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Diaarinumero  

 107/2023 ym. 

  

  

 

 

JULKINEN KUULUTUS 

Valitukset 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 

Valitusten tiedoksisaantipäivä 

Hallintolain 62 a §:n 3 momentin mukaan tiedoksisaannin katsotaan 

tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta. 

Valitusten tiedoksisaantipäivä on 17.3.2023. 

Asia 

Vaasan hallinto-oikeuteen on jätetty kaksi valitusta Etelä-Suomen 

aluehallintoviraston päätöksestä 15.12.2022, nro 376/2022. Päätös koskee 

Uudenkaupungin makeanvedenaltaan säännöstelyn muuttamista koskevia 

edunmenetyksiä, Uusikaupunki.   

Valitusasiakirjojen nähtävilläpito  

Tämä kuulutus ja valitukset 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 

verkkosivuilla valitukset ovat ilman liitteitä. Tieto kuulutuksesta on julkaistava 

Uudenkaupungin kaupungissa ja Pyhärannan kunnassa. 

 

https://oikeus.fi/hallintooikeudet/vaasanhallinto-oikeus/fi/index/hallinto-oikeudenkuulutukset/valituskuulutukset.html
https://oikeus.fi/hallintooikeudet/vaasanhallinto-oikeus/fi/index/hallinto-oikeudenkuulutukset/valituskuulutukset.html
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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 ensimmäinen 

diaarinumero 107/2023. 

Kiinteistön osaomistajaa pyydetään antamaan tieto kuulutuksesta myös 

kiinteistön mahdollisille muille omistajille ja haltijoille. 

 

Vaasan hallinto-oikeus 

Kuulemiskanslia, 029 56 42612 

 

 

 

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/ 

 



 

Valitus 1 



Vaasan Hallinto-oikeudelle    Kalannissa 23.1.2023 

ESAVin päätös N:o 376/2022 

Dnro/20015/2021 

 

Valittaja: 

 

Hakija: 

Uudenkaupungin Vesi -liikelaitos 

 

VALITUS 

Vaatimus: 

Vaaditaan päätöksen kumoamista sekä että lupaehdon muuttamista ja näitä mahdollisia korvauksia 

koskevat asiat määritellään yhdessä käsiteltäviksi.  Muiden muutosvaatimusten osalta viittaan  

 laatimaan valituskirjelmään. Kuitenkin totea, että jos erilliseen korvausratkaisuun päädytään, 

pellon arvona korvausta määritellessä on pidettävä vähintään noin 20 000 €/ha. ESAVin määräämät 

korvaukset edustavat vuotuisen hehtaarivuokran määrää, joten pääomitettuna korvauksen tulisi olla siihen 

nähden 10-15 kertainen. Siinä lähtötilanteessa, että peltokuvio vaikuttavalla vettymisalueesta aiheutuvan 

haitan vuoksi on kelvoton tai haitta-aste korkea. Pyydän saada täydentää tätä kirjelmää perustelujen ja 

selvitysten osalta kuitenkaan varsinaisia uusia lisävaatimuksia esittämättä. Aikaisempien muistutusten 

yhteydessä esittämäni ja viittaamani vaatimukset tietenkin uudistetaan jo nyt tässä menettelyssä. 

 

Perustelut ja näkökohtia: 

Nostan tässä esiin muutamia huomioita ja epäkohtia koskien ennen kaikkea 

, mutta myös muutamia muita epäkohtia, jotka koskettavat itseäni epäsuorasti joko 

maanvuokrasuhteen kautta, naapurisuhteen kautta tai luottamustehtäväni nojalla 

. 

1. Korvausesityksessä on määritelty vettymisalue, mistä on esitetty maksettavaksi taloudellista 

hyvitystä muodostuvasta haitasta johtuen. On maatalouselinkeinonharjoittajan oikeusturvan 

näkökulmasta täysin mahdotonta hyväksyä esitystä, missä hyvitys määriteltäisiin vain 

vettymisalueen rajauksen perusteella, koska haitta-alue on kuitenkin tosiasiallisesti jotain ihan 

muuta. Alueella on peltoalueita, joissa vettymisalue rajautuu selkeästi pellon reunaan 

mahdollistaen edes jossain määrin taloudellisesti sen, että pelto on osittain viljeltävissä luonnon 



lakien mukaisesti. Mutta on merkittäviä peltoalueita, joissa vettymisaluetta ei ole viljelyteknisesti 

mahdollista rajata kohtuudella pois hoidettavasta peltoalasta, vaan pahimmassa tapauksessa 

saattaa kokonainen peltolohko menettää tuottavuutensa. 

Liitteenä oleva ”karttaliite 1 -  aukea kauppakirjan aluerajaus ja kiinteistön 

haitta-alueen rajausmalli.pdf”, missä on vähimmäisrajaus haitta-alueelle. Jokainen varmasti 

ymmärtää, kunhan miettii, minkälaista maataloustuotanto avomaalla on, niin käytännössä nuo 

rajauksen sisällä olevat alueet tulee olla kylvökunnossa kauttaaltaan, ennen kuin mitään alueita on 

viljelyteknisesti edes mahdollista kylvää. Käytännössä kuuluisi vaatia koko peltolohkoa haitta-

alueen rajaukseen. Tuottavuus kärsii myös siinä tapauksessa, jos kokonaisia peltoja aletaan kylvää 

osissa. Muutenkin maatalouden kannattavuus on kuopassa ja peltotöiden jaksottaminen 

vettymisen vuoksi lisää aina kustannuksia ja alentaa satopotentiaalia. Tämän vuoksi vettymisalueen 

rajaus ei missään nimessä ole hyväksyttävä eikä käypä rajaus korvauksen määrittelyssä. 

 

2. Niin ikään korvaussumman määrittelyssä nykyinen taso vastaa enintään vaatimatonta yhden 

vuoden peltomaan vuokratasoa. Mikäli korvaussumma jaetaan vain vettymisalueen koolla, 

korvaustaso on noin suunnilleen verrannollinen vuosivuokraan, mutta haitta-aluerajaus 

huomioiden jää hehtaarikohtainen korvaustaso todella alhaiseksi. Korvaustason tulisi olla 

vähimmilläänkin yli kymmenkertainen, jotta se voitaisiin edes luokitella kohtuulliseksi aiheutettuun 

haittaan nähden. Liitteenä  alueella tehty viimeisin merkittävä maakauppa 

vuodelta 2017. Kaupan kohteena ollut pinta-ala ja kauppasumma ovat todennettavissa 

kauppakirjasta. Peltomaan hintakehitys on tuonkin jälkeen jatkanut Vakka-Suomessa ylöspäin, 

mutta peltokaupat eivät ole sijoittuneet Makeanvedenaltaan vaikutusalueelle. Laitilassa lähin 

vertailukelpoinen peltokauppa on tehty 2022 keväällä 12,15 hehtaarin suuruisesta 

salaojittamattomasta peltolohkosta, missä ei ole kastelumahdollisuutta ja kulkuyhteys 

vaatimattoman yksityistien varrella, sekä pellon ravinnetaso vaatimaton ja myös kivisiä alueita 

lohkon sisällä. Kauppasumma nousi 24 000 euroon hehtaaria kohden. Eli pinta-alakohtainen 

korvaustaso Vakka-Suomen ravinteikkaimmista, multavista, kasteluveden ja kantatien varrella 

olevista peltoaloista on auttamattomasti alle käyvän arvon ja esitys korvaussummasta on täysin 

kohtuuton. 

 

3. Kartta-aineistosta on paljastunut selviä virheitä. Tarkempaa selvitystä en ole tehnyt, koska katson, 

että se ei ole minun tehtäväni, vaan luvanhakijan tehtävä on varmentaa, että käytetty aineisto 

vastaa todellista tilannetta. Karttaliite 2 ja ilmakuvaliite 1 osoittavat kiinteistöä  

koskevaa virhettä korvausperusteiden määrittelyssä. Punaisella rengastettu alue on hakemuksessa 

rajattu metsätalousalueeksi, vaikka rajattu alue on peltoviljelyssä. Alue pidetään kuivana 

salaojaston ja kuivatuspumppaamon avulla. Kuivatuspumppaamo on hankittu ja otettu käyttöön 

sen vuoksi, koska koko kyseinen peltolohko, minkä kokonaisala on 11,51 ha, ei olisi ilman 

pumppaamoa kohtuudella viljeltävissä kuin enintään lyhyen kasvukauden viljoilla tai nurmella. 

Kuivatuspumppaamo mahdollistaa pellolla myös tuottavuutta lisäävien avomaavihannesten 

tuotannon. Peltojen kuivatus on elinehto erikoiskasvinviljelylle. Mutta tämä siis lähinnä 

osoituksena, että aineistossa on selviä virheitä perusasioissakin ja toisekseen veden patoaminen 

lupaehtojen yläpuolella aiheuttaa taloudellista vahinkoa ja estää elinkeinon harjoittamista ilman 

erillisiä kuivatustoimenpiteitä. 

 

4. Karttaliite 2 sinisellä ympyröidyt alueet ovat eri maanomistajien hallinnassa olevia kiinteistöjä. 

Kiinteistöt ovat pientilallisten maita ja ”metsäalueet” ovat aikoinaan olleet viljelykäytössä, mutta yli 

lupaehtojen tapahtuneen padottamisen vuoksi ovat jääneet pois tuotantokäytöstä, kun vettyminen 

esti alueiden taloudellisen hyödyntämisen viljelykäytössä. Mikäli alueet olisivat omassa 



hallinnassani, ne olisi niin ikään pidetty viljelykäytössä, koska kuivatuspumppaamon 

hyödyntäminen mahdollistaisi alueiden ottamisen takaisin maatalouskäyttöön. Jokirannan maat 

ovat Vakka-Suomen ravinteikkaimpia viljelymaita. Tämän vuoksi korvausmenettelyssä näitä alueita 

olisi kohtuullista käsitellä viljelysmaana, eikä suinkaan metsäpohjana, koska ovat jääneet 

metsittymään luvanhakijan aiheuttaman vahingon vuoksi. 

 

5. Maatalouselinkeinonharjoittaminen on historiallisesti ollut ja tulee jatkossakin olemaan 

sukupolvien yli tapahtuvaa elinkeinon harjoittamista ja on myös keskeinen osa huoltovarmuutta. 

Kaikkihan tiedämme, että anarkia on vain kahden aterian päässä. Tämän vuoksi ensisijaisesti tulisi 

edellyttää, että luvanhakija turvaa elinkeinonharjoittamisen mahdollisuuden myös tulevaisuudessa, 

koska luonnontilaisena pellot olisivat kylvettävissä normaaliin aikaan alkukeväästä. Tähän on 

ratkaisuna joko luvanhakijan toteuttamat tulvapenkereet, kuivatuspumppaamot, sekä tarpeen 

mukaiset ojastot, joita pitkin kuivatusvesi ohjataan pumppaamoille. Tai vaihtoehtoisesti siten, että 

maanomistajalle maksettava korvaussumma on vähintään sen suuruinen, mitä yllä kuvattujen 

toimenpiteiden toteuttaminen edellyttää, sekä vuosittaiset sähkökulut pumppaamojen käytöstä ja 

ylläpitokulut. 

 

6. Oma edustamani tila, , on toiminut alueella jo 1600-luvulla. Varhaisimmat tiluskartat 

ovat 1700-luvun alusta, missä alavimmat alueet ovat olleet jo tuolloin tuotantokäytössä. Oman 

sukuni hallinnassa tila on ollut 1800-luvun lopulta, kun iso iso isoisäni lunasti tilan silloisilta 

työnantajiltaan ja ryhtyi pitämään tilaa omissa nimissään. Itselläni on tavoitteena niin ikään saada 

tila pysymään mukana ajan kehityksessä ja turvattua sukupolvienvälinen ketju siten, että minun 

jälkeenikin alueella on ruuantuotantoa. Tämän vuoksi ei ole hyväksyttävä vaihtoehto vain ’tuhota’ 

viljelyedellytykset tulevilta polvilta, koska raakaveden saannin turvaamiseksi vedenpintaa ei ole 

tarpeen nostaa nykyisten lupaehtojen tasoa korkeammalle. Ratkaisu veden luotettavaan ja 

riittävään saantiin on insinööritoimisto Pöyry jo selvittänyt edellisen vesihuoltopäällikön aikana. 

Vedenottamon saneerauksen avulla voimassa olevan lainvoimaisen luvan ehtoja voidaan 

jatkossakin noudattaa ilman riskiä siitä, että yhteisölle tärkeä vesi on turvattu, sekä hanke on 

kustannustehokkain tapa ratkaista nyt jo vuosikymmeniä riitaisassa tilanteessa ollut ongelma 

vedenpinnan säännöstelyssä. 

 

Vielä sen verran perspektiiviä tähän alueen vaikuttavuuteen niin paikallisesti, kuin 

valtakunnallisesti. Pelkästään oman tilani liikevaihto on 1,7-1,8 miljoonaa euroa ja työllistämme 10 

vakituista henkilöä. Välillisesti työllistämme Vihannes-Laitila Oy:ssä henkilöstöä ja tuotamme 

yritykselle raaka-aineita heidän tarpeisiinsa osakasviljelijänä. Valtakunnallisesti  

tuottaa ja toimittaa markkinoille lähes 80% kotimaisista mukulasellereistä. Vähittäiskauppaan hevi-

osastojen kautta kuluttajille päätyvistä lantuista yrityksemme tuottaa lähes kolmanneksen ja mikäli 

elintarviketeollisuus otetaan mukaan, niin siltikin osuutemme valtakunnallisesta lantun 

kokonaistuotannosta on yli 20%. Palsternakassa valtakunnallinen osuutemme niin ikään on 20% 

luokkaa ja ruokasipulissakin yli 5%. Näiden seikkojen valossa pyydän ottamaan huomioon miten iso 

vaikutus yksittäisenkin tilan toimintaedellytysten tuhoamisella voi olla alueellisesti ja jopa 

valtakunnallisesti.  

 

7. Vielä väittämästä, että altaan olemassaolon ajan olisi vettä säännöstelty tasolla -25NN. Alun perin 

lupamääräys on ollut -30NN. Vuosikymmenittäin tehtävät laskut säännöstelyn ylärajassahan on 

tehty ei kuivatushyödyn vuoksi, vaan sen vuoksi, että vaikutusalueella olevat kiinteistöt eivät kärsisi 

kohtuutonta vettymishaittaa verrattuna alueisiin, jotka ovat meriveden vaikutusalueella. 

Absoluuttinen fakta on, että meriveden pinnankorkeus jo AVIin toimittamieni liitetaulukoidenkin 
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Valitus ESAVin päätöksestä 15.12.2022 N:o 376/2022; 

UG-makeavesiallas edunmenetykset/korvaukset siinä tapauksessa, 

että Vaasan HaO tai KHO muuttaa säännöstelyratkaisua voimassa olevaan verrattuna 

23.1.2023 

 

 

 

 

 

 

 

VAASAN HALLINTO-OIKEUDELLE  

 

Asia: Asianomaisten maanomistajien sekä Sirppujoen järjestely-yhtiön 

vesioikeudellisena yhteisönä tekemä valitus asiassa Uudenkaupungin 

makeavesialtaan säännöstelyn muuttamisesta annetun, lainvoimaa vailla 

olevan Etelä-Suomen Aluehallintoviraston (jäljempänä ESAVi) päätöksestä n:o 

376/2022 dn:o ESAVI/20015/2021, 15.12.2022 antamasta päätöksestä 

(määräpäivä valitukselle 23.1.2023); sikäli kuin Vaasan hallinto-oikeudessa niin 

ikään käsiteltävänä oleva valitus ESAVin päätöksestä (annettu 3.6.2021) n:o 

171/2021 dn:o ESAVi/23050/2018 koskien Uudenkaupungin makeavesialtaan 

säännöstelyn alkuperäisen vesitalousluvan lupamääräyksen 9) ensimmäisen 

kappaleen toisen virkkeen sisältämän – hakijan tietoisesti ja hyötymisen 

tarkoituksessa pitkään rikkoman – lupamääräyksen poistamisesta (pääasia) – 

vastoin odotusta – mahdollisesti vastaisuudessa saisi lainvoiman siten, että ko. 

säännöstelymääräystä koskeva virke poistettaisiin. 

 

Hakija: Uudenkaupunginvesi-liikelaitos, Uusikaupunki  
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Valittajat (valittajina myös em. lupamääräyksen muuttamista/poistamista koskevassa 

pääasiassa):  

1) Sirppujoen järjestely-yhtiö, vesioikeudellinen yhteisö, Laitila 

toimitsijamies: 

 

Jäljempänä, yhteydestä riippuen, ”valittaja”, ”valittajayhteisö”, tai ”järjestely-

yhtiö”, ja pääasian osalta ”valittaja”, ”valittajayhteisö”, ”järjestely-yhtiö”. 

 

Järjestely-yhtiö toimii Sirppujoen valuma-alueella; tässä asiassa on 

käytännössä kysymys järjestely-yhtiön kuivatusalueesta I. Järjestely-yhtiö 

edustaa samalla osakkaitaan ja hyväksyy osaltaan sen, että tämä kirjelmä 

samalla täydentää kunkin osakkaan mahdollista kiinteistökohtaista kirjelmää tai 

kattaa/korvaa/täydentää sen, osakkaan edun hänen kiinteistönsä osalta 

huomioiden. Sama koskee järjestely-yhtiön kirjelmää asiassa.  

 

2) Muut muistuttajat ja heidän yhteystietonsa; kiinteistöt on eritelty 

aikaisemmassa yhteydessä ESAVi:lle; tieto niistätoimitetaan hallinto-

oikeudelle erikseen 

            2.1) 

 

           2.2) 

 

            2.3) 
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             2.4)

 

            2.5)

 

            2.6)

 

            2.7)

 

            2.8) 

 

            2.9) 
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          2.10)

 

          2.11)

 

          2.12) 

 

 

          2.13) 

 

          2.14) 
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          2.15) 

 

          2.16)

 

          2.17)

 

          2.18)

 

          2.19)

 

          2.20) 
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          2.21)

 

 

Valittajien asiamies: 

 

 

Valitus 

Vaatimukset: 

1)   

• Valittajat uudistavat kaiken muistutuksissaan aikaisemmin 

esitetyn ja vaaditun ja viittaavat vaatimuksien ja niiden 

perustelujen osalta niissä esitettyyn.  

 

• Valittajat katsovat edelleen tässäkin yhteydessä ja samalla koko 

korvauskysymyksen taustoittamiseksi, että säännöstelyn 

muuttamista koskevan korvausratkaisun eriyttäminen on ollut 

nimenomaisesti valittajien edun vastainen ja päinvastoin hakijan 

etua palveleva ratkaisu merkitsee myös kaksinkertaista tai 

turhaa työtä. Kenelläkään – ei myöskään hakijalla – ole asiassa 

sellaista kiirettä, että ”olennaista osaa ratkaisusta kuljettaisiin 
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ikään kuin mukana”, vain eri tahdissa mutta odottamassa 

minkälainen ratkaisu pääasiassa aikanaan mahdollisesti tulee. 

On otettava huomioon, että asiassa voi lisäksi tulla vielä yksi 

muutoksenhakuvaihe, joka saattaa aikatauluttaa tilanteen vielä 

entistä sekavammaksi mikä ei ole hyvän hallintolainkäytönkään 

tavoitteiden mukaista; kuin ei myöskään ratkaisujen 

kiirehtiminen näin luodun paineen vuoksi. 

 

Jos säännöstelyä ylimalkaan muutetaan senkään ei tarvitse olla 

mitenkään ”mustavalkoinen” ratkaisu vaan vaiheittain tapahtuva 

esimerkiksi  juuri ottamalla huomioon sen tiedon ja taidon, mitä 

nykypäivänä on käytettävissä suomalaiseen vesijätön 

muodostumisen aluekohtaisessa määrityksessä; kun se  otetaan 

huomioon maan hidastuneen kohoamisen ja toisaalta 

valtamerien pinnan kohoamisen välisenä differenssinä, joka toisi 

koko asiaan suhteellisen oikeudenmukaisen ratkaisun juuri 

nykyvaihetta silmällä pitäen ja antaisi käsitellä myös menneenä 

aikana hakijan taholta tapahtuneiden laiminlyöntien 

seuraamukset tai ainakin mahdollistaisi niiden  huomioimiset. 

 

Tämän johdosta asia on palautettava Aluehallintovirastolle koko 

asian samanaikaista laillista käsittelyä varten ja siinä laillisesti 

menetellen. Tämä tarkoittaa sitä, että myöskään lupamääräystä 9) 

ei kysymyksessä olevan virkkeen osalta tule muuttaa vaan jatkoa 

silmällä pitäen se tarkistetaan ja säännöstely sidotaan 

noudattamaan jatkossa, mutta ei taannehtivasti valittajien usein 

mainitsemaa differenssiä. Taannehtivasti asian määrittelee ko. 

ajalta lainvoimainen lupamääräys 9). 

 

Kaikki parametrit asian yksinkertaiselle ratkaisulle ovat olemassa, 

kunhan hakija ei pyri yksipuolisesti polkemaan sitä valittajien etua, 

joka aikanaan on tunnustettu, jopa korostettu, silloin vielä 
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käytännössä yksimielisesti niin osapuolten kuin 

katselmusinsinöörin ja vesioikeuden hyväksyminen luonnollisena 

huomioon otettavana asiana ja siten, että hakija näin 

meneteltäessä tuolloin välttyi edunmenetyksen korvaamiselta, 

kuten Vaasan hallinto-oikeuskin on asiaa koskevan päätöksen 

31.9.2018 n:o 18/0223/2 (dn:o 01291/17/5207 ja s. 17, ss  

todennut) mikä muutoin olisi ollut merkittävä ja yksiselitteinen 

seuraus hakijan eduksi. Tämä laatija oli myös tuolloin mukana 

luvitusprosessissa ja voisi tarvittaessa vetäytyä asemastaan, 

vaikka todistamaan että näin oli tarkoitus toimia, että toiminnalla oli 

tuolloin – ja olisi edelleenkin, ellei hakijan kasvanutta ahneutta 

oteta huomioon, tänäkin päivänä täysin ymmärrettävät syynsä. 

Vesihuolto toiminnallahan on maailmanlaajuisesti kaksi 

ominaispiirrettä, yhdyskunnan jalot intressit ja raaka business. 

 

Kuten Vaasan hallinto-oikeuskin on päätöksessään 21.9.2018 

oikein todennut ”lupamääräyksen 9) ensimmäisen kappaleen 

viimeisen virkkeen tarkoituksena on ollut em. tavoin välttää 

korvattava edunmenetys, joka allasalueen rannanomistajille 

aiheutuisi siitä, että silloisen käsitteen,  meriveden laskemisen (tai 

nykyisellä hakijan kannalta lieventyneenä maan kohoamisen ja 

meriveden vielä sitä hitaamman kohoamisen välisenä 

differenssinä) rannan omistajille tai rantaoikeusasemassa (muut 

vesijätöt) oleville koituvaan ”kuivatushyötyyn” ja muihin 

merenrantaoikeutettuihin nähden (rantaoikeutetun käsitteen 

sisältäessä ässä maa-alueen ja vesialueen omistajan taikka 

vesijätön lunastamiseen oikeutetun rannan omistaja; edellisellä 

omistusoikeuteen perustuva subjektiivinen oikeus ja jälkimmäisellä 

KML 60 § perustuvaan asemaan pääsääntöisesti liittyvä 

lunastusoikeus; siihen aikaan poikkeuksia ei juuri ollut). 

Kummassakin tapauksessa altaan rakentaminen ja sen vesiolot 

merkitsisivät sanotun, perustuslainkin suojaaman subjektiivisen 

oikeuden riistämistä. Ilman korvausta se ei voisi tapahtua ja 
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”mittarina” on silloin muutakin kuin kuivatushyöty. Tästä ei 

suoritettu tällaista asetelmaa rakennettaessa ja siksi ei sen 

menettelyn ensimmäisessä vesilupakäsittelyssä määrätty mitään 

korvausta, vaan asia käytännössä sovittiin – ja silloin luotettiin 

lupamääräyksiin tulevaksi, sisällön, jolla asia kompensoitiin juuri 

kysymyksessä olevalla lupaehto 9) sisällöllä. Menettely oli 

ymmärrettävä, hakijan kannalta edullinen ja 

rannanomistajatahollekin välttävä, koska karkeasti sama asema 

turvattiin säännöstelyllä – ja hakijakin oikeudenmukaisuuteen ja 

rehellisyyteen oli tuolloin suuremmat luottamusasteet kuin 

sittemmin tapahtunut kehitys olisi antanut perusteita.  

 

Hakija on sen jälkeen tämän taustan aktiivisesti unohtanut 

piittaamatta lupaehtojen noudattamisesta ja noudattamisen 

määrästä silloin kun se pääsääntöisesti on ollut täysin mahdollista. 

Hakija on vedonnut mm. laitteistonsa vajavaisuuteen ja 

huonokuntoisuuteen, ettei sillä ole voitu säännöstelyä toteuttaa 

esimerkiksi jonkin sulkuportin heikkouden vuoksi jne. Kaikkein 

vähiten hakija on edes pyrkinyt automatisoimaan tai muutoin 

kehittämällä tekemään säännöstelyä esim. nopeampaan 

reagointiin kykeneväksi mitä juuri edellyttäisi se luonnontilan 

jäljittely, johon tällä yhteisesti sovitulla menettelyllä pyrittiin 

ehdottomasti vaatii meriveden korkeusvaihteluiden ja tiedon 

yhteensovittamisen mukaan – taaskin molempien tahojen 

intresseissä – mutta toisen niskoitellessa ja pettäessä. Aivan 

tarkkaan tosiaikaisen luonnollisen vedenkorkeuden vaihtelun 

huomioimiseen ei teknisin ratkaisuin helposti päästäisi, mutta 

aktiivisesti vastaamalla omaan ”huutoonsa” hakija olisi hyvin 

kyennyt riittävällä tavalla huolehtimaan altaan säännöstelystä 

lupamääräyksen mukaisesti. Päinvastoin hakija kuitenkin toimi ja 

perusteetta.  
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Se myöhemmin esitetty väite, etteikö veden poistuminen olisi nyt 

vettymishaitoista kärsivillä alueilla muka toiminut 

luonnontilassakaan ei myöskään pidä paikkaansa. Ojitettu 

rantapelto kyllä purkaa vedet mereen siinä lyhyessäkin laskun 

syklissä, jossa meriveden korkeuden vaihtelu nopeimmillaankin 

joskus tapahtuu. 

 

Joka tapauksessa yksinkertaisimmillaan ja selvimmillään 

menettelyn tarkoituksena oli estää joka suhteessa allasalueen 

rannanomistajia joutumasta huonompaan asemaan merelliseksi 

jääviin rannanomistajiin verrattuna. Muunlainen menettely olisi 

merkinnyt korvausvelvollisuutta hakijalle. 

 

Tämä periaate kirjattiin myös katselmusmenettelyssä kuten 

luonnollista on.  

 

Järjestelmä olisi ollut toimiva, jos sitä olisi vaivautuneet 

noudattamaan ja altaan tekniikka myös seurannut aikaansa ja 

sitoumuksia.  

 

Ja jälkeenpäin on jopa tämän prosessin yhteydessä sanottua 

lupamääräystä hakijan taholta karakterisoitu, ”että se osoittautui 

huonoksi”. Sen toteutus, halut, ambitiot ja toteutustekniikka 

osoittautuivat huonoksi ja kulloinkin toteutusvastuussa olleiden 

toimijoiden halu toteuttaa säännöstelyä sen tarkoituksen 

mukaisesti – kaikkein ”huonoimmaksi”.  

 

Onko sitten kysymys ollut näiden Laitilan sulfaattimaiden kautta 

suotuneiden vesien lähtökohtaisesta yliampuvasta säästämisestä 

vai säännöstelytekniikan kehittämisen täydellisestä laiminlyönnistä 



11 
 

vai pelkästä negatiivisesta suhtautumisesta on yhdentekevää. 

Ratkaisussa ja lupamääräyksissä sellaisenaan ei ole ollut mitään 

vikaa. On tietenkin selvää, että jonakin tulevaisuuden päivänä, joka 

ei sentään vielä ole käsillä, valtamerien pinnan nousun 

seurauksena altaan tilanne muuttuu enemmänkin, mutta tämä 

tapahtuu merenkin puolella, joten seikalla ei tämän asian 

yhteydessä ole merkitystä – muutoin kyllä siten, että tiedetään, että 

turvallisuussyiden ohella muitakin keskimääräisen aikavälin 

muutoksia on tulossa.   

 

Toinen asia, joka sivuaa vesioikeudellista intessivertailua, mitä 

tässä ei sellaisenaan tämän säännöstelykysymyksen vuoksi ole 

ollut tarpeen erityisesti painottaa, on huomioitava, että asiassa on 

konkreettisesti hakijan omana selvityksenä osoitettu, että koko 

tämä kysymys hakijankin näkökulmasta tarkasteltuna olisi voitu 

välttää käytännössä pumppaamojärjestelyjen uusimisella, josta 

silloisen Pöyryn (nyk AFRY:n) asiantuntijat olivat päätyneet noin 

240 000 euron kokonaiskustannukseen. Vaikka kustannukset ovat 

ilmeisesti nousseet, on tuo summa joka tapauksessa hakijan 

taholta moninkertaisesti kulutettu kiistelyyn ja ambitioiden 

ylläpitoon ja molemmin puolin tehokasta toiminta-aikaa menetetty 

asiaa puitaessa – ikään kuin ennakkotapausta hakien. Tai sitten 

kysymys on kaukonäköisyydestä, koska näitä merestä erotettuja 

”makeavesialtaita” – ja vedensaanniltaan ja laadultaan 

parempiakin – on lakkautettu siten, että niitä Uudenkaupungin 

altaan lisäksi tuskin on kovin montaa enää käytössä. Kriisiaikana 

ne muodostavat helpon ja ”monivammaisen” kohteen, joka on 

todellinen riski laajalle käyttäjäkunnalle ja vaihtoehtojen 

puuttuessa. Riskin toteutumisen muodostavat sekä arat 

meriyhteydet että pahimmillaan avoimet hallitsemattomat sekä 

suojaamattomat pinnat.  
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Sanomattakin on selvää, että juoksutusta ei ole suoritettu nykyisen 

lainvoimaisen luvan mukaisesti. Myöskään perustetta sille, miksi 

lupamääräyksistä on poikettu, ei ole esitetty, ylimalkaan asiasta on 

vaiettu ja kiistetty silloinkin, kun selvää näyttö luvan vastaisesta 

menettelystä on olemassa. Vedenkorkeuksien keskiarvoihin ei 

myöskään ole vatvomista (se olisi laiha lohtu merellä riutalla 

keulaansa myöten seisovalle haaksirikkoiselle) 

 

Hakija on tämänkin asian yhteydessä kertonut, että altaan 

juoksutustekniikkaa oltaisiin lopultakin uusimassa. Mikäli näin on, 

se antaisi paremmat mahdollisuudet palata lupaehdon 9) 

mukaiseen säännöstelyyn – varsinkin jos viimeksi mainittu lievenee 

– vanhaa saavutettua tietenkään muuttamatta noudattamaan – 

nykyistä maan kohoamisen ja meriveden korkeuden muutoksen 

välistä differenssiä. Muutoin valittajat viittaavat siihen, mitä tältä 

osin on muistutuksissa ja muistutusten täydennyksissä 

aikaisemmin esitetty – myös korvausvaatimuksien taustalla olevine 

nälökohtine  

 

• Muutoin siltä osin kuin koskee vaatimusta asian käsittelyä 

säännöstelyn jatkamista em. tavoin modifioidusti entiseltä pohjalta 

ja näin myös siinä tapauksessa vähäisempien korvausasioiden 

kytkemistä samaan käsittelyyn, valittajat viittaavat kaikkeen siihen, 

mitä aikaisemmin ovat asiassa lausuneet sen perusteluksi, että 

säännöstelyä on käytännössä jatkettava edellä ja aikaisemmin 

esiteltyä pohjalta mahdollisten korvauskysymysten liittämistä 

tuohon käsittelyyn. Sama viittaus tehdään myös 

korvauskysymyksen vaatimuksiin ja perusteluihin – nyt esitetyn 

uuden aineiston ja vaatimusten lisäksi. 

 

Valittajat viittaavat myös siihen, mitä itse kukin ovat kirjelmissään tai 

muissa lausumissaan erikseen esittäneet.  
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2) Sen varalta, että asiassa vastoin odotusta päädyttäisiin 

korvauskysymyksen erilliskäsittelyyn, valittajat – tällöinkin viitaten omiin 

ja myötäpuoliensa – muistutuksiin ja erillisiin lausuntoihin seuraavaa:  

 

a. Tältäkin osin valittajat siis viittaava siihen, mitä asiasta erikseen 

ja aikaisemmin ovat lausuneet, esittäneet ja vaatineet. 

 

Valittajat toteavat myös, että asian käsittelyaika ei siitä ainakaan 

pitene, että säännöstelyn muuttamista ja mahdollista 

korvauskysymystä koskevat asiat käsitellään yhdessä, koska 

jälkimmäiset ovat monessa suhteessa riippuvaisia edellisistä.  

 

b. Myös vaatimusten osalta uudistetaan se, mitä valittajat ovat 

muistutuksessaan näistä kysymyksistä lausuneet.  

 

Erityisesti kiinnitetään huomiota kuitenkin seuraaviin 

näkökohtiin: 

o Viljelysmaan arvon osalta valittajat viittaavat nyt 

 valitukseensa liittämään kauppakirjaan (

) vuodelta 2017, jossa on hankittu 

kysymyksessä olevan alueen piiriin keskeisesti kuuluva 

isohko 124 ha peltoalue Sirppujoen rantavyöhykkeeltä 

oheisen kartan (tämän kirjelmän karttaliite 1) kuvaamin 

tavoin yhteensä 240 000 euron hinnasta eli karkeasti 

yksikköhinnaltaan käytännössä 20 000 euron 

hehtaarihinnalla hehtaarilta. Vastaavat viljelykoneen 

hinnat eivät vihannesviljelyssä ole mitenkään 

harvinaisia muuallakaan; niitä on osoitettavissa 

runsainkin määrin jopa muistakin maakunnista, mutta 

tämä arvomääritys kohdistuu nyt juuri alueeseen, josta 

tässä asiassa on kysymys.  
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Valittajat katsovat, että tässä on samalla alueen viljelysmaan 

käyvän hinnan arvo, jonka mukaan tässä asiassa – asia 

pitkittyessä pitäisi korvauspohja määritellä, koska varsinkaan 

täällä vihannesviljelylle erikoistuneella alueella missä 

tuotetaan jopa valtakunnallisesti merkittäviä osuuksia 

monesta vihanneslajista, ei ”uutta maata ole ostettavissa 

eikä tehtävissä” – varsinkin kun hakija 

kompensaatiotoimissakin omia mielipiteitä muuttamalla 

tekee kaikkensa tilanteen vaikeuttamiseksi. (Puhumattakaan 

siitä, että asiaratkaisuun olisi alun pitäen lähdetty pitämällä 

säännöstelyn pitämisenä voimassa lupaehdon n:o 9) 

alkuperäisen sisällön mukaisena ja hakija olisi tehnyt 

korvaavat investointinsa Pöyryn hakijalle ehdottamalla 

Tammion pumppaamon saneerauksen uuden pumppaamon 

muodostaman vaihtoehdon pohjalta – vai onko niin, että 

hakijakin näkee altaan tulevaisuuden niin muutamaan 

kymmeneen vuoteen rajoitettuna. (Suomen ja maakunnankin 

vastaavien vesihuoltoratkaisujen heikkouksien sanelemalta 

pohjalta.) Viimeksi mainittuun skenaarioon on muiden riskien 

lisäksi yhä vahvemmasti liittymässä myös em. valtamerien 

pinnan nousu, joka ei patojen ja porttien osalta helposti 

korjaannu, vaan veden laadun vuoksi tarvittavan 

läpivirtauksen mahdollisuudet heikkenevät ja kolmanneksi 

sulfaattimaiden vaikutus vedenlaatuun on käytännössä 

ikuinen.  

 

o Kun tämä prosessi tulee kestämään vielä pitkään, ei voida 

pitää kohtuullisena, että valittajien olisi tyytyminen alun 

pitäen esittämiinsä korvauksen perusteisiin vaan vähintään 

niitä on lisättävä tämänkin nyt esitetyn selvityksen tuomalla 

laskentapohjalla pellon arvosta – ja myös kustannuksista, 

joita toimenpiteet viljelylle silti aiheuttavat, luoden 

kuivatuksen usein vaalima pumppausenergioineen.  
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o Kaikkiaan on huomattava, että hakijan ja aluehallintoviraston 

päätös esittämä korvausmäärä edustaa hehtaarilta vain 

yhden vuoden pellon vuokraa. Tämä jos jokin osoittaa sen, 

että korvaus pysyvästä haitasta on täysin alimitoitettu. Tämä 

tarkoittaa sitä, että yhdysmaiden osalta korvauksen 

vähimmäismäärän tulee pohjautua vahingonkärsijän 

esittämiin lukuihin silloin kun he ovat niitä esittäneet. Muutoin 

yleisten korvausperiaatteiden mukaan 10–20-kertaiseen 

korvaussummaan hehtaarilta, juuri siten, että pellon haitoista 

suoritettava korvaus on noin 10 kertaa sen hehtaarivuokra, 

joka sekin lähentelee näillä erikoisviljelyn alueilla 1000 euroa 

vuodessa. Tämän lisäksi edellä olevan mukaisesti 

korvaukset tulee suorittaa vettymishaitan koko 

vaikutusalueella.   

 

 

Hakijan kartta-aineiston luotettavuuden esimerkinomaisesti 

havaittu vakava puute, joka viittaa muihinkin epävarmuustekijöihin 

Edellä olevan kartta-aineiston hakijan karttaliitteestä 17 otetulla 

kopiolla, joka eo. mukaisesti on tämän kirjelmän karttaliitteenä 2, 

vain karttaa havainnollistettaessa punaisella rajattu joen ranta-alue 

on sinisellä rajattujen ranta-alueiden tavoin merkitty veden 

vaivaamaksi, kituliasta metsää kasvavaksi alueeksi, kuten 

(sinisellä ympyröitynä) naapurinsakin. Kysymyksessä on  

 vuokraama tilus, joka todellisuudessa on vuosikausia 

ollut pumppaamalla kuivattua peltoaluetta rantaan asti. Sen 

kuivana pysyminen edellä mainitulla keinolla onnistuu, mutta tarve 

pumppaamalla kuivattamiseen johtuu ainoastaan hakijan 

toimenpiteistä, joita tässä asiassa käsitellään. Tämän kirjelmän 

(MML:n satelliittikuvapohjainen) karttaliite 3 kuvaa kysymyksessä 

olevan alueen pelloksi, ilman, että asiasta on pienintäkään 

epäilystä.  
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Tilanne voidaan todeta myös Vaasan hallinto-oikeuden asiassa 

suorittamassa katselmuksessa. Samalla katselmusta pyydetään 

koko asian osalta tällä kirjelmällä tässä ja nyt koska katselmuksella 

on tässä asiassa selvä ja monitahoinen merkitys oikean kuvan 

saamiseksi asiasta.  

 

Ranta-alueiden vettymishistoriaa edellä viitatun kartta-

ainaiestonkin pohjalta.  

Kysymyksessä olevan pumppaamalla kuivatun  pellon 

kahden puolen on kartoilla 2 ja 3 näkyvissä metsittyneitä ranta-

alueita, joilla kasaa heikohkoa puustoa. On olennaista tietää, että 

nämä kaikki karttaliitteellä 2 viitatut muut sinisellä ympyröidyt alueet 

ovat kaikki entisiä rantapeltoja, jotka ovat olleet hyvin kauan 

viljelyksessä, mutta altaan perustamisen jälkeen ja 

vettymishaittojen yhä pahentuessa ne ovat päässeet haltijoiltaan 

(ylivoimaisen kuivatustehtävän vuoksi) vettymään niin pahasti, ettei 

viljely enää ole sujunut. Katselmuksessa voidaan havaita tämä 

peltojen entinen luonne täysin selvästi ja riidattomasti ja näin myös 

hakijan toimenpiteiden destruktiiviset vaikutukset, joita tässä 

selvitellään. Esimerkkinä riittävällä tarmolla ja kustannuksia 

uhraamalla ylläpidetystä pellosta taas on punaisella rajattu 

 kuivattamalla hoidettu peltoalue, joka osoittaa mihin 

kustannuksia uhraamalla asti voidaan hakijan aiheuttamien tuhojen 

torjumiseksi päästä. Mutta yhtä varmasti hakijan tulee olla niistä 

vastuussa muodossa tai toisessa tässä tapauksessa 

ensimmäisenä on tietenkin kysymys pellon hinnasta, mutta on 

kohtuutonta, että hakija hävittämällä muiden maanomistajien, jotka 

eivät ole jaksaneet tai kyenneet tai ikänsä vuoksi tai muista syistä 

ole voineet alueidensa kuivatuksesta huolehtia hakijan 

toimenpiteitä vastaan olisivat tässäkin menettämässä 

todellisuudessa niistä peltoa puoli-ilmaiseksi tuhojen aiheuttajan 

menopuolen säästämiseksi. Tämä ei voi tietenkään olla oikein. 
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Näistäkin syistä asia on palautettava Aluehallintovirastoon yhtenä 

kokonaisuutena uudelleen käsiteltäväksi. 

 

Vettyneet kohdat ja niiden aiheuttamat vettymishaitta-alueet, jotka 

jälkimmäiset ovat nykyviljelyn parametreillä todellisia haitta-alueita 

(ja pelkästään vettyneen alueen korvaaminen suorastaan 

nykytiedon puutetta osoittavaa pelkästään hakijan etujen 

puoltamista). Aivan samaa, kuin jos elektroniikan komponentteja 

tuottavan teollisuushallin tulipalossa korvattaisiin ainoastaan 

kattoon läpi palaneen reiän alue ja sen alapuolella oleva tuotanto 

ja toiminta ja muu kaikki edellä mainitun seurauksena kärsimä 

haitta jätettäisiin korvauksen ulkopuolelle. Näin säästeliästä 

vakuutusyhtiötäkään tuskin löytyy – eikä ainakaan pitemmäksi 

aikaa, jos joku haluaisi tällaisia kriteerejä vakuutussektorilla 

kokeilla. Kysymys on kahdesta käsitteestä, joista molemmat on 

otettava huomioon. Tämä itsestään selvä asia voidaan lyhyesti 

kuvata esim. seuraavia tilanteita esimerkkinä käyttäen:  

Vettymishaitta sijaitsee siten keskellä pitkänomista peltokuviota, 

että sen koko peltoon nähden on merkittävä tai että se vain vaivoin 

päästään ohittamaan, toimenpiteitä tehtäessä. Käytännössähän se 

jo sellaisenaan pääsääntöisesti aiheuttaa sen, että vettyneen 

alueen mahdollinen kuivuminen säätelee – tai oikeammin pilaa – 

pellon viljelyrytmin tai sadonkorjuurytmin. Joka tapauksessa 

näkemys siitä, että vain vettymishaitalla itsellään, sen alalla olisi 

merkitystä viljelyn kannalta on, kuten periaatteessa sanomattakin 

on selvää kuolleena syntynyt ajatus ja ajatuksen esittäjä on 

selvästikin puolensa valinnut. Ajatus ei toimisi edes ”kuokka ja 

mies” aikakaudella, saati vähäkään modernimmassa 

maanviljelyssä. On pakko ihmetellä, miten ylimalkaan tällaista 

voidaan esittää vahingon määrittelyssä. Ajatuksen muuntaminen 

edellä olevin tavoin muille elämänaloille osoittaa sen 

mahdottomuuden. Se herättää yhtä suuren epäluulon 

korvausfilosofian oikeellisuudesta kuin virheelliset kartta-
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aineistotiedot siitä, että tosiasiallinen pelto olisikin metsää kuten 

edellä on todettu.  

 

Vettymishaitan alan käsittäessä vähänkin merkittävämmän tai 

vaikeasti sijaitsevan osan peltolohkosta on koko lohko pilalla. 

Menettelyssä on sinällään myönnetty, että vettyminen johtuu 

hakijan luvattomista ja nyt luvallisiksi hakemista toimenpiteistä. 

Korvauskysymykset on siis pakko järjestellä ja hoitaa 

lohkokohtaisesti ja järkevimmillään tämä edellyttäisi hakijalta 

toimenpiteitä, joilla kokonaisvaltaisesti näihin vaikutettaisiin, eikä 

pohdiskeluja siitä, tehdäänkö toimenpiteitä nopeammaksi 

poistumiseksi vai mitä muita mahdollisuuksia on mm. kuivatuksen 

muilla sektoreilla kuten viimekädessä ojajärjestelmillä ja 

pumppaamoilla, jotka ovat kuitenkin eurooppalaista arkipäivää. 

 

Karttaliite 1 osoittaa kaksikin tällaista lohkoa, jossa vettymisen 

esiintymisalue samalla ulottaa vettymishaitan koko peltolohkon 

alueelle. Niistä on tehty merkinnät ”vettymishaitta-alueen vaikutus” 

kartalle rasteilla. Kysymys on hakijan karttalehdestä 17, jolla 

valittajien merkinnät nyt on tehty. Tämän kirjelmän liitteeksi 2 

sijoitettuna.  

 

Edelliseen liittyen Sirppujoen uoman parantamisesta haitta-alueilla  

Hakija on pohdiskellut ja vedonnut kysymykseen siitä, onko 

Sirppujoessa ”veneväylä”. Veneitä siinä joka tapauksessa on ja 

toinen selviö on se, että Sirppujoessa on huoltoväylä jonka yksi 

tarkoitus on myös veneellä kulkemismahdollisuus aika pitkälle; 

pitemmälle kuin nämä kuivatusnäkökohdat edellyttävät. Tähän 

nähden huomioon ottaen sen, että Sirppujoen alajuoksun ja 

suoiston liittyminen johtuu nimenomaisesti hakijan toimenpiteistä, 

joilla virtauksia on muutettu tai ne käytännössä aikajoin lopetettu, 
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hakijan velvollisuutena on huolehtia Sirppujoen uoman asiallisesta 

vedenjohtamiskyvystä, niin pitkälle kuin tilanne sitä suistolla vaatii.  

Korvausten ja järjestelyjen perusteisiin liittyvät käsitteet ja oikeudet  

Hakija on lähestynyt korvauskysymystä niin 

”hurmosvesitaloudellisesti” että Suomen oikeus- ja 

kiinteistöjärjestelmään kuuluvat käsitteet on muutettu ja kirjoitetaan 

pelkästään kuivatushaitasta ja sen korvaamisesta. Näinhän asia ei 

ole.  

 

On huomattava, että alkuperäisessä lupamääräys n:o 9) 

luontitilaisuudessa kaikki vielä muistivat sen muodostamisoikeuden 

peruskäsitteen, että rannan omistajilla silloisen jakolain (kuten 

kiinteistönmuodostumislainkin nykyään) on silloisella meren 

rannalla, missä vesijättöä muodostuu, vielä silloin vallinneeseen 

aika nopeaan tahtiin oikeus tuon vesijätön lunastamiseen, vaikka 

kysymys olisi yhteisestä ja siloiin aivan pääsääntöisesti yksityisestä 

vesijätöstä. Lunastaminen tarkoitti subjektiivista oikeutta varsin 

edulliseen ja rantapeltojen osalta hyvin kohdalle sattuvaan 

”vanhaan hintaan” altaan otollisilla alueilla, joissa veden 

suolapitoisuuskin käytännössä oli jonkin verran alemmalla tasolla ja 

aallonmuodostus suhteellisen vähäistä. Näin lunastamalla 

hankittava uusi tilus ja mahdollisuus sen hankkimiseen oli ja on arvo 

sinällään. Jos vesialue sattui olemaan omaa vesialuetta, oli tämä 

siirtymä vielä edullisempi eikä vaatinut käytännössä mitään 

toimenpiteitä. Samoin yhteisen vesialueen kohdalla lunastajana 

saattoi olla osakas ja toista kautta sai maksamansa hyödykseen. 

Olennaista kuitenkin on tuo poikkeaminen, jonka käyttämiseen 

hakijan edeltäjän hanke ”teilasi” fyysisesti kerralla. Lupaehtoa 

muokattaessa oltiin vielä sitä mieltä, ettei toisen omaisuutta ja 

taloudellista arvoa edustavaa oikeutta noin vain korvauksetta 

”ryövätä”. Siihen aikaan olivat vielä kaupungin edustajat ja 

vaikuttajat mm. kunnallisneuvos sitä mieltä, että 
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kaupungin tulee asioissa toimia oikeudenmukaisesti ja tämä oli lain 

ohella yksi syy, miksi ratkaisuun päädyttiin. 

 

Tämä syy samalla mallinsi lupaehdon sisällön niin 

luonnonmukaiseksi kuin mahdollista, että se seurasi juuri 

vuosituhantista maan kohoamista ja silloin vielä tuntemattomana 

osana liittyvää merenpinnan kohoamista – tekijänä, joka niin tarkoin 

kuin mahdollista – vaikkakin vähän jälkijättöisesti ja huolellisuudesta 

riippuen – korvasi rannan omistajille tuon kehityksen asettamatta 

heidän kiinteistöjään edellisiä kiinteistöjä huonompaan asemaan. 

Lupaehto oli samalla hakijan antama sitoumus hoitaa tuo asia ja jos 

hakija nyt meneillään olevassa prosessissa haluaa ”syödä 

sitoumuksensa” on asia täysimääräisesti, vesilain sisältämien 

määrännäisten korvausten periaatteilla hoidettava. On – vain lievin 

ylisanoin – kunniavelka myös luottamuksesta, joka kunniavelka pian 

on kaupungin sijasta hoidettava. Siihen eivät saa vaikuttaa Laitilan 

sulfaattivesien (eli ”alunavesien”) viimeistekin pisaroiden myyntiin 

säästäminen, eivätkä muut toisarvoiset asiat. Asia ei myöskään ole 

niin suuri, että se ”yhdyskunnan etua” millään tavalla horjuttaisi. 

Vesijätön oikeudellinen ja geodeettinen peruste on tietenkin vain 

yksi syy miksi lupaehto 9) kokonaisuudessaan on olosuhteiden ja 

tarpeen vaatima, eikä suinkaan ainoa oikeudellinen peruste 

lupamääräykselle. Lupamääräystä voidaan perustella jopa 

pyrkimyksellä tavoitella allasalueella jotakin entisestä luonnontilasta 

vaikkapa vedenkorkeuden osalta. Kaikki muuhan 

kasvillisuuksineen, rentovihvilöineen ym. sekä täydellisine 

kalakuolemineen karkasi näin altaan historiasta vähimmillään 

todeta, kun on tullut aluksi mukana historiassa suunnitteluvaiheen 

vastatöiden episodien ja urakkakilpailunkin ajoista alkaen. 

 

• Niiden alueiden osalta, joilla valittajat ja maanomistajat ylimalkaan 

ovat tehneet toimenpiteitä yhdysmaiden kuivattamiseksi hakijan 
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tähän mennessä lupaehtojen vastaisesta hänen korkeuden pidosta 

johtuen tulisi vastaisuudessa kuivattaa hakijan kustannuksella ja 

toimesta. Samoin tulee korvata luvattoman vedenkorkeudenpidon 

ajalta suoritetut kuivatus- ja laitekustannukset yhteensä. Tämä 

kaikki selvittely olisi vesitaloushakkeelle ominaisella tavalla hakijan 

ensisijaisesti suoritettava tarvittavat tiedot keräämällä. Valittajat ovat 

aivan riittävästi panostaneet asiaan jo muutoinkin. 

 

• Ajankohtaisena asiana valittajat kiinnittävät huomiota myös siihen, 

että kysymyksellä konevoimaisesta kuivatuksesta on juuri tällä 

hetkellä erittäin suuri merkitys ja huomion tarve, sen vuoksi että 

sähkön hinta ilmeisesti tulee olemaan vastaisuudessa aikaisempaa 

huomattavasti korkeammalla tasolla. Tämä kysymys on otettava 

huomioon korvauksia määritellessä – jos ei muutoin niin asiaa 

koskevalla prosentuaalisella kustannusten nousujakautumalla 

vuoden 2022 kevääseen verrattuna.  

 

• Vastaajan näkemys esimerkiksi karttaliitteen 1 (hakijan kartta 15) 

pohjalta tarkasteltuna osoittaa täysin perusteettomaksi hakijan 

ajatuksen, että fyysiset kuljetushaitta-alueet (esim. juuri näillä 

peltokuvioilla) jätettäisiin keväällä ensin kylvämättä ja kylvö 

suoritettaisiin epämääräisillä peltojen reunavyöhykkeillä, jos tämä 

edes teoriassa olisi mahdollista. Näin ei tietenkään voida missään 

olosuhteissa tehdä vaan koko kylvö viivästyy ja sato vaarantuu 

varsinkin valittajien kasvivalikoimissa ja kaikessa järkevässä 

viljelytoiminnassa. On siis erittäin tärkeätä erottaa käsitteet 

vettymisalueet ja vettymishaitta-alue, joka viimeksi mainittu 

säätelee viiveen ja vahingon ja pellon käyttökelvottomuuden tai 

käyttökelpoisuuden määrää. Vettymisvahinko pitää ottaa huomioon 

vettymishaitta-alueena, jonka määrityksessä tarvittaisiin 

maataloudellista asiantuntemusta, vaikka jokainen tietysti tietää, 

että maanviljely ei ole mitään palapeliä kuten hakija tai häntä 

myötäilevät lausunnot antavat olettaa. Yksinkertainen totuus on se, 



22 
 

että pellon alavimman paikan viljelykelpoisuus käytännössä 

määrittelee koko pellon kylvöajankohdan jotakin harvinaista 

vettymiskohdan sijaintia koskevaa poikkeusta lukuun ottamatta. 

Silloinkin laajalle ulottuvia ongelmia aiheutuu. Erityisesti näin on 

senkin vuoksi, että maatilojen parhaat viljelypinta-alat ylimalkaan 

näin tuhotaan tarpeettomalla ja perusteettomalla veden 

patoamisella.  

 

• Kartan virheiden osalta toistetaan vielä, että hakijan kartta 17, eli 

tämän valituksen karttaliite 2 osoittaa tässä punaisella rajatulle 

Sirppujoen rantalohkolle metsää, vaikka todellisuudessa aluetta on 

viljelty Sirppujokeen rajoittuvana peltona,  toimesta 

vuokramiehenä eikä karttaliitteen mukaista metsävyöhykettä ole 

olemassakaan. Kun tämä osoitetaan maanmittauslaitoksen 

satelliittikartalla, ei epätarkkuudelle löydy selitystä ja nousee 

kysymys miten yleisiä nämä virheet ovat hakijan kartta-aineistossa. 

 

• Koska haitan kärsijät, valittajat eivät saa hakijalta mitään korvausta 

vuosien varrella tapahtuviin yhä uudelleen ja uudelleen vaadittaviin 

hakemuksia koskeviin kannanottoihin, olisi tärkeä nimenomaisesti 

tietää, onko missä suhteessa hakemusta kulloinkin kenties 

muutettu. Ja vastaukseksi ei riitä alkuunkaan käsky ”ottakaa selvää” 

koska tässä yhteydessä hakija aiheettomien intressiensä ja osin 

valinnaisista vaihtoehdoistaan kieltäytymisestä (edelleen 

pumppaamoasia) johtuen juoksuttaa suurta joukkoa 

elinkeinoharjoittajia vaikutuspiirissään tarpeettomasti. Vesilainkaan 

mukaan työnajon ei tarvitse olla näin yksiselitteistä, vaan hakijalle 

asetetaan enemmän velvoitteita avoimuuteen ja kiistanalaistenkin 

vaihtoehtojen esille tuomiseen.  

 

• Edelliseen välillisesti liittyen valittajat pyytävät saada 

hallintomenettelyssä vallitsevan käytännön mukaan täsmentää 

vaatimuksensa tueksi esittämiä seikkoja, käydä läpi korvaaviakin 

vaihtoehtoja sikäli kuin ne eivät sisällä varsinaisia uusia vaatimuksia 
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ja esityksiä koskevia todisteita ja lausuntoja mm. vesitalous- ja 

maatalousalalta sekä muutoin syventää perustelujaan.  

 

• Edelliseen liittyen valittajat kuitenkin tässä yhteydessä vaativat 

hakijaa ryhtymään ja selvittämään perusteet, miten pitkälle 

vahinkoja voidaan torjua penger/oja/pumppaamo/laskuoja -

menetelmällä tai näiden verkostolla. Selvyyden vuoksi valittajat 

esittävät tämän myös vaatimuksena, kuten itse asiassa ovat tehneet 

jo asian käsittelyn alusta alkaen.  

 

• Valittajat esittävät myös epäilyksen, selvittämisvaatimuksen siitä, 

ovatko nämä keinotekoisen merialueelle rakennetut aluevesialtaat 

enää turvallisia ratkaisuja vesihuoltohankkeissa ja olisiko hakijan 

toiminta syytä vähintäänkin ”jäädyttää” sellaiselle tasolle, että 

säännöstelyn kanssa voitaisiin lupaehtoa 9) kokonaisuudessa 

kunnioittaen menetellä, kunnes Uudenkaupungin altaan tarve ja 

merkitys tulevaisuudessa nähdään.  

 

• Erityisesti sitä, että vettymishaitta-alueet ovat reaalisen ja usein 

totaalisen haitan alueita lähtökohtaisten vettymisalueiden lisäksi ja 

niiden johdosta. 

 

• Valittajat viittaavat samalla  vanhaan hallinto-

oikeuteen tässä asiassa jättämään kirjelmään, joka sisältää joukon 

yksityiskohtia ja lisäperusteluja myös tälle valituskirjelmälle. 

 

• Valittajien kiinteistöt ovat aikaisemmassa yhteydessä asiakirjoihin 

sisällytetty myös tämän laatijan toimesta, tarvittaessa niiden luettelo 

jätetään selvyyden vuoksi vielä erikseen.  

 

• Valittajat kohdistavat hakijaan oikeudenkäyntikuluvaatimuksen.  

 

• Valittajat siis uudistavat kaiken asiassa aikaisemmin esittämänsä 

näin myös muistutuksensa 4.5.2022 ESAVi:lle sekä muistutuksen 

täydennyksen 1.6.2022 ESAVi:lle kokonaisuudessaan, ellei tässä 
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valituksessa ole muuta, edellisen korvaavaa esitetty. Valittajien 

perusnäkemys on, ettei lupamääräys 9) tule muuttaa muuta kuin 

tulevaa silmällä pitäen sitoa menettely maan kohoamisen ja 

valtamerien pinnannousun differenssiin sekä velvoittaa hakijan 

ryhtymään tarvittaessa vahinkoalueiden kuivatustoimiin ja sen 

yhteydessä rakennettavien kuivatusta palvelevien pumppaamojen 

järjestämiseen.  
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