8. Kesällä vastaavat vaihteluvälit ovat olleet 
pinnassa pH 6,7–7,2 ja pohjalla pH 6,5–6,6. Tuolloin levätuotanto kohottaa 
päällysveden pH-tasoa. Veden haponsitomiskyky eli alkaliniteetti on talvella 
ollut päällysvedessä tyydyttävä, 0,1–0,2 mmol/l, ja alusvedessä hyvä, >0,2 
mmol/l. Viime vuosina kesäajan tilanne koko vesirungossa on ollut tyydyttävä, 
0,15mmol/l.  

Suuri väriluku kuvastaa veden selvää humusleimaisuutta. Talvella 
pintavedessä väri on ollut >100 mg Pt/l ja kesällä välillä 80–90 mg Pt/l. 
Talviajan sameus vedessä on ollut <1 FNU, paitsi joskus pohjan lähellä, 
jolloin taso on ollut luokkaa 1,1–1,2 FNU. Kesällä sameus on levätuotannon 
seurauksena ollut suurempi päällysvedessä, 1,6–1,8 FNU, kuin pohjan 
läheisessä vedessä, 0,8–0,9 FNU. Sähkönjohtavuus on talvella ja kesällä ollut 
pintavedessä alhainen, <5 mS/m ja pohjan yläpuolella talvella tyypillisesti 
noin 7 mS/m sekä kesällä 5–6 mS/m. Pintavedessä on sulfaattia noin 7 mg/l ja 
pohjan yläpuolella keskimäärin 10 mg/l. 

Humusvesissä rauta on sitoutuneena humusyhdisteisiin. Talvella pintaveden 
rautapitoisuus on ollut välillä 640–900 µg/l ja pohjan läheisessä vedessä 360–
470 µg/l. Vastaavat pitoisuudet kesällä ovat olleet 380–420 µg/l pinnassa ja 
360–450 µg/l pohjalla. Talvella mangaania on ollut veden pintakerroksessa 
26–57 µg/l ja pohjan tuntumassa 21–34 µg/l sekä loppukesällä 21–22 µg/l 
pinnassa ja 21–28 µg/l pohjalla. Rautapitoisuus vedessä on tyypillinen 
humusvesille. Hapellisessa ympäristössä mangaanipitoisuus on tyypillisen 
alhainen.  

Loppukesällä kokonaisfosforin pitoisuus on ollut pintavedessä 19 µg/l, mikä 
kuvastaa vesialueen lievää rehevyyttä. Elokuussa pintavedessä (0–2 m) 
levätuotannon intensiteettiä osoittava klorofylli-a-pitoisuus on ollut 18–20 µg/l 
lukuun ottamatta vuotta 2017, jolloin pitoisuus on ollut 8,5 µg/l. Todettu 
yleinen pitoisuustaso kuvastaa rehevää vesityyppiä. 

Selvityksessä on arvioitu, että suunnitellulla huuhteluvesien purkualueella 
virtausolosuhteet ovat hyvät, eikä merkittävää hapen kulumista pohjan 
läheisessä vedessä yleensä esiinny. Poikkeuksen muodostavat pienet 
syvännealueet, joissa hapenkulutuksen seurauksena voi ajoittain esiintyä 
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vähäistä ravinteiden ja raudan sekä mangaanin sedimentistä tapahtuvaa sisäistä 
kuormitusta pohjan läheiseen veteen. Vedenlaadun on arvioitu suurelta osin 
vastaavan havaintopaikan Juurusvesi Pelonsansalmi vedenlaatua.  

Hakemuksen mukaan huuhteluvesien suunnitellun purkupisteen läheisyyteen 
on kesällä 2018 perustettu uusi vedenlaadun seurantapiste Pelonsalmi 1. Yhtiö 
on liittänyt hakemukseen kyseisen seurantapisteen tarkkailutulokset 31.7.2018 
otetusta näytteestä sekä aluehallintovirastolle antamaansa vastineeseen 
tarkkailutulokset 20.3.2019 ja 7.8.2019 otetuista näytteistä. 

Mainittujen tarkkailujen seurannan tuloksia koskevien raporttien (Savo-
Karjalan Ympäristötutkimus Oy 4.4.2019 ja 23.8.2019) mukaan maaliskuussa 
2019 happitilanne Pelonsalmen molemmilla näytepaikoilla oli hyvä, 
Jännevedessä ja Pohjalammessa alemmissa vesikerroksissa selvästi 
heikentynyt. Ylemmissä vesikerroksissa happea riitti kaikilla havaintopaikoilla 
hyvin. Pohjalammen happitilanteen heikentyminen aiheutti lievää sisäistä 
kuormitusta, mikä ilmeni lähinnä mangaani- ja ammoniumtypen pitoisuuden 
kasvuna pohjanläheisessä vesikerroksessa. Jännevedessä pitoisuuksien kasvu 
pohjan lähellä oli vähäisempää. CODMn, alkaliniteetti, pH ja sähkönjohtavuus 
olivat kaikilla havaintopaikoilla lähellä edellisvuosien tasoa. 

Edelleen maaliskuussa 2019 Pelonsalmen molemmilla havaintopaikoilla 
päällysveden rauta- ja humuspitoisuudet olivat edellisvuoden tapaan lievästi 
koholla alempiin vesikerroksiin verrattuna. Jännevedessä ja Pohjalammessa 
vesi oli kirkasta ja niukkahumuksista. Pohjalammessa pohjan lähellä oli lievää 
sameutta. Ravinnepitoisuuksista kokonaisfosforipitoisuudet kuvastivat lievästi 
rehevää vettä, samoin kuin typpipitoisuudet. Fosforitaso Pelonsalmessa oli 
hieman korkeampi kuin Jännevedessä ja Pohjanlammessa. 

Elokuussa 2019 näytepaikkojen vesimassa oli loppukesälle tyypillisesti 
lämpötilakerrostunut, selvimmin syvännepisteillä ja lievimmin Pelonsalmi 1 
havaintopaikalla. Happitilanne oli Pelonsalmen molemmilla havaintopaikoilla 
hyvä, Jänneveden asemalla tyydyttävä ja Pohjalammessa heikko. 
Pohjalammen pohjanläheinen vesikerros säilyi vain niukasti hapellisena ja 
voimistunutta hapen kulumista oli jo 10 metrin syvyydessä. Ylemmissä 
vesikerroksissa happitilanne oli hyvä. 

Edelleen elokuussa 2019 havaintopaikkojen ravinnepitoisuudet kuvastivat 
kaikilla havaintopaikoilla lievästi rehevää veden laatua ollen lähellä samaa 
tasoa kuin keskimäärin edellisvuosina. Alimmillaan päällysveden 
ravinnepitoisuudet olivat Jännevedessä ollen lähellä karun veden tasoa. 
Lisääntynyt hapen kuluminen syvemmistä vesikerroksista ei merkittävästi 
kasvattanut ravinnepitoisuuksia, mutta sisäisen kuormituksen vaikutus näkyi 
jossakin määrin Pohjanlammen ja Jänneveden rauta- ja mangaanipitoisuuksien 
sekä Pohjalammessa myös sameuden lievänä kasvuna alimmissa 
vesikerroksissa. 

Mainituissa tarkkailutuloksissa Pelonsalmi 1 -havaintopaikalla veden 
rautapitoisuus on vaihdellut välillä 360–710 µg/l, mangaanipitoisuus 13–60 
µg/l ja kokonaisfosforipitoisuus välillä 15–22 µg/l. Veden happipitoisuus on 
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vaihdellut välillä 6,1–12,3 mg/l, hapen kyllästysaste välillä 59–98 % ja pH 
välillä 6,5–7,1. Veden alkaliniteetti on vaihdellut välillä 0,11–0,19 mmol/l ja 
väriluku välillä 61–110 mg/l Pt.  

Hakemuksen mukaan huuhteluvesien purkualueelle on tehty 
vesikasvillisuusselvitys vuonna 2001, 2007 ja 2011. Kasvillisuusselvityksissä 
ei ole todettu harvinaisia lajeja.  

Vuonna 2001 laaditun kalatalousselvityksen mukaan Jänneniemen alueella 
kalasto on Juurusveden kalastusalueen kaltaista. Vuonna 2011 laaditun 
Juurusveden käyttö- ja hoitosuunnitelman mukaan Juurusveden 
kalastusalueella harjoitetaan pääasiassa kotitarve- ja virkistyskalastusta sekä 
vähäisessä määrin ammattikalastusta. Jänneniemen osakaskunnan alueella on 
yksi ammattikalastaja. Juurusvedellä runsaasti tai kohtalaisesti esiintyviä 
kalalajeja ovat ahven, särki, hauki, kuha ja lahna. Jänneniemen osakaskunnan 
antamien tietojen mukaan Juurusvedellä on hyvä ja kasvava kuhakanta. 
Pelonsalmen alue on Juurusveden parhaita kuhan kutualueita ja rantavedet 
ovat rantakutuisten kalojen, kuten hauen kutualuetta. 

Hakemuksen mukaan purkuputken läheisyydessä on tehty pohjaeläintutkimus 
vuonna 2018, jonka mukaan pohjan ekologisen tilan on hyvä ja lievästi rehevä. 
Pohjaeläintutkimuksissa havaittiin jäännemassiainen, joka vaatii viileää ja 
hapekasta vettä.  

Toiminnasta aiheutuvat päästöt vesistöön ja niiden vaikutukset 

Hakemuksen mukaan Dynasand-suodattimen vedenpuhdistustehoa on seurattu 
12.12.2016–10.9.2018 välisenä aikana yhteensä 14 näytteellä. Dynasand-
käsittelyssä raudan reduktioprosentti on ollut keskimäärin 65 % ja mangaanin 
82 %. Hakemukseen liitettyjen analyysitulosten mukaan Dynasand-
suodattimesta poistuvan veden rautapitoisuus on ollut keskimäärin 8,3 mg/l ja 
vaihtelu välillä 4,9–13,2 mg/l. Veden mangaanipitoisuus on ollut keskimäärin 
338 µg/l ja vaihtelu välillä 63–590 µg/l. 20.8.2018 otetussa näytteessä 
poistuvan veden fosfaattifosforin pitoisuus on ollut 13 µg/l ja 
kokonaisfosforipitoisuus 120 µg/l. 10.9.2018 otetussa näytteessä 
fosfaattifosforin pitoisuus on ollut 9 µg/l ja kokonaisfosforipitoisuus 140 µg/l. 
Ammoniumtypen pitoisuus on molemmissa mainituissa näytteissä ollut alle 
määritysrajan.  

Yhtiön aluehallintovirastolle antaman vastineen liitteenä toimitettujen 
analyysitulosten mukaan Dynasand-laitteiston vedenpuhdistustehoa on 
seurattu 15.10.2018–14.5.2019 välisenä aikana yhteensä seitsemällä näytteellä.  
Dynasand-suodattimesta poistuvan veden rautapitoisuus on ollut keskimäärin 
10,7 mg/l ja vaihtelu välillä 9,5–13,0 mg/l. Veden mangaanipitoisuus on ollut 
keskimäärin 207 µg/l ja vaihtelu välillä 110–340 µg/l. Lähtevän veden 
kokonaisfosforipitoisuus on ollut keskimäärin 231 µg/l ja vaihtelu välillä 190–
300 µg/l, ja fosfaattifosforin pitoisuus keskimäärin 15 µg/l ja vaihtelu välillä 
10–21 µg/l.  
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Hakemuksen mukaan purkupisteeseen johdettavat huuhteluvedet laimenevat 
vesistössä tehokkaasti. On arvioitu, että hyvin poikkeuksellisen pitkän tyynen 
jakson aikana, mikäli kesäkerrostuneisuutta alueella ilmenisi, voisi kahden 
metrin vesikerrokseen nousta purkuvesistä punertavaa väriä. Tilanne olisi 
hyvin poikkeuksellinen ja rajoittuisi lähimpiin rantakiinteistöihin.  

Hakemukseen liitetyn Jänneniemen tekopohjavesilaitoksen rauta- ja 
mangaanipitoisten huuhteluvesien purkujärjestelyjen vesistövaikutusten 
arviointia koskevan selvityksen (Ramboll Oyj 11.5.2018) mukaan arvioinnin 
lähtötietoina ovat olleet huuhteluvesien vedenlaatutiedot ennen Dynasand-
suodatinta 4/2017–2/2018 otetuista näytteistä ja Dynasand-suodattimen 
jälkeen 12/2016–2/2018 otetuista näytteistä. Selvityksen mukaan vähäinen 
näytemäärä aiheuttaa epävarmuutta laadun arviointiin. Huuhteluvesien 
keskimääräinen laatu ennen ja jälkeen Dynasand-suodattimen sekä 
näytemäärät on esitetty seuraavassa taulukossa:  
 

 Rauta, mg/l Mangaani, mg/l Sameus, NTU pH 
 

Lämpötila, ℃ 

Ennen 26,2 (n=6) 2,9 (n=6) 240 (n=6) 7,7 (n=5) 6,2 (n=4) 
Jälkeen 9,6 (n=9) 0,4 (n=9) 85 (n=9) 7,7 (n=5) 6,3 (n=5) 

Selvityksen mukaan suodattimen jälkeen rauta- ja mangaanipitoisuudet 
pienenevät selvästi, samoin veden sameus. Vesi on selvästi emäksistä ja pH on 
selvästi korkeampi kuin viereisessä vesistössä, jossa vesi koko vesirungossa 
on lievästi hapanta, keskimäärin pH on ollut 6,7. Kesäkaudella veden 
lämpötila on 7–9 °C ja viileänä kautena 3–5 °C. Käsitelty vesi on hapellista, 
jolloin rauta on huuhteluvedessä hapettuneessa ja niukkaliukoisessa muodossa. 
Kuopion Vesi Oy:n havaintojen mukaan huuhteluvesi on aluksi selvästi 
ruskeaa, mutta parin viikon laskeutuksen jälkeen suhteellisen kirkasta. Tämä 
viittaa siihen, että rauta- ja mangaanipartikkelit ovat hyvin hienojakoisia, 
eivätkä laskeudu nopeasti vesistöön joutuessaan. 

Huuhteluvesien johtamisen vaihtoehtoina ovat olleet vesien purku kivipesän 
kautta rantaveteen, purku lyhyellä putkella rantaveteen ja purku syvännealueen 
reunaan. Eri purkupaikkavaihtoehdoista päähuomio on kiinnitetty 
huuhteluvesien johtamiseen syvännealueen lähelle, joka on realistisin 
vaihtoehto purkukohdasta. Kivipesään tai rantaveteen sijoitetut purkupaikat 
voivat helpoimmin aiheuttaa vesialueen tilassa näkyviä vaikutuksia. 
Huuhteluvesien laimenemista purkuvesistössä on tarkasteltu edellä esitettyjen 
lähtötietojen perusteella laskennallisesti, kun tiedetään, kuinka suureen 
vesimäärän huuhteluvedet sekoittuvat.  

Selvityksen mukaan purku syvännealueen reunaan toteutetaan johtamalla 
huuhteluvedet Pelonsalmen lähimmän syvänteen reunaan. Syvänteen syvyys 
on 13,1 metriä. Kohdassa, johon purkuputki sijoittuisi, salmen leveys on noin 
900 metriä. Etäisyyttä rannasta on noin 190 metriä. Syvänteen pinta-ala on 
noin 2,8 ha. Suunnitellun purkupaikan vieressä on yksi salmialueella 
esiintyvistä pienialaisista yli 10 metrin syvänteistä. Riippuen pohjan läheisistä 
virtausolosuhteista huuhteluvesien voidaan arvioida melko tehokkaasti 
sekoittuvan Pelonsalmessa. Osan rauta- ja mangaanipartikkeleista voidaan 
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arvioida sedimentoituvan viereisen syvänteen pohjalle suurimman osan 
kulkeutuessa virtauksen mukana Juurusveteen ja vähitellen laskeutuvan 
sedimentaatiopohjille. Todennäköisesti rauta- ja mangaanipartikkelit 
kulkeutuvat laajalle alueelle, jolloin vaikutusaluetta ei voida tarkoin määrittää.  

Karkeasti arvioidulla Pelonsalmen virtaama-arvolla 0,5 m3/s tai 43 200 m3/d, 
ja vesinäytteistä havaituilla keskimääräisillä pitoisuuksilla pohjan läheisessä 
vedessä, laskennallinen raudan ainevirtaama Pelonsalmessa on 18 kg/d, 
mangaanin 1,2 kg/d ja sulfaatin 430 kg/d.  

Huuhteluvesien purkuvaihtoehdossa 1, jossa hiekkasuodatus ei ole käytössä, 
huuhteluvesien aiheuttama rautakuormitus vesistöön on noin 5,9 kg/d. 
Vesimäärällä 226 m3/d tämä on noin 33 % nykyisestä pohjanläheisestä 
ainevirtaamasta Pelonsalmessa. Vastaava mangaanikuormitus on 0,6 kg/d ja 
keskimäärin 54 % ainevirtaamasta. Huuhteluvesien johtaminen nostaisi 
huomattavasti metallien pitoisuuksia syvänteen pohjan läheisessä vedessä. 
Vaikutus korostuu poikkeustilanteissa esiintyvällä maksimivirtaamalla 500 
m3/d. Kyseisellä virtaama-arvolla laskettuna laitoksen sulfaattikuorma olisi 
suuruusluokkaa 17 kg/d, ollen keskimäärin 4 % Pelonsalmen laskennallisesta 
ainevirtaamasta. Näin vähäinen sulfaatin kuormituslisä ei muuta purkuvesistön 
fysikaalis-kemiallisia olosuhteita.  

Huuhteluvesien purkuvaihtoehdossa 2, jossa hiekkasuodatus on käytössä, 
huuhteluvesien aiheuttama rautakuormitus vesistöön on noin 2,2 kg/d. 
Virtaamalla 226 m3/d kuormituksen osuus Pelonsalmen laskennallisesta 
ainevirtaamasta on noin 12 %. Vastaavasti mangaanikuormitus on noin 1 kg/d, 
mikä vastaa keskimäärin 8 % Pelonsalmen laskennallisesta ainevirtaamasta. 
Vaihtoehdossa 2 raudan ja mangaanin laskennalliset kuormitusosuudet jäävät 
selvästi pienemmiksi kuin vaihtoehdossa 1. Selvityksen mukaan tässäkin 
vaihtoehdossa huuhteluvesien johtamisen laskennallinen vaikutus 
tarkasteltaviin metallipitoisuuksiin purkualueen syvänteessä on suuri 
oletuksella, että vaikutus kohdistuisi pääosin tähän alueeseen.  

Huuhteluvesien eri purkuvaihtoehtojen aiheuttama laskennallinen raudan ja 
mangaanin pitoisuusnousu purkusyvänteessä eri huuhteluvesien virtaamilla on 
esitetty seuraavassa taulukossa. Selvityksen mukaan huuhteluvesien 
fosforikuormitusta ja sen vesistövaikutuksia ei voida arvioida käytettävissä 
olevilla vähäisillä tiedoilla.  
 

Vaihtoehto 1 Vaihtoehto 2  
225 m3/d 500 m3/d 225 m3/d 500 m3/d 

Rauta, µg/l 210 464 77 171 
Mangaani, µg/l 23 52 3 7 

Selvityksen mukaan rauta- ja mangaanipitoisten vesien johtaminen ei kuluta 
purkuvesistön happivarantoja. Jos huuhteluvesiä johdetaan suoraan vesistöön 
ennen hiekkasuodatusta, rauta- ja mangaanipartikkeleita voi vähitellen 
enenevässä määrin kertyä purkusyvänteen pohjalietteeseen. Tämä riippuu 
keskeisesti purkupaikalla vallitsevista pohjan läheisistä virtauksista. Jos 
pohjan läheinen vesikerros säilyy hapellisena, niin kuin sen pääosin arvioidaan 
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pysyvän, partikkelit sedimentoituvat syvemmälle pohjalietteeseen. Toisaalta, 
jos syvänteessä pohjan ja sedimentin välinen rajapinta muuttuisi esimerkiksi 
voimakkaan orgaanisen aineksen hajotuksen seurauksena hapettomaksi, 
pohjalle sedimentoinutta rautaa ja mangaania alkaisi vapautua yläpuoliseen 
veteen. Vapautunut liukoinen ferrorauta hapekkaaseen veteen sekoittuessaan 
sitoutuu vedessä oleviin humusyhdisteisiin ja muuttuu samalla 
liukenemattomaksi ferriraudaksi. Tämä voi näkyä muun muassa veden 
väriarvon nousuna. Rauta/humus -kompleksi puolestaan sitoo sedimentin 
huokosvedestä vapautunutta liukoista fosforia ja poistaa siten vedestä levien 
kasvuun suoraan käyttökelpoista ravinnetta. Huuhteluvesissä ei juurikaan ole 
ravinteita, joiden johtaminen vesistöön voisi lisätä leväkasvua ja siten lisätä 
purkualueen rehevyystasoa.  

Rauta ei suurinakaan pitoisuuksina ole eliöstölle myrkyllistä. Kuitenkin 
tiedetään, että happamissa olosuhteissa liuenneessa muodossa oleva ferrorauta 
muuttuu vesieliöstölle hyvin myrkylliseksi, sillä se voi saostua 
ferrihydroksidina kalojen kidusten pinnoille, aiheuttaen hapensaannin 
vaikeutumista. Tämä edellyttää selvästi happamia olosuhteita, kriittinen arvo 
noin pH 5,5. Huuhteluvesien pH on kuitenkin selvästi emäksistä ja 
suunnitelulla purkualueella vesi on vain lievästi hapanta, joten saostumista ei 
arvioida tapahtuvan. Huuhteluvesien johtamisen seurauksena purkualueella 
esiintyvillä laskennallisen suuruisilla suurilla pitoisuusnousuilla voi olla 
lähinnä karkottava vaikutus alueella esiintyviin kalalajeihin. Haitallisia 
vaikutuksia voisi periaatteessa aiheutua myös lähialueella mahdollisesti 
esiintyviin kalojen kutualueisiin. Tämä ei kuitenkaan ole todennäköistä, sillä 
päävirtauksen mukana kulkeutuessaan hienojakoiset partikkelit leviävät 
laajalle alueelle, eivätkä jää Pelonsalmen mataliin rantavesiin. Vesialueella 
esiintyvät kalalajit ovat sopeutuneet rauta- ja humuspitoisiin vesiin sekä 
pitoisuustasojen voimakkaaseenkin vaihteluun valuma-alueella esiintyvän 
valunnan muutosten myötä. Jos liuennutta rautaa ajoittain esiintyy enenevässä 
määrin syvänteen pohjan läheisessä vedessä, se sitoutuu nopeasti vedessä 
oleviin humuspartikkeleihin. Pohjaeliöstössäkin esiintyvät lajit ovat 
sopeutuneet vallitseviin olosuhteisiin. Kuitenkin viereisessä syvänteessä 
olosuhteet voivat muuttua epäedullisemmiksi, jos huuhteluvesien sisältämiä 
partikkeleita enenevässä määrin sedimentoituu pohjalle. Arvioon liittyy 
epävarmuutta, joka johtuu purkualueen olosuhteita ja eliöstöä koskevan tiedon 
puutteesta. 

