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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  

29.3.2023 

Valituksen tiedoksisaantipäivä 

Hallintolain 62 a §:n 3 momentin mukaan tiedoksisaannin katsotaan 

tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta. 

Valituksen tiedoksisaantipäivä on 5.4.2023. 

Asia 

Vaasan hallinto-oikeuteen on jätetty valitus Itä-Suomen aluehallintoviraston 

päätöksestä 18.1.2023 nro 3/2023. Päätös koskee Palokin ja Konnuslahden 

välisen laskupuron perkauksen pysyttämistä ja pohjapadon rakentamista, 

Leppävirta.  

Valitusasiakirjan nähtävilläpito  

Tämä kuulutus ja valitus pidetