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JULKINEN KUULUTUS

Valitus vesilain mukaisesta päätöksestä

Vesilain 15 luvun 3 §:n mukaan Vaasan hallinto-oikeuden on annettava
lupaviranomaisen, valtion valvontaviranomaisen ja kunnan
ympäristönsuojeluviranomaisen vesilain nojalla antaman päätöksen sekä
ojitustoimituksessa annetun päätöksen johdosta jätetty valitus tiedoksi
julkisella kuulutuksella noudattaen, mitä hallintolain 62 a §:ssä säädetään.
Tieto kuulutuksesta on julkaistava hankkeen vaikutusalueen kunnissa
noudattaen, mitä kuntalain 108 §:ssä säädetään.

Kuulutuksen julkaisupäivä Vaasan hallinto-oikeuden verkkosivuilla

10.3.2023

Valituksen tiedoksisaantipäivä

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

Valituksen tiedoksisaantipäivä on 17.3.2023.

Asia

Luvan hakija Antti Yrjänheikki Oy on jättänyt Vaasan hallinto-oikeuteen
valituksen Pohjois-Suomen aluehallintoviraston päätöksestä 20.12.2022
nro 169/2022 vesilain mukaisessa lupa-asiassa. Päätös koskee maa-ainesten
ottamista pohjavedenpinnan yläpuolelta tilalta Lauri RN:o 10:38 Reväsvaaran
pohjavedenottamon suoja-alueella, Ylitornio. Pohjois-Suomen
aluehallintovirasto on hylännyt hakemuksen.

Valitusasiakirjan  nähtävilläpito

Tämä kuulutus ja valitus pidetään nähtävillä 10.3. – 11.4.2023 Vaasan
hallinto-oikeuden verkkosivuilla
(https://oikeus.fi/hallintooikeudet/vaasanhallinto-oikeus/fi/index/hallinto-
oikeudenkuulutukset/valituskuulutukset.html). Hallinto-oikeuden
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verkkosivuilla valitus on ilman liitteitä. Tieto kuulutuksesta on julkaistava
Ylitornion kunnassa.

Hallintolain 62 b §:n mukaan julkisen kuulutuksen ja kuulutettavan asiakirjan
tiedot julkaistaan, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.
Henkilötiedoista julkaistaan kuitenkin ainoastaan tiedonsaannin kannalta
välttämättömät henkilötiedot.

Mahdollisuus vastineen antamiseen

Vaasan hallinto-oikeus varaa asianosaisille, joita asia erityisesti koskee,
tilaisuuden vastineen antamiseen. Mahdollinen vastine tulee toimittaa hallinto-
oikeuteen viimeistään 11.4.2023. Luvan hakijalle ja viranomaisille varataan
erikseen tilaisuus vastineen antamiseen.

Vastineeseen on merkittävä sen tekijän nimi, postiosoite, puhelinnumero ja
mahdollinen sähköpostiosoite. Vastineessa on ilmoitettava asian diaarinumero
123/2023.

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

Vaasan hallinto-oikeus
Kuulemiskanslia, 029 56 42624

Tuomioistuimen yhteystiedot

Vaasan hallinto-oikeus
Korsholmanpuistikko 43, 4 krs (PL 204), 65101 Vaasa
Sähköposti: vaasa.hao@oikeus.fi
Puh.: 029 56 42780

Hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelu:
https://asiointi.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet#/

Henkilötietojen käsittelyyn ja tietosuojaan liittyvät tiedot ovat saatavilla:
https://oikeus.fi/hallintooikeudet/vaasanhallinto-oikeus/fi/
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Vaatimukset  
 Antti Yrjänheikki Oy pyytää ensisijaisesti, että Vaasan hallinto-oikeus 

kumoaa valituksenalaisen päätöksen ja myöntää hakemuksen mukaisen 
luvan. 
 
Mikäli hallinto-oikeus vastoin valittajan käsitystä ei voi myöntää lupaa 
hakemuksen mukaisena, Antti Yrjänheikki Oy pyytää toissijaisesti, että 
hallinto-oikeus myöntää hakemuksen pohjalta luvan maa-aineisten otta-
miseen hakemuksen mukaisella alueella siten, että maa-aineksen otto-
määrää pienennetään haetusta määrästä Lapin ELY-keskuksen lausun-
nossa puolletun ottomäärän suuruiseksi ja ottotaso nostetaan ympäristö-
ministeriön ohjeistuksen mukaisesti tasolle pohjavesi +6 (kuusi) metriä. 
Ellei hallinto-oikeus katso voivansa itse myöntää suoraan lupaa, Antti 
Yrjänheikki Oy pyytää, että hallinto-oikeus palauttaa asian Pohjois-Suo-
men aluehallintoviraston uudelleen käsiteltäväksi luvan myöntämiseksi 
siten, että lupa myönnetään hakemuksen mukaiselle alueelle ja ottomää-
rää pienennetään Lapin ELY-keskuksen esittämälle ottomäärälle ja otto-
taso nostetaan ympäristöministeriön ohjeistuksen mukaisesti tasolle 
pohjavesi +6 (kuusi) metriä.  
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1 Asian tausta 

Antti Yrjänheikki Oy (jäljempänä ”yhtiö”) on hakenut vesilain (587/2011, jäl-
jempänä ”VL”) mukaista lupaa maa-ainesten ottamisen jatkamiseksi pohjave-
sipinnan yläpuolelta tilalla Lauri 976-408-10-38 Ylitornion kunnan Nuotioran-
nassa. Vesilain mukaista lupaa on haettu kymmeneksi vuodeksi. Hankealue si-
jaitsee Reväsvaaran pohjavesialueella (12976101) vedenottamon lähisuoja-
vyöhykkeellä (Pohjois-Suomen vesioikeus 21.11.1973/68/73/11). Pohjavesialue 
on luokiteltu alueluokkaan 1E Vedenhankintaa varten tärkeä pohjavesialue, 
jonka pohjavedestä pintavesi- tai maaekosysteemi on suoraan riippuvainen. 
 
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on 11.3.2011 myöntänyt vesilain mukaisen 
luvan nro 14/11/2 maa-ainesten ottoon tilalta Lauri 976-408-10-38. Lupa vali-
tuksen alaisen päätöksen mukaiselle alueelle on ollut voimassa 15.4.2021 
saakka. 
 
Antti Yrjänheikki Oy on vuonna 2009 jättänyt MAL:n mukaiset lupahakemus-
asiakirjat Ylitornion kuntaan, joka silloin toimi maa-aineslain mukaisena lupa-
viranomaisena. Ylitornion kunta on pyytänyt ottosuunnitelmasta lausuntoa La-
pin ympäristökeskukselta 15.5.2009 ja ympäristökeskus on antanut yllä maini-
tun lausunnon 10.6.2009. Lupahakemusta ei kunnassa ole ainakaan virallisesti 
käsitelty vaan lupahakemus on (tiettävästi) vuonna 2011 siirretty Rovaniemen 
kaupungin ympäristölautakunnalle alueen kuntien yhteiseen lupavirastoon. Lu-
pahakemusta ei sielläkään ole koskaan käsitelty ja täten tilalla ei ole ollut voi-
massa olevaa MAL:n mukaista ottolupaa vuoden 2009 jälkeen. Yrjänheikki on 
sittemmin olettanut, että myös MAL:n mukainen ottolupa on Aluehallintoviras-
ton päätöksen mukaisena myönnetty. 
 
Lapin aluehallintoviraston päätöksen PSAVI/109/04./2010 mukaan Lapin elin-
keino-, liikenne- ja ympäristökeskus (”jäljempänä ”ELY-keskus”) edellyttänyt, 
että ”Varsinaisessa maa-ainesten otossa tulee ylimmän luontaisen pohjaveden-
pinnan päälle jättää suojaavaa maakerrosta vähintään neljä metriä eikä suun-
niteltua ottotasoa saa alittaa.” Päätöksessä on neljän metrin suojamaakerros hy-
väksytty.  
 
Yhtiö on uutta VL:n mukaista lupaa hakiessa esittänyt samaa neljän metrin suo-
jamaakerrosta pohjaveden yläpuolelle.  ELY-keskus on kuitenkin Aluehallinto-
virastolle 8.4.2022 antamassaan lausunnossa LAPELY/1400/2022 katsonut, että 
”ympäristöministeriön ohjeistuksen mukaisesti vedenottamoiden lähisuoja-
vyöhykkeellä olemassa olevilla ottamisalueilla pohjavedenpinnan yläpuolella 
tulee olla suojakerrospaksuutta vähintään kuusi (6) metriä.” 
 
Lisäksi ELY-keskus toteaa, ”että maa-ainesten oton lopettamiseen ja jälkihoi-
toon tähtäävä toiminta voi alueella olla mahdollista. ELY-keskus kuitenkin kat-
soo, että nyt haetun ottomäärän (120 000 k-m3) ei voida katsoa olevan pelkäs-
tään maa-ainesten 5/8 oton lopettamiseen ja alueen jälkihoitamiseen tähtäävää. 
ELY-keskuksen näkemys on, että lupa voidaan myöntää vain, jos ottomäärä on 
pienempi (esim. 50 000 k-m3) ja toiminta selkeästi jälkihoitoon tähtäävää. ELY-
keskus toteaa, että viereiselle alueelle maisemointiin tähtäävässä maa-
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aineslupahakemuksessa 2,6 hehtaarin alueelle haettu kokonaisottomäärä on 45 
000 k-m3. Tähän suhteutettuna lähisuojavyöhykkeelle sijoittuva ottamistoiminta 
ei voi olla määrältään merkittävästi edellä mainittua kaukosuojavyöhykkeelle 
sijoittuvaa toimintaa suurempaa.” 
 
Lausunnossaan ELY-keskus arvioi, ”että maa-ainesten ottaminen hakemuksen 
tarkoittamalla alueella voi olla mahdollista ilman, että siitä ennalta arvioiden 
aiheutuu ympäristölle maa-aineslain tai vesilain tarkoittamia haittoja, mikäli lu-
paharkinnassa huomioidaan lausunnossa (edellä esitetyt) asiat. Lapin ELY-kes-
kus myös katsoo, että avaamalla mahdollisimman vähän uutta aluetta ja maa-
ainesten oton lopettamiseen tähtäävällä ottamistoiminnalla voitaisiin välttää 
maa-aineslain 3 §:n vastaisia vaikutuksia.”  
 
Alue sijoittuu Länsi-Lapin voimassa olevassa maakuntakaavassa Ylitornion 
maa- ja metsätalousvaltaiselle alueelle (M 4505). Kaavamerkinnän mukaan: 
”Merkinnällä osoitetaan pääasiassa maa- ja metsätalouskäyttöön tarkoitettuja 
alueita, joita voidaan 3/8 käyttää pääasiallista käyttötarkoitusta sanottavasti 
haittaamatta ja luonnetta muuttamatta myös muihin tarkoituksiin.”  
 
Reväsvaaran pohjavesialue on maakuntakaavassa osoitettu tärkeä tai vedenhan-
kintaan soveltuva pohjavesialue. Kaavamääräyksen mukaan: ”Aluetta koskevat 
toimenpiteet on suunniteltava siten, että pohjaveden laatu ja määrä eivät niiden 
vaikutuksesta heikkene.”  
 
Lisäksi nyt suunniteltu ottoalue sijaitsee maakuntakaavassa matkailun vetovoi-
maalueella (mv 8415). mv-merkinnällä osoitetaan matkailun ja virkistyksen 
vyöhykkeitä, joihin kohdistuu alueidenkäytöllisiä kehittämistarpeita ja niiden 
yhteensovittamista. Kaavamääräyksen mukaan: ”Aluetta tulee kehittää matkai-
lupalvelukohteiden, maaseutumatkailun, palvelujen ja reitistöjen yhteistoimin-
nallisena kokonaisuutena alueen pääkäyttötarkoitusten kanssa yhteen sopivalla 
tavalla. Kulttuuriperintö-, maisema- ja luontoarvoja tulee vaalia matkailun ve-
tovoimatekijöinä.”  
 
Alueella ei ole oikeusvaikutteista yleis- tai asemakaavaa. ELY-keskuksen näke-
mys on, että suunniteltu hanke ei vaikeuta alueen käyttämistä maakuntakaavassa 
osoitettuun tarkoitukseen 
 
Hanke kohdistuu alueelle, jolla on aikaisemmin suoritettu maa-ainesten ottotoi-
mintaa. Hakijalla itsellään on ollut aiemmin toimintaa suunnitellulla ottoalueella 
ja alue on pääosin maisemoimatta. Viereisellä kiinteistöllä Mäkilauri on ollut 
Rovaniemen ympäristölautakunnan 25.5.2011 myöntämä maa-aineslain mukai-
nen ottolupa, joka on päättynyt 30.6.2021. Alueelta on otettu maa-ainesta noin 
tasoon +142,0 m ja uusi lupahakemus tilalle on käsittelyssä.  
 
Lupahakemuksen mukaisessa maa-ainesten ottohankkeessa on tarkoitus poistaa 
kiinteistöjen Lauri 976-408- 10-38 ja Mäkilauri 976-408-10-49 rajalla sijaitseva 
soratörmä sekä vanhan maa-ainesten ottopaikan kapeiden kannasten soraa ja 
hiekka olevien ainesten otto ja alueen maisemointi. Suunnitellun ottoalueen 
koko on noin 2,3 ha ja suunniteltu kokonaisottomäärä noin 120 000 m3. 
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Suunniteltu maa-ainesten alin ottotaso on +140,0 - 142,0 m (N2000), jolloin 
pohjaveden yläpuolelle jäisi yli neljän metrin paksuinen suojakerros. 
 

2 Valituksenalaisen päätöksen pääasiallinen sisältö 

Aluehallintovirasto (jäljempänä ”AVI” tai ”lupaviranomainen”) on valituksen-
alaisella päätöksellään hylännyt yhtiön vesilain mukaisen hakemuksen maa-ai-
nesten ottamiseksi pohjavedenpinnan yläpuolelta. 

Valituksenalaisen päätöksen perustelujen mukaan suunnitellun mukainen maa-
ainesten ottaminen saattaa muuttaa vedenhankintatarkoitukseen soveltuvan Re-
väsvaaran pohjaveden laatua tai määrää ja tämä muutos voi huonontaa pohjave-
den käyttökelpoisuutta taikka muulla tavalla aiheuttaa haittaa vedenotolle tai ve-
den käytölle talousvetenä vaarantaen siten mahdollisen myöhemmän talousvesi-
käytön. Hankkeesta saatavaa hyötyä ei voida pitää huomattavana yleiselle tai 
yksityiselle edulle koituviin menetyksiin verrattuna. Lisäksi hanke voi aiheuttaa 
ympäristönsuojelulain (527/2014, ”YSL”) 17 §:n mukaisen pohjaveden pilaa-
miskiellon vastaisia seurauksia. Ottaen lisäksi huomioon varovaisuusperiaate 
VL 3 luvun 4 §:n 2 kohdassa tarkoitettuja luvan myöntämisen edellytyksiä ei 
ole. 

Reväsvaaran pohjavesialueella on Ylitornion kunnan vedenottamo, joka sijaitsee 
reilun 400 metrin etäisyydellä hankealueesta. Rantakerrostuman pohjaveden ar-
vioidun päävirtaussuunnan (pohjoiseen) perusteella suunniteltu ottoalue sijaitsee 
vedenottamon yläpuolella.  Hankealue sijaitsee vedenottamon lähisuojavyöhyk-
keellä, jossa luonnontilaisilta alueilta ei lähtökohtaisesti saa ottaa maa-aineksia 
muutoin kuin ottamisalueen kunnostustarkoituksessa. 

Suojakerrospaksuuden pienentyminen saattaisi kohteessa lisätä pohjaveden li-
kaantumis- ja muuttumisvaaraa. Maa-ainesten otto hakemuksen mukaisesti pois-
taa pohjaveden yläpuolella olevaa suojakerrosta. Jäljelle jäävän suojakerroksen 
arvioidusta paksuudesta huolimatta maa-ainesten ottaminen hakemuksessa ku-
vatulla tavalla aiheuttaa riskiä muodostuvan pohjaveden laadulle tai määrälle, 
jolloin pohjavesimuodostuman käyttökelpoisuus vedenhankinnan kannalta voi 
heiketä. Vaikka maa-ainesten aikaisempi otto hankealueella ja sen läheisyydessä 
ei olisi tähän mennessä aiheuttanut haittaa otettavan pohjaveden laadulle ja mää-
rälle, vaaran aiheutumisen mahdollisuutta ei voida laajenevan maa-ainesten oton 
osalta sulkea pois.  

Maa-ainesten ottamistoiminta pohjavedenottamon lähisuojavyöhykkeellä saat-
taisi vaarantaa vesienhoitosuunnitelman pohjavesien tilatavoitteiden saavuttami-
sen. Hankkeella suunnitelman mukaisesti toteutettuna olisi siten todennäköisesti 
haitallisia vaikutuksia vesienhoitosuunnitelman tavoitteiden saavuttamiseen.  

Hakemuksen mukainen ottotoiminta sijoittuisi osittain vanhalle ottoalueelle, 
mutta laajenisi samalla luonnontilaiselle alueelle. Hakijan hakemuksen täyden-
nyksenä 15.9.2022 toimittaman jälkitilannekartan 2022 mukaan ottoalueella 
kiinteistöllä Lauri 976- 408-10-38 jää suojakerrosta havaittuun pohjavesipintaan 
paikoitellen alle yksi metri. Hakemuksen mukainen suojakerros ei toteudu.  
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Aluehallintovirasto katsoo, että suunnitellun mukainen maa-ainesten ottaminen 
saattaa muuttaa vedenhankintatarkoitukseen käytettävän Reväsvaaran pohjave-
sialueen pohjaveden laatua tai määrää ja tämä muutos voi huonontaa pohjaveden 
käyttökelpoisuutta taikka muulla tavalla aiheuttaa haittaa vedenotolle tai veden 
käytölle talousvetenä.  

Hankkeesta saatavaa hyötyä ei voida pitää huomattavana yleiselle edulle koitu-
viin menetyksiin verrattuna. Lisäksi hanke voi aiheuttaa ympäristönsuojelulain 
17 §:n mukaisen pohjaveden pilaamiskiellon vastaisia seurauksia.  

Edellä mainituin perustein ja varovaisuusperiaate huomioon ottaen aluehallinto-
viraston mukaan vesilain 3 luvun 4 §:ssä säädetyt luvan myöntämisen edellytyk-
set eivät täyty eikä lupaa siten voida myöntää 

Valitusperusteluiden tiivistelmä 

Yhtiö esittää valitusperusteidensa tiivistelmänä seuraavat seikat, jotka perustel-
laan tarkemmin jäljempänä: 

1) Vesilain mukainen lupaharkinta on oikeusharkintaista päätöksentekoa. Jos luvan 
myöntämisedellytykset täyttyvät, lupaviranomaisen on myönnettävä hankkeelle 
lupa. Hankkeesta yksityiselle edulle saatavat hyödyt ovat yleiselle edulle aiheu-
tuvia menetyksiä huomattavasti suurempia. Asiassa ei ole kyse myöskään sellai-
sesta seikasta, joka muodostaisi VL 3 luvun 4 §:n 2 momentin mukaisen ehdot-
toman luvanmyöntämisesteen. 

2) Lupaviranomaisella ei yhtiön mielestä ole ollut perustetta hylätä hakemusta ko-
konaan ja hanke voidaan lupaehtoja asettamalla toteuttaa hakemuksen pohjalta 
siten, että se täyttää kansallisissa ohjeistuksissa pohjavesialueille asetetut suoja-
kerrosvaatimukset. Lupahakemuksen ottosuunnitelman mukaan suojakerrospak-
suudeksi tulisi jäämään vähintään 4 metriä. Vuoden 2022 syksyllä asennetuissa 
pohjaveden tarkkailuputkissa suoritettujen mittausten mukaan pohjavesipinta on 
ollut aikaisempia (=ennen lupahakemuksen laatimista) havaintoja korkeammalla 
tasolla tilojen Lauri 976- 408-10-38 ja Mäkilauri 976-408-10-49 raja-alueella. 
Tästä syystä ottotaso on lupahakemuksessa esitetty liian alas, eikä ottotasoa ole 
ennen hakemuksen lopullista käsittelyä huomattu muuttaa uusia havaintoja vas-
taavaksi eikä hakemuksen mukainen suojakerrospaksuus toteutuisi, kuten lupa-
päätöksen perusteluosiossa todetaan.  

3) Hanke ei vaikeuta Tornionjoen vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelmassa 
vuosille 2022–2027 esitettyjä pohjavesialueen riskien ja haittojen vähentämistä, 
eikä se vaaranna vesienhoitosuunnitelman mukaisen hyvän tilan saavuttamista. 
Se seikka, että vesienhoitosuunnitelmassa on kuvattu yleisellä tasolla erilaisia 
maa-ainesten ottotoiminnan mahdollisesti aiheuttamia riskejä pohjavedelle ei 
tarkoita, että nyt kyseessä oleva hanke aiheuttaisi tällaisia riskejä, tai että alueella 
ei saisi harjoittaa lainkaan maa-ainesten ottotoimintaa. 

4) Mitään erityistä normaalista poikkeavaa riskiä ei ole, eikä toiminta aiheuta poh-
javeden pilaantumisen vaaraa. Toiminta on lisäksi kaavan mukaista. Kyseessä 
on maa-ainesten ottamistoiminnan sijoittamisesta alueelle, jolla on jo 
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aikaisemmin ollut vastaavanlaista ottotoimintaa, eikä alueella harjoitettava toi-
minta ole aiemminkaan aiheuttanut haittaa pohjaveden laadulle ja määrälle. 

3 Perustelut 

3.1 Luvan myöntämisen edellytykset 

VL 3 luvun 4 §:ssä säädetään luvan myöntämisen yleisistä edellytyksistä seuraa-
vaa: 

”Lupa vesitaloushankkeelle myönnetään, jos: 

1) hanke ei sanottavasti loukkaa yleistä tai yksityistä etua; tai 

2) hankkeesta yleisille tai yksityisille eduille saatava hyöty on huomattava ver-
rattuna siitä yleisille tai yksityisille eduille koituviin menetyksiin. 

Lupaa ei kuitenkaan saa myöntää, jos vesitaloushanke vaarantaa yleistä tervey-
dentilaa tai turvallisuutta, aiheuttaa huomattavia vahingollisia muutoksia ympä-
ristön luonnonsuhteissa tai vesiluonnossa ja sen toiminnassa taikka suuresti huo-
nontaa paikkakunnan asutus- tai elinkeino-oloja. 

Hakijalla on oltava oikeus hankkeen edellyttämiin alueisiin. Jos hakija ei omista 
aluetta tai hallitse sitä pysyvällä käyttöoikeudella, luvan myöntämisen edelly-
tyksenä on, että hakijalle myönnetään oikeus alueen käyttämiseen siten kuin 2 
luvussa säädetään tai että hakija esittää luotettavan selvityksen siitä, miten oi-
keus alueeseen järjestetään.” 

Vesilain mukainen lupa voidaan myöntää hankkeelle siten joko hankkeen vähäi-
syyden tai hyöty-haitta-vertailun eli intressivertailun perusteella. Vesitalouslu-
van myöntämisen edellytyksiä on arvioitu nyt kyseessä olevassa asiassa VL 3 
luvussa säädetyn intressivertailun perusteella. 

Lain esitöiden mukaan vesilain mukainen lupaharkinta on oikeusharkintaista 
päätöksentekoa. Jos luvan myöntämisedellytykset täyttyvät, lupaviranomaisen 
on myönnettävä hankkeelle lupa. Tämä on todettu myös nimenomaisesti VL 11 
luvun 17 §:n 2 momentissa, jonka mukaan lupa myönnetään, jos hanke täyttää 
vesilaissa ja sen nojalla annetuissa asetuksissa säädetyt vaatimukset. 

Hankkeesta yleiselle edulle koituvat menetykset kohdistuvat tässä tapauksessa 
yhdyskunnan vedenottoon ja veden käyttöön talousvetenä sekä vesienhoidon ja 
merenhoidon järjestämisestä annetun lain (1299/2004, ”VMJL”) mukaan arvioi-
tavaan pohjaveden kemialliseen tilaan, mutta niitä ei voida pitää merkittävinä. 
Hanke ei ainakaan valituksen toissijaisten vaatimusten mukaisesti toteutettaessa 
muuta pohjaveden laatua tai määrää siten, että hanke huonontaisi pohjaveden 
käyttökelpoisuutta tai muutoin aiheuttaisi haittaa vedenotolle tai veden käytölle 
talousvetenä. Hankkeesta yksityiselle edulle saatavat hyödyt olisivat yleiselle 
edulle aiheutuvia menetyksiä merkittävästi suurempia. 
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Yhtiö huomauttaa, että vesitaloushankkeen lupahakemuksen hylkääminen edel-
lyttää, että hanke aiheuttaa huomattavia vahingollisia muutoksia ympäristön 
luonnonsuhteissa ja vesioloissa taikka suuresti huonontaa paikkakunnan asutus- 
tai elinkeino-oloja, eli vaikutuksen tulee olla merkittävä, jotta se voi muodostaa 
ehdottoman luvanmyöntämisesteen. Koska kyseessä on otto- ja maisemointitoi-
minta, joka tulisi sijoittumaan alueelle, jossa kohteessa itsessään sekä viereisellä 
tilalla on aiemminkin harjoitettu vastaavanlaista toimintaa ilman että toiminnasta 
olisi havaittu aiheutuvan haitallisia vaikutuksia pohjaveteen, ei yhtiön mielestä 
varovaisuusperiaatetta tule soveltaa siten, että lupa kokonaan hylätään. 

3.2 Vedenottamon lähisuojavyöhyke ja suojakerros 

AVI on arvioinut valituksenalaisessa päätöksessä jäljelle jäävän suojakerroksen 
paksuuteen viitaten, että maa-ainesten ottaminen hakemuksessa kuvatulla tavalla 
aiheuttaa riskiä muodostuvat pohjaveden laadulle tai määrälle, jolloin pohjave-
simuodostuman käyttökelpoisuus vedenhankinnan kannalta voi heiketä. 

Ympäristöministeriön oppaan mukainen suojakerrosvaatimus voidaan yhtiön 
mielestä hakemuksen pohjalta täyttää lupaviranomaisen asettamilla lupaeh-
doilla.   

Ympäristöministeriön oppaassa on annettu ohjeita koskien suojakerrospaksuuk-
sia. Suojakerroksella tarkoitetaan ylimmän pohjavesipinnan yläpuolelle jätettyä 
pohjavettä suojaavaa maakerrosta. Oppaan mukaan suojakerrospaksuuden vaa-
timuksiin vaikuttaa ottamisalueen sijoittuminen pohjavesialueella ja pohjave-
denottamon vaikutusalueella. Suojakerrospaksuuksille voidaan asettaa seuraavat 
varovaisuusperiaatetta noudattavat tavoitteet: 

 lähisuojavyöhykkeille ei uusia ottamisalueita. Olemassa olevilla otta-
misalueilla suojakerros on vähintään 6 metriä. Ottaminen voi tulla ky-
seeseen lähinnä vanhojen ottamisalueiden kunnostamisen yhteydessä 

 kaukosuojavyöhykkeillä suojakerroksen paksuus on vähintään 4 met-
riä 

 suoja-alueiden ulkopuolella pohjavesialueella suojakerroksen pak-
suus on vähintään 3–4 metriä 

 pohjavesialueiden ulkopuolella suojakerroksen paksuus on vähintään 
1–2 metriä. Pohjaveden pinnan alapuolinen ottaminen mahdollista, 
mikäli se perustuu riittäviin tutkimuksiin ja ottamiselle ei ole muita 
rajoituksia. 

3.3 Vesienhoitosuunnitelma 

Valituksenalaisen päätöksen mukaan hanke vaikeuttaa vesienhoitosuunnitel-
massa esitettyjä pohjavesialueen riskien ja haittojen vähentämistä ja voi vaaran-
taa vesienhoitosuunnitelman mukaisen hyvän tilan saavuttamisen. 
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VL 3 luvun 6 §:n 1 momentin mukaan luvan myöntämisen edellytyksiä harkit-
taessa vesitaloushankkeesta yleiselle edulle aiheutuvia hyötyjä ja menetyksiä ar-
vioidaan yleiseltä kannalta. Pykälän 2 momentin mukaan arvioinnissa on otet-
tava huomioon, mitä vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annetun lain 
mukaisessa vesienhoitosuunnitelmassa ja merenhoitosuunnitelmassa on esitetty 
hankkeen vaikutusalueen vesien tilaan ja käyttöön liittyvistä seikoista. 

Reväsvaaran pohjavesialue sijaitsee Tornionjoen vesienhoitoalueella. Tornion-
joen vesienhoitosuunnitelman vuosille 2022–2027 mukaan vesienhoitoalueella 
kaikki pohjavedet ovat hyvässä määrällisessä ja kemiallisessa tilassa. Reväsvaa-
ran pohjavesialue on arvioitu vesienhoitosuunnitelmassa hyvään tilaan ja se on 
luokiteltu riskipohjavesialueeksi.  

Valituksenalaisessa päätöksessä ei ole yksilöity tarkemmin, mitä vesienhoito-
suunnitelmassa esitettyjä pohjavesialueen riskien ja haittojen vähentämistä kos-
kevia toimenpiteitä hanke vaikeuttaa. Yhtiön käsityksen mukaan vesienhoito-
suunnitelmassa ja sen liitteenä olevassa toimenpideohjelmassa ei ole osoitettu 
Reväsvaaran pohjavesimuodostumaa koskevia erityisiä toimenpiteitä.  

Yhtiö katsoo edelleen, että maa-ainesten ottamisella ei ole vaikutusta vesienhoi-
tosuunnitelmassa esitettyjen pohjavettä koskevien tavoitteiden toteuttamisedel-
lytyksiin, eikä hanke heikennä pohjavesimuodostuman tilaa. Kuten hakemuk-
sessa on todettu, toiminta-alueella ei varastoida polttonesteitä tai voiteluaineita, 
vaan polttonesteiden säilytys, koneiden tankkaukset sekä koneiden ja laitteisto-
jen huollot suoritetaan muualla. Hankkeelle lupaviranomainen voi lakien ja mää-
räysten mukaisesti asettaa Vesilain ja Ympäristöministeriön pohjavedenottamon 
lähisuojavyöhykkeelle edellyttämät suojakerrospaksuudet, joita yhtiö sitoutuu 
noudattamaan.   

3.4 Mitään erityistä, normaalista poikkeavaa riskiä ei ole 

Toiminta on yhtiön mielestä kaavan mukaista.  

Hankealue sijoittuu maakuntakaavassa tärkeälle pohjavesialueelle. Pohjavesi-
alueen kaavamerkinnällä osoitetaan yhdyskuntien vedenhankintaa varten tärkeät 
ja vedenhankintaan soveltuvat pohjavesialueet. Kaavamerkintää koskevan suun-
nittelumääräyksen mukaan pohjavesien pilaantumis- ja muuttumisriskejä aiheut-
tavat laitokset ja toiminnot on sijoitettava riittävän etäälle tärkeistä ja vedenhan-
kintaan soveltuvista pohjavesi-alueista tai riskien syntyminen on estettävä riittä-
vin vesiensuojelutoimenpitein.  

Alueella ei ole oikeusvaikutteista yleis- tai asemakaavaa. ELY-keskuksen lau-
sunnon mukaan kohteessa voidaan tietyin edellytyksin ottaa maa-aineksia alueen 
maisemoinnin yhteydessä. Kohteessa tulee huolehtia suojelun ja ottotarpeiden 
yhteensovittamisesta. ELY-keskuksen näkemys lausunnon mukaan on, että 
suunniteltu hanke ei vaikeuta alueen käyttämistä maakuntakaavassa osoitettuun 
tarkoitukseen ja ELY-keskuksen käsityksen mukaan alueen luontoarvot eivät ra-
joita ottamisen järjestämistä suunnitellulla alueella. 
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Yhtiö huomauttaa, että ottamisalue ei ole luonnontilainen, vaan suunniteltu 
hanke kohdistuu pääosin vanhalle ottoalueelle. Alueella on harjoitettu saman-
kaltaista toimintaa, jolle on jo aikaisemmin myönnetty lupia maa-ainesten otta-
miseksi pohjavesipinnan yläpuolelta ja tämä toiminta ei ole aiheuttanut haittaa 
pohjaveden laadulle ja määrälle. 

Siltä osin kuin lupaviranomainen on katsonut, että vaaran aiheutumisen mahdol-
lisuutta ei voida laajenevan maa-ainesten oton osalta sulkea pois yhtiö toteaa 
seuraavaa. Kuten lupahakemuksessa on todettu, AVI:n päätöksen alainen otto-
suunnitelma on laadittu siten, että otto ei ennalta arvioiden vaaranna muodostu-
massa olevan vedenottamon vedenantoisuutta tai veden laatua. Poltto- ja voite-
luainepäästöt torjuen toiminnasta ei ole haitallisia vaikutuksia pohjaveden laa-
tuun ottotoiminnan aikana ja alueen jälkihoitotyöt suunnitelman mukaisesti to-
teutettuina toiminnasta ei tule olemaan haitallisia vaikutuksia pohjaveteen myös-
kään oton jälkeen. Vaikutusalueella ei ole yksityistalouksien kaivoja, joihin otto 
voisi vaikuttaa. Pohjavesipintaa ei tulla alentamaan, eikä pohjavesialueelta kei-
notekoisesti johdeta vettä pois oton aikana tai sen jälkeen. 

4 Lopuksi 

Hakemuksen mukaisesta toiminnasta ei yhtiön mielestä aiheutuisi vaaraa ympä-
ristölle tai terveydelle, eikä se olisi ristiriidassa alueidenkäytön tavoitteiden 
kanssa.  

Mahdollisen pohjavedelle aiheutuvan riskin minimoimiseksi yhtiö esittää toissi-
jaiseen vaatimukseensa ja aiemmin lausuttuun viitaten, että hakemukseen perus-
tuva lupa maa-aineksen ottamiseen myönnetään siten, että suojakerroksen pak-
suudeksi määrätään vähintään ELY-keskuksen esittämä kuusi (6) metriä, jolloin 
otettavien ainesten määräksi tulee arviolta noin 50 000 k-m3. Ottotoiminnan ja 
maisemoinnin toteuttamisen edellyttämässä maa-aineslain mukaisessa lupaha-
kemuksessa esitetään lopulliset ottotasot, ottomäärät ja maisemointisuunni-
telma. Koska alueen maisemoinnissa joudutaan joka tapauksessa käyttämään 
merkittävässä määrin konetyötä, ei otosta ja maisemoinnista tulisi olemaan suu-
rempaa vaaraa pohjavedelle kuin pelkässä maisemoinnissa. Maisemointityöt tu-
levat aiheuttamaan merkittäviä kustannuksia yhtiölle ja yllä mainitulla ottomää-
rällä yhtiölle aiheutuvat taloudelliset menetykset jäävät mahdollisimman pie-
niksi. Yhtiö haluaa huomauttaa, että vuonna 2010 myönnetyssä vesitalouslu-
vassa ottomäärä on ollut 130 000 k-m3.   

Yhtiö huomauttaa myös, että Reväsvaaran tärkeällä pohjavesialueella on maa-
ainesten ottoa myös viereisellä tilalla, jolla suojakerrospaksuus on 4 metriä. Yh-
tiön mielestä vanhojen ottoalueiden hyödyntäminen mahdollistaa uusien aluei-
den säästeliään avaamisen, mikä on ympäristöllisesti kestävää ja tavoiteltavaa. 

Edellä esitetyillä uusilla rajauksilla suunniteltu toiminta ei ainakaan tällöin olisi 
YSL 17 §:n mukaisen pohjaveden pilaamiskiellon tai vesienhoitosuunnitelman 
vastaista. Kun otetaan huomioon yhtiön toiminnan laatu ja muutettavassa suun-
nitelmassa esitettävät suojakerrokset, toiminta ei vaaranna yleistä terveydentilaa 
tai turvallisuutta, aiheuta huomattavia vahingollisia muutoksia ympäristön luon-
nonsuhteissa tai vesiluonnossa ja sen toiminnassa taikka suuresti huononna 
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paikkakunnan asutus- tai elinkeino-oloja. Näin ollen asiassa eivät ole käsillä 
myöskään mikään VL 3 luvun 4 §:n 2 momentin mukaisista ehdottomista luvan-
myöntämisesteistä varovaisuusperiaatekin huomioiden. 

 

Yhtiön mielestä Vesilain ja muunkin voimassa olevan lainsäädännön mukaisen 
luvan myöntämisen edellytykset ovat olleet olemassa ja lupa olisi lupamääräyk-
siä asettamalla tullut myöntää. Tämän vuoksi yhtiö pyytää, että hallinto-oikeus 
myöntää luvan hakemuksen mukaisesti. Toissijaisesti yhtiö pyytää, että hallin-
tovirasto myöntää luvan siten, että ottotasoa nostetaan 6 metrin suojakerrosvah-
vuutta vastaavaksi ja ottomäärälle 50 000 k-m3 tai että hallinto-oikeus palauttaa 
asian AVI:n uudelleen käsiteltäväksi luvan myöntämistä varten siten, että suoja-
kerroksen paksuudeksi määrätään vähintään ELY-keskuksen esittämä kuusi (6) 
metriä, jolloin otettavien ainesten määräksi tulee arviolta noin 50 000 k-m3. 
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