Alueellinen vesienhoitosuunnitelma ja toimenpideohjelma 

Valtioneuvosto on 16.12.2021 antamallaan päätöksellä nro YM/2021/68 
hyväksynyt Vuoksen vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelman vuosiksi 
2022–2027. Vuoksen vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelman vuosille 
2022–2027 (Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen raportteja 20/2022, 
osa 1) mukaan valtaosa Vuoksen vesienhoitoalueen suurista järvistä, kuten 
Saimaan osa-altaat, Pielinen ja Kallavesi ovat erinomaisessa tai hyvässä 
tilassa. Pintavesien tila on valtaosin pysynyt samana verrattuna edelliseen 
luokitukseen vuosille 2016–2021. Vesienhoitosuunnitelman mukaan 
vesimuodostuman Juurusvesi-Karhonvesi tilaluokka ei ole muuttunut 
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edelliseen luokitukseen verrattuna. Vesimuodostumakohtaista tilaluokitusta 
voi tarkastella vesienhoidon karttapalvelussa (Vesikartta).  

Vesienhoidon karttapalvelun mukaan Jänneniemen pohjavesialue (0829705, I 
luokka) on hyvässä määrällisessä ja kemiallisessa tilassa. Kohde ei ole 
määrällisen tai kemiallisen riskin aluetta. Edelleen karttapalvelun mukaan 
vesimuodostuma Juurusvesi-Karhonvesi on hyvässä ekologisessa tilassa. 
Luokittelun taso perustuu laajaan aineistoon.  

Pohjois-Savon vesienhoidon toimenpideohjelman vuosille 2022–2027 
(Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen raportteja 4/2022) mukaan 
vesimuodostuma Juurusvesi-Karhonvesi on tyypiltään suuri humusjärvi. 
Järven ekologinen tila on luokiteltu hyväksi, mutta riskivesistöksi (H -). 
Toimenpideohjelman mukaan vesimuodostuman ja sen yläpuolisen valuma-
alueen kokonaisfosforin vähennystarve on 24 % ja kokonaistypen 
vähennystarve 6 %. Toimenpideohjelmassa on lisäksi todettu, että ahvenen 
elohopeapitoisuus on Juurusvesi-Karhonvesi-vesimuodostumassa lähellä 
ympäristönlaatunormia, joten vesimuodostuman kemiallinen tila on luokiteltu 
silmälläpidettäväksi.  

Oikeudellinen arviointi 

Kysymyksenasettelu ja kyseessä oleva asia 

Asiassa on kysymys Kuopion Vesi Oy:n Jänneniemen tekopohjavesilaitoksen 
hiekkasuodattimien huuhteluvesien käsittelytavan muuttamisesta. 
Hiekkasuodattimien huuhteluvedet on aiemmin imeytetty huuhteluvesialtaiden 
avulla maaperään laitoksen kiinteistöllä Dynasand-käsittelyn jälkeen. Yhtiö on 
hakenut ympäristönsuojelulain mukaista ympäristölupaa käsiteltyjen 
huuhteluvesien johtamiseksi Juurusveteen sekä vesilain mukaisesti 
määrättävää pysyvää käyttöoikeutta huuhteluvesien purkuputken 
sijoittamiseksi Jänneniemen osakaskunnan omistamalle yhteiselle vesialueelle.  

Aluehallintovirasto on valituksenalaisella päätöksellään myöntänyt yhtiölle 
ympäristöluvan huuhteluvesien johtamiseksi Juurusveteen hakemuksen 
mukaisesti ja annettuja lupamääräyksiä noudattaen. Lisäksi aluehallintovirasto 
on määrännyt viemäriputken rakentamisesta, myöntänyt yhtiölle pysyvän 
käyttöoikeuden purkuputken sijoittamiseksi tarvittavaan alueeseen ja 
määrännyt yhtiön maksettavaksi kertakaikkiset korvaukset pysyvän 
käyttöoikeuden aiheuttamasta edunmenetyksestä.  

Aluehallintovirasto on käsitellyt asian ympäristönsuojelulain 47 §:n mukaisena 
vesilain mukaisen hakemuksen ja ympäristölupahakemuksen 
yhteiskäsittelyasiana. Ympäristönsuojelulain 47 §:n yksityiskohtaisten 
perusteluiden (HE 214/2013 vp) mukaan pykälä koskisi vesilain ja 
ympäristönsuojelulain mukaisten lupien yhteiskäsittelyä ja se vastaisi 
voimassa olevan ympäristönsuojelulain 39 §:ää. Vanhan 
ympäristönsuojelulain (86/2000) 39 §:n yksityiskohtaisten perusteluiden (HE 
84/1999 vp) mukaan pykälässä säädettäisiin ympäristölupahakemuksen, 
vesilain mukaisen lupahakemuksen sekä vesilain mukaisen käyttöoikeutta 
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koskevan hakemuksen yhteiskäsittelystä. Vesilain mukaisilla luvilla 
tarkoitettaisiin erilaisia vesitaloushankkeilta edellytettäviä lupia. 
Käyttöoikeutta koskeva hakemus tarkoittaisi muita lupia kuin jäteveden 
purkujohdon sijoittamista. Mainittu käyttöoikeuden myöntäminen 
ratkaistaisiin osana ympäristölupaa. 

Lupaviranomaisen toimivaltaa koskevan ympäristönsuojelulain 34 §:n 
yksityiskohtaisten perusteluiden (HE 214/2013 vp) mukaan säännös vastaisi 
suurimmaksi osaksi voimassa olevan lain 31 §:ää. Vanhan 
ympäristönsuojelulain (86/2000) 31 §:n yksityiskohtaisten perusteluiden (HE 
84/1999 vp) mukaan pykälän 1 momentin 2 kohdan mukaan 
ympäristölupaviraston toimivaltaan kuuluisi ympäristölupa-asia, johon liittyisi 
samalla vesitaloushankkeena vesilain 2–9 luvun mukainen lupa-asia tai asia, 
joka koskee muuta kuin vesilain 10 luvun mukaista purkujohtoa tai 10 luvussa 
tarkoitetun käyttöoikeuden myöntämistä. --- Esimerkiksi lauhdevoimalaan tai 
jätevesipuhdistamoon purkujohdon rakentamista ja sijoittamista koskevat 
seikat ratkaistaisiin osana ympäristölupaa. 

Asiassa on aluehallintovirastossa ollut kysymys ympäristönsuojelulain 69 §:n 
mukaisesta viemäriputken rakentamisesta ja sitä varten tarvittavasta 
käyttöoikeudesta, vaikkakin yhtiö oli alun perin laittanut asian vireille vesilain 
mukaisen vedenottoluvan muuttamista koskevana hakemuksena. 
Viemäriputken rakentamista ja käyttöoikeutta koskevat tarvittavat 
lupamääräykset annetaan ympäristönsuojelulain 69 §:n mukaan 
ympäristöluvassa vesilain säännösten nojalla. Asiassa ei ympäristönsuojelulain 
47 §:n yksityiskohtaiset perustelut eikä myöskään ympäristönsuojelulain 34 
§:n 1 momentin 3 kohta ja sen esityöt huomioon ottaen sovelleta 
ympäristönsuojelulain 47 §:ssä tarkoitettua yhteiskäsittelyä. Kun kuitenkin 
otetaan huomioon aluehallintoviraston päätöksen ratkaisu ja sen perustelut 
sekä aluehallintoviraston soveltamat säännökset, ei asian käsittelyssä ole 
tapahtunut sellaista menettelyvirhettä, jonka vuoksi päätös tulisi kumota ja 
asia palauttaa aluehallintovirastolle uudelleen käsiteltäväksi. 

Asiassa on hallinto-oikeudessa valituksissa esitettyjen vaatimusten ja niiden 
perusteluiden johdosta ensin arvioitava, ovatko asiassa esitetyt 
hakemusasiakirjat olleet riittävät asian ratkaisemiseksi erityisesti 
vastaanottavan vesistön tilatietojen ja huuhteluvesien 
vesistövaikutusarvioinnin osalta. Mikäli todetaan, että selvitykset ovat olleet 
riittävät, on asiassa toiseksi arvioitava, onko lupa huuhteluvesien johtamiselle 
hakemuksen mukaisesti voitu myöntää asetetut lupamääräykset huomioon 
ottaen. Valituksissa on vaadittu valituksenalaisen päätöksen kumoamista muun 
muassa vesistön merkittävän pilaantumisen vuoksi sekä unionin 
tuomioistuimen Weser-tuomion ja korkeimman hallinto-oikeuden Finnpulp-
päätöksen vastaisena. Mikäli lupa on voitu myöntää, on asiassa arvioitava, 
onko valituksenalaisen päätöksen lupamääräyksiä syytä muuttaa valituksissa 
esitetyillä perusteilla.  

Hallinto-oikeus aluksi toteaa, että hakijalla on oikeus panna vireille 
haluamansa vaihtoehdon mukainen ympäristölupahakemus eikä hakemuksessa 
tarvitse esittää suunnitelmalle vaihtoehtoisia toteutustapoja. 
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Ympäristönsuojelulain mukaiset luvan myöntämisen edellytykset arvioidaan 
vireille pannun hakemuksen perusteella ympäristönsuojelulain nojalla. Tähän 
nähden hallinto-oikeudessa ei tule tämän lupa-asian yhteydessä arvioitavaksi 
valituksissa esitetyin tavoin huuhteluvesien vaihtoehtoiset, yhtiön 
hakemuksesta poikkeavat käsittelymenetelmät, kuten huuhteluvesialtaiden 
suurentaminen ja käsittelykapasiteetin kasvattaminen tai huuhteluvesien 
johtaminen kunnalliseen viemäriverkostoon. 

Hakemuksessa esitettyjen selvitysten riittävyys 

Haitankärsijän valituksessa on esitetty, että hakemukseen liitetyt selvitykset 
ovat olleet puutteellisia siltä osin, kun niissä on käytetty vaikutusarvioinnin 
tekemiseen vesistötarkkailutuloksia Juurusvesi Pelonniemi -havaintopaikalta 
ja muilta Juurusveden havaintopaikoilta. Ajantasaista tietoa suunnitellun 
purkupisteen vedenlaadusta tai eliöstöstä ei ole esitetty. Hakemukseen liitetty 
virtausolosuhdeselvitys on vanhentunut ja suunnitellun purkupaikan 
virtaamatieto on virheellinen. 

Hallinto-oikeus toteaa, että yhtiön hakemukseen on liitetty 
vesistötarkkailutuloksia Juurusveden olemassa olevilta havaintopaikoilta 
pitkältä aikaväliltä. Hakemuksen liitteenä oleva vesistövaikutusten 
arviointiraportti on perustunut havaintopaikan Juurusvesi Pelonsalmi 
tarkkailutuloksiin ja niiden pohjalta tehtyyn arvioon suunnitellun purkupaikan 
olosuhteista. Suunnitellun purkupaikan läheisyyteen on perustettu uusi 
havaintopaikka, Pelonsalmi 1, josta on alettu ottaa vesinäytteitä kesällä 2018 
eli mainitun vesistövaikutusten arviointiraportin laatimisen jälkeen. 
Hakemukseen ja sen täydennyksiin on liitetty uuden havaintopaikan 
tarkkailutulokset. Asiassa saadun selvityksen perusteella havaintopaikan 
Pelonsalmi 1 vedenlaatu vastaa havaintopaikan Juurusvesi Pelonsalmi 
vedenlaatua. Vaikutusarviointiraportin jälkeen otettujen vesinäytteiden 
tulokset tukevat siten raportissa esitettyjä arvioita suunnitellun purkupaikan 
vedenlaadusta ja olosuhteista ja näitä arvioita voidaan pitää oikeina raportissa 
mainituista epävarmuustekijöistä huolimatta. Näin ollen hakemuksessa ja 
siihen liitetyssä vesistövaikutusten arvioinnissa on voitu tarkastella 
huuhteluvesien vaikutusta vesistön tilaan hyödyntämällä myös Juurusvesi 
Pelonsalmi -havaintopaikalta käytettävissä olleita vedenlaadun mittaustietoja. 

Valituksessa on lisäksi esitetty, että uusi havaintopaikka Pelonsalmi 1 on 
sijoitettu liian etäälle huuhteluvesien purkupaikasta. Tähän hallinto-oikeus 
toteaa, että vesistövaikutustarkkailun tarkoituksena on tarjota tietoa jätevesien 
vaikutuksista vastaanottavalla vesialueella sekoittumisen jälkeen, eikä 
havaintopaikan siten ole tarpeen sijaita purkuputken suualueella tai sen 
välittömässä läheisyydessä. Hakemukseen liitettyjä vedenlaatutietoja 
havaintopaikalta Pelonsalmi 1 on näin ollen voitu käyttää arvioitaessa 
huuhteluvesien vaikutuksia vastaanottavalla vesialueella. Lisäksi 
valituksenalaisen päätöksen lupamääräyksessä 11 yhtiö on määrätty 
ilmoittamaan uuden havaintopaikan tarkka sijainti ELY-keskukselle. ELY-
keskus voi tarvittaessa täsmentää tai muuttaa ehdotettua sijaintia. 



  38 (45) 
   
 
 

 

Vesistövaikutusten arviointiraportin mukaan laskennallinen virtaama 
suunnitellulla huuhteluvesien purkupaikalla Pelonsalmessa on 0,5 m3/s. 
Virtaama-arvio on laskettu perustuen salmen pinta-alaan suunnitellun 
purkupaikan kohdalla ja alueen keskimääräiseen valuntaan, mitä voidaan pitää 
yleisenä käytäntönä tilanteissa, joissa saatavilla ei ole virtaaman mittaustietoa. 
Asiassa ei ole ilmennyt syytä epäillä arvioinnin luotettavuutta. Haitankärsijän 
valituksessa viitattu virtausolosuhdeselvitys koskee virtaama-arviota 
Jänneniemen kohdalla, mistä alueesta ei nyt ole kysymys, ja mitä tietoa ei ole 
käytetty huuhteluvesien vaikutusarvioinnin pohjana muutoin kuin liittyen 
vastaanottavan vesistön olosuhteiden yleiskuvaukseen. 

Alueella on tehty kasvillisuusselvitys vuonna 2011, kalatalousselvitys vuonna 
2001 ja kalataloudellinen käyttö- ja hoitosuunnitelma vuonna 2011 sekä 
pohjaeläintutkimus vuonna 2018. Lisäksi hakemukseen on liitetty 
Jänneniemen osakaskunnan antamia tietoja alueen nykyisestä kalastosta. 
Kasvillisuusselvityksessä on ollut vesikasvillisuuden tutkimuslinjoja 
suunnitellun purkupaikan itä-kaakkoispuolella ja länsi-lounaispuolella. 
Pohjaeläintutkimus on suoritettu havaintopaikalta Pelonsalmi 1. Hallinto-
oikeus katsoo, että suunnitellun purkupaikan kasvillisuus ja eliöstö on 
selvitetty riittävällä tarkkuudella. Alueen kalastosta on ollut saatavilla riittävät 
ja ajantasaiset tiedot. 

Edellä mainituilla perusteilla ja asiassa saatu selvitys huomioon ottaen 
hallinto-oikeus katsoo, että hakemuksessa on esitetty ympäristönsuojelulain 39 
§:n 2 momentin ja ympäristönsuojeluasetuksen 3 ja 5 §:ien mukaisesti riittävät 
selvitykset luvan myöntämisen edellytysten arvioimiseksi. 

Purkupaikan sijainti 

Valituksissa on vastustettu huuhteluvesien purkuputken sijoittamista ja 
huuhteluvesien johtamista hakemuksessa esitettyyn ja valituksenalaisessa 
päätöksessä määrättyyn paikkaan.  

Arvioitaessa jätevesien purkupaikan sijoituspaikkaa vesistössä on otettava 
huomioon mitä ympäristönsuojelulain 11 §:ssä säädetään sijoituspaikan 
valinnasta. Mainitun lainkohdan mukaan ympäristön pilaantumisen vaaraa 
aiheuttava toiminta on mahdollisuuksien mukaan sijoitettava siten, ettei 
toiminnasta aiheudu pilaantumista tai sen vaaraa ja että pilaantuminen voidaan 
ehkäistä. Toiminnan sijoituspaikan soveltuvuutta arvioitaessa on otettava 
huomioon toiminnan luonne, kesto, ajankohta ja vaikutusten merkittävyys 
sekä pilaantumisen todennäköisyys ja onnettomuusriski, vaikutusalueen 
herkkyys ympäristön pilaantumiselle, merkitys elinympäristön terveellisyyden, 
ja viihtyisyyden kannalta, sijoituspaikan ja vaikutusalueen nykyinen ja 
oikeusvaikutteisen kaavan osoittama käyttötarkoitus sekä muut mahdolliset 
sijoituspaikat alueella. 

Ympäristönsuojelulain 11 §:n yksityiskohtaisissa perusteluissa (HE 214/2013 
vp) on todettu muun ohella, että säännös vastaisi pääpiirteissään voimassa 
olevan lain 6 §:ää kuitenkin eräin osin täsmennettynä ja täydennettynä. 
Sijoittumisen yleisissä edellytyksissä huomioon otettavissa seikoissa 
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määriteltäisiin nykyistä täsmällisemmin hyvälle sijoituspaikalle tunnusomaisia 
tekijöitä ja säädettäisiin nykyistä selkeämmin, että arviointi suoritettaisiin 
toiminnan ja ympäristön luonteen keskinäisenä vertailuna. 

Vanhan ympäristönsuojelulain (86/2000) 6 §:n yksityiskohtaisissa 
perusteluissa (HE 84/1999 vp) on todettu muun ohella, että sijoittumispaikkaa 
koskevaan harkintaan rinnastuisi esimerkiksi jäteveden johtamisessa 
purkukohdan valinta. Toiminnan sijoittaminen ja muut toiminnan haitallisten 
vaikutusten ehkäisytoimet muodostaisivat kokonaisuuden. Harkintaan 
vaikuttavana seikkana pidettäisiin myös muiden mahdollisten 
sijoittumispaikkojen olemassaoloa. Säännöksellä tarkoitettaisiin erityisesti 
vaihtoehtoisia sijoittumiskohtia samalla kiinteistöllä. Vaihtoehtoisten 
sijoituspaikkojen tulisi sijaita kuitenkin niin lähellä ajateltua 
sijoittumispaikkaa, ettei tästä aiheutuisi toimintaa suunnittelevalle kokonaan 
uutta hanketta. Edelleen perusteluissa on todettu, että lupaharkinnassa 
vaihtoehtoisten sijoitusmahdollisuuksien huomioon ottaminen tarkoittaisi, että 
toiminta voitaisiin edellyttää sijoitettavaksi muuhun kohtaan kuin 
toiminnanharjoittaja on esittänyt. Muiden sijoituspaikkojen olemassaolo 
saattaisi yhdessä muiden tekijöiden kanssa estää luvan myöntämisen, jos 
sijoituspaikan valinnalla voitaisiin kustannustehokkaimmalla tavalla estää 
ympäristöhaittojen syntyä, eikä kokonaan toisen paikan valinnalle olisi esteitä. 

Yhtiö on hakemuksessaan esittänyt, että huuhteluvesien purkuputken pää 
sijoitetaan vesialueella noin 180 metrin etäisyydelle rannasta noin 5,9 metrin 
syvyyteen paikkaan, joka on Pelonsalmen syvänteen reunalla. Hakemukseen 
liitetyssä Jänneniemen tekopohjavesilaitoksen rauta- ja mangaanipitoisten 
huuhteluvesien purkujärjestelyjen vesistövaikutusten arviointia koskevassa 
selvityksessä (Ramboll Oyj 11.5.2018) purkupaikkavaihtoehtoina oli käsitelty 
vesien purku kivipesän kautta rantaveteen, purku lyhyellä putkella rantaveteen 
ja purku syvännealueen reunaan. Mainitussa selvityksessä purku 
syvännealueen reunaan olisi tarkoittanut huuhteluvesien johtamista noin 190 
metrin pituisella purkuputkella noin 13,1 metrin syvyyteen. Hakemuksessa 
esitetty ja valituksenalaisella päätöksellä hyväksytty purkupaikka poikkeaa 
siten hakemuksen liitteenä olleesta selvityksestä jonkin verran. Hallinto-oikeus 
toteaa, että ympäristönsuojelulain 11 §:n 2 momentin 5 kohta ja valituksissa 
esitetty huomioon ottaen purkupaikan sijaintipaikkatarkastelu tulee nyt 
kysymyksessä olevassa asiassa tehdä näiden vaihtoehtojen välillä. 

Hallinto-oikeus toteaa, että valituksenlaisella päätöksellä määrätty 
purkupaikka sijaitsee verrattain lähellä rantaa melko matalalla vesialueella. 
Kuitenkin karttatarkastelun ja hakemukseen liitetyn purkuputken 
asemapiirustuksen (nro 1510038993, 9.11.2018) perusteella Pelonniemen 
syvänne syvenee lyhyellä matkalla voimakkaasti purkupaikalta kohti 13,1 
metrin syvännettä. Saadun selvityksen perusteella hallinto-oikeus katsoo, että 
hakemuksen mukaisen 5,9 metrin syvyyteen ja hakemuksen liitteenä olleen 
edellä mainitun selvityksen mukaisen 13,1 metrin syvyyteen sijoitetun 
purkupaikkavaihtoehdon vedenlaatu-, virtaus- ja laimenemisolosuhteet 
poikkeavat toisistaan vain vähäisissä määrin. Molemmat purkupaikat 
sijaitsevat samassa vesimuodostumassa. Kun lisäksi otetaan huomioon 
vesistöön johdettavien huuhteluvesien määrä ja laatu sekä jäljempänä 
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toiminnan vesistövaikutuksista lausuttu, purkuputken pidentäminen 10 metrillä 
ei ennalta arvioiden toisi merkittävää ympäristöhyötyä. Siten valituksenalaisen 
päätöksen muuttaminen määräämällä purkupaikan sijainnista toisin ei 
ympäristönsuojelulain 52 §:n 3 momentti huomioon ottaen ole tarpeen luvan 
myöntämisen edellytysten täyttymiseksi. 

Edellä mainitun perusteella ja kun lisäksi otetaan huomioon laitoksella 
käytössä oleva huuhteluvesien käsittelytekniikka ja poikkeuksellisiin 
tilanteisiin varautuminen sekä aluehallintoviraston päätöksen huuhteluvesien 
käsittelyä koskevat lupamääräykset 2–4, ei huuhteluvesien johtamisesta 
purkuputkella hakemuksen ja valituksenalaisen päätöksen mukaiseen 
purkupaikkaan voida katsoa aiheutuvan ympäristön pilaantumista tai sen 
vaaraa. Purkuputken sijoituspaikka ei saadun selvityksen perusteella aiheuta 
ympäristönsuojelulain 49 §:ssä tarkoitettuja seurauksia eikä purkuputkea ole 
sijoitettu ympäristönsuojelulain 11 §:n vastaisesti. 

Vesistön merkittävä pilaantuminen 

Valituksissa on vaadittu aluehallintoviraston päätöksen kumoamista ja 
hakemuksen hylkäämistä huuhteluvesien johtamisen aiheuttaman vesistön 
merkittävän pilaantumisen ja terveyshaitan vuoksi sekä muutoin valituksista 
tarkemmin ilmenevillä perusteilla.  

Vesipolitiikan puitedirektiivin tulkintaa koskevan unionin tuomioistuimen niin 
sanotun Weser-tuomion (C-416/13) mukaan jäsenvaltioilla on velvollisuus 
evätä lupa tietyltä hankkeelta, jos se voi aiheuttaa pintavesimuodostuman tilan 
huononemisen tai jos se vaarantaa pintavesien hyvän tilan taikka pintavesien 
hyvän ekologisen potentiaalin ja hyvän kemiallisen tilan saavuttamisen. 

Korkein hallinto-oikeus on 19.12.2019 antanut päätöksen taltionumero 6070 
Finnpulp Oy:n sellutehtaan ympäristölupaa koskevassa valitusasiassa. Korkein 
hallinto-oikeus on todennut, että unionin tuomioistuimen Weser-tuomiossa 
vahvistaman tulkinnan mukaan kansallinen viranomainen ei saa myöntää 
lupaa toimenpiteelle, jonka seurauksena pintavesimuodostuman jonkun 
laadullisen tekijän tilaluokka heikkenisi. Päätöksen mukaan 
ympäristönsuojelulain 49 §:n 2 kohdassa tarkoitettuna merkittävänä 
pilaantumisena tai sen vaarana on pidettävä sellaista olennaisen 
lisäkuormituksen vesistössä aiheuttamaa kokonaisvaikutusta, joka johtaa 
pintavesimuodostuman tilan tai sen laadullisen tekijän heikkenemiseen. 
Ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavan toiminnan seurausten 
todennäköisyyttä ja haitallisuutta arvioitaessa on otettava huomioon myös 
ympäristönsuojelulain 20 §:n 1 kohdan mukainen varovaisuusperiaate. 

Juurusvesi-Karhonvesi-vesimuodostuman tila oli luokiteltu hyväksi toisella 
vesienhoitokaudella vuosille 2016–2021. Vesimuodostuman tila on edelleen 
hyvä kolmannella vesienhoitokaudella vuosille 2022–2027. Vesimuodostuma 
on luokiteltu riskivesistöksi, jossa vesimuodostuman tilan heikentymisen 
riskin muodostaa peltoviljelystä peräisin oleva ravinnekuormitus. Juurusvesi-
Karhonvesi on tyypiltään suuri humusjärvi, jossa rautaa ja mangaania esiintyy 
luonnostaan vaihtelevina pitoisuuksina. 
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Asiassa saadun selvityksen perusteella Jänneniemen tekopohjavesilaitoksen 
hiekkasuodattimien huuhteluvedet sisältävät pääasiassa rautaa ja mangaania 
sekä jonkin verran fosforia. Fosfaattifosforin ja kiintoaineksen pitoisuudet ovat 
alhaisia. Huuhteluvedet eivät sisällä merkittäviä pitoisuuksia orgaanista 
ainesta tai ammoniumtyppeä, jotka aiheuttaisivat vesistössä hapen kulumista. 

Hakemuksen mukaan huuhteluvesien virtaama vesistöön on nykyisellä 
vedenottokapasiteetilla noin 200–300 m3/d ja täyden vedenottokapasiteetin 
tilanteessa noin 500 m3/d. Pelonsalmen virtaamaksi huuhteluvesien 
purkupaikan kohdalla on arvioitu noin 0,5 m3/s eli noin 43 200 m3/d. 
Jätevesien laimenemisolosuhteita voidaan jätevesimäärän ja Pelonsalmen 
keskimääräisen virtaaman perusteella pitää riittävinä jätevesien ominaisuudet 
ja vastaanottavan vesistön tila huomioon ottaen. Edellä jäteveden purkupaikan 
sijoittamisesta ja sopivuudesta lausuttu huomioon ottaen asiaa ei ole syytä 
arvioida toisin, vaikka purkuputki rakennetaan 10 metriä hakemukseen 
liitetyssä vesistövaikutusten arviointiselvityksessä esitettyä lyhyemmäksi. 
Vesistön tarkkailutulosten perusteella Pelonsalmen vedenlaatu ei poikkea 
Juurusveden syvänteen vedenlaadusta, mikä viittaa siihen, että veden 
vaihtuvuus suunnitellulla jätevesien purkualueella on hyvä ja virtaus 
Jänneniemen suuntaan riittävä. Pelonsalmessa ei ole nähtävissä Jänneveden tai 
Pohjanlammen suunnalta tulevien vesien vaikutusta. Happitilanne on ollut 
hyvä sekä Juurusveden että Pelonsalmen havaintopaikoilla. 

Rauta ja mangaani ovat luonnossa esiintyviä metalleja, joille ei ole asetettu 
raja- tai ohjearvoja vesiympäristölle vaarallisista ja haitallisista aineista 
annetussa valtioneuvoston asetuksessa (1022/2006). Ne eivät myöskään kuulu 
vesienhoidon ekologisen tilaluokittelun fysikaalis-kemiallisen osatekijän 
laatutekijöihin. Hapellisissa olosuhteissa rauta ja mangaani saostuvat vesistön 
pohjasedimenttiin. Hapettomissa olosuhteissa ne lähtevät liukenemaan ja 
aiheuttavat esteettistä haittaa ja värjäytymiä. Selvästi happamissa olosuhteissa 
rauta muuttuu muotoon, joka voi kulkeutua kalojen kiduksiin ja aiheuttaa niille 
hengitysvaikeuksia. 

Saadun selvityksen perusteella vastaanottavan vesistön pH on ollut 6,3–7,2 eli 
neutraali tai lievästi hapan. Huuhteluvesien pH on ollut 7,6–7,8. 
Pohjanläheisen vesikerroksen happitilanne on ollut hyvä tai tyydyttävä ympäri 
vuoden. Huuhteluvesien johtamisesta ei aiheudu hapen kulumista vesistössä. 
Huuhteluvesien aiheuttama raudan ja mangaanin laskennallinen 
pitoisuuslisäys vastaa korkeimpia vesistössä mitattuja pitoisuuksia. On 
huomioitava, että pitoisuuslisäys on hetkellinen huuhteluvesien laimentuessa 
nopeasti niiden päätyessä vastaanottavaan vesistöön. Vesistön laimenemis- ja 
virtaamaolosuhteiden ansiosta rauta ja mangaani saostuvat ennalta arvioiden 
laajalle alueelle eikä niiden kertymisestä sedimenttiin aiheudu haittaa 
pohjaeläimille tai kaloille. Vallitsevissa olosuhteissa huuhteluvesien rauta- ja 
mangaanikuormituksesta ja niiden aiheuttamasta pitoisuuslisäyksestä ei 
vastaanottavassa vesistössä aiheudu vesistön merkittävää pilaantumista tai 
terveyshaittaa laitoksen normaaleissa toimintaolosuhteissa. Huuhteluvesien 
johtaminen hakemuksen ja valituksenalaisen päätöksen lupamääräysten 
mukaisesti ei estä järviveden käyttämistä käyttövetenä. Ennakoimattoman 
vahingon varalta on valituksenalaisessa päätöksessä annettu ohjaus. 
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Huuhteluvesien fosfaattifosforipitoisuus on alhainen eikä siitä ennalta 
arvioiden aiheudu haitallista rehevöittävää vaikutusta vastaanottavassa 
vesistössä. Huuhteluvesien kokonaisfosforikuormituksen aiheuttama 
laskennallinen pitoisuuslisäys on vastaanottavan vesistön 
laimenemisolosuhteet huomioon ottaen niin alhainen, ettei sillä ole vaikutusta 
vastaanottavan vesimuodostuman ekologiseen tilaan tai fysikaalis-
kemialliseen osatekijään laitoksen normaaleissa toimintaolosuhteissa. 
Poikkeukselliset tilanteet ovat ennalta arvioiden vähäisiä, harvoin toistuvia ja 
lyhytkestoisia, eikä niistä johtuva hetkellinen korkeampi fosforikuormitus 
aiheuta pysyvää haittaa tai ekologisen tilan heikkenemistä vastaanottavassa 
vesimuodostumassa.  

Poikkeuksellisissa tilanteissa, joissa huuhteluvedet johdettaisiin 
huuhteluvesialtaista vesistöön ilman Dynasand-käsittelyä, huuhteluvesien 
aiheuttamat raudan ja mangaanin pitoisuuslisäykset ovat merkittäviä ja 
saattavat aiheuttaa väliaikaista kalojen karkottumista. Poikkeuksellisten 
tilanteiden ehkäisemiseksi ja niistä aiheutuvien haittojen vähentämiseksi on 
valituksenalaisessa päätöksessä annettu lupamääräykset 3 ja 4. 
Lupamääräyksen 3 ja sen perusteluiden mukaan huuhteluvesien johtamista 
suoraan vesistöön ilman Dynasand-käsittelyä ei ole sallittu kuin äärimmäisissä 
poikkeustilanteissa. Tällöinkin huuhteluvedet on johdettava 
huuhteluvesialtaiden kautta. Asiassa ei ole ilmennyt syytä kieltää 
huuhteluvesien johtamista poikkeustilanteissa Juurusveteen valituksenalaisen 
päätöksen lupamääräysten mukaisesti. 

Edellä mainituilla perusteilla, ja kun otetaan huomioon aluehallintoviraston 
päätöksen huuhteluvesien johtamista ja käsittelyä koskevat lupamääräykset 
perusteineen, Jänneniemen tekopohjavesilaitoksen huuhteluvesien 
johtamisesta ei voida katsoa aiheutuvan ympäristönsuojelulain 49 §:n 2 
kohdassa kiellettyä vesistön merkittävää pilaantumista. Jätevesipäästöt eivät 
myöskään vaikeuta Vuoksen vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelmassa 
vuosille 2022–2027 asetettujen tavoitteiden toteutumista eivätkä aiheuta 
Juurusvesi-Karhonvesi-vesimuodostuman hyvän tilan heikkenemistä.  

Pysyvän käyttöoikeuden myöntäminen 

Jänneniemen osakaskunnan valituksessa on vaadittu, että huuhteluvesien 
purkuputken sijoittamista varten luvan saajalle myönnetty pysyvä käyttöoikeus 
yhteiseen vesialueeseen on kumottava. 

Asiassa saadun selvityksen perusteella hallinto-oikeus katsoo, että 
purkuputken sijoittaminen nyt kysymyksessä olevalle yhteiselle vesialueelle ja 
huuhteluvesien johtaminen lupamääräysten mukaisesti Juurusveteen ei aiheuta 
vaaraa terveydelle tai turvallisuudelle, huomattavia vahingollisia muutoksia 
ympäristön luonnonolosuhteissa tai vesiluonnossa eikä huononna 
paikkakunnan asutus- tai elinkeino-oloja. Purkuputken sijoittamiselle ja 
pysyvän käyttöoikeuden myöntämiselle ei ole muutakaan laissa säädettyä 
estettä. Hankkeesta yleisille eduille saatava hyöty on huomattava verrattuna 
siitä yleisille tai yksityisille koituviin menetyksiin. Tähän nähden sekä 
aluehallintoviraston päätöksen perustelut huomioon ottaen pysyvä 
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käyttöoikeus on ympäristönsuojelulain 69 §:n ja vesilain 2 luvun 13 §:n 
mukaisesti tullut myöntää.  

Johtopäätökset ja lopputulos 

Edellä mainituilla perusteilla ja kun otetaan huomioon huuhteluvesien 
laadusta, määrästä ja vastaanottavan vesistön olosuhteista esitetty selvitys sekä 
toiminnalle asetetut lupamääräykset, hallinto-oikeus katsoo, ettei 
huuhteluvesien johtamisesta Juurusveteen ennalta arvioiden sitä hakemuksen 
ja lupamääräysten mukaisesti harjoitettaessa aiheudu eräistä 
naapuruussuhteista annetun lain mukaista kohtuutonta rasitusta, terveyshaittaa 
tai muutakaan ympäristönsuojelulain 49 §:ssä tarkoitettua luvan myöntämisen 
esteenä olevaa seurausta. Näin ollen ympäristönsuojelulaissa säädetyt 
ympäristöluvan myöntämisen edellytykset hakemuksen mukaiselle toiminnalle 
ovat täyttyneet ja toiminnalle on ympäristönsuojelulain 48 §:n 2 momentin 
nojalla tullut myöntää ympäristölupa. 

Huuhteluvesien purkuputken sijoittaminen Juurusveteen yhteiselle vesialueelle 
ja purkuputken rakentamistyöt eivät vaaranna yleistä terveydentilaa tai 
turvallisuutta, aiheuta huomattavia vahingollisia muutoksia ympäristön 
luonnonsuhteissa tai vesiluonnossa ja sen toiminnassa eivätkä huononna 
paikkakunnan asutus- tai elinkeino-oloja. Hankkeesta saatava hyöty on 
huomattava verrattuna siitä yleisille tai yksityisille eduille koituviin 
menetyksiin. Hakijalle on siten ympäristönsuojelulain 69 §:n ja vesilain 2 
luvun 13 §:n mukaisesti tullut myöntää pysyvä käyttöoikeus hankkeen 
edellyttämiin alueisiin.  

Hallinto-oikeus katsoo, että toimintaa koskevat lupamääräykset ovat 
ympäristönsuojelulain 52, 54 ja 62 §:ien sekä vesilain 3 luvun 10 §:n 1 
momentin mukaisesti riittävät toiminnasta aiheutuvan ympäristön 
pilaantumisen ja muiden haittojen ehkäisemiseksi ja toiminnan 
tarkkailemiseksi. Lupamääräyksissä 7–9 määrätyn tehostetun tarkkailujakson 
jälkeen tehtävän erityisen selvityksen perusteella aluehallintovirastolla on 
mahdollisuus tarvittaessa täsmentää tai täydentää lupaa lupamääräyksessä 10 
määrätyllä tavalla. 

Edellä mainituilla perusteilla aluehallintoviraston päätöksen kumoamiseen tai 
muuttamiseen ei ole syytä valituksissa esitetyillä perusteilla. Näin ollen 
valitukset on hylättävä. 

Sovelletut oikeusohjeet 

Perusteluissa mainitut 

Julkinen kuulutus   

Päätös on annettu julkisella kuulutuksella. 
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Päätöksestä ilmoittaminen 

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

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 5.4.2023. 

Valitusosoitus on liitteenä HallJK (01.20). 

Hallinto-oikeuden kokoonpano 

Asian ovat ratkaisseet lainoppineet hallinto-oikeustuomarit Janne Marttila ja 
Jaana Nyman sekä tekniikan alan hallinto-oikeustuomari Jenni Korpeinen. 
Asian on esitellyt Jenni Korpeinen. 

 

Tämä päätös on sähköisesti varmennettu hallinto-oikeuden 
asianhallintajärjestelmässä. 
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Jakelu 

Päätös , oikeudenkäyntimaksu 260 euroa  
(Oikaisuvaatimusohje ilmenee hallinto-oikeuden päätöksen 
oikeudenkäyntimaksua koskevasta liitteestä.) 

Jänneniemen osakaskunta, oikeudenkäyntimaksu 260 euroa  
(Oikaisuvaatimusohje ilmenee hallinto-oikeuden päätöksen 
oikeudenkäyntimaksua koskevasta liitteestä.) 

 

Kuopion Vesi Oy 

Kuopion kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen 

Kuopion kaupungin terveydensuojeluviranomainen 

Kuopion kaupunginhallitus 

Siilinjärven kunnan ympäristönsuojeluviranomainen 

Siilinjärven kunnanhallitus 

Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus / 
Ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue 

Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus / 
Kalatalousviranomainen 

Itä-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://asiointi.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet#/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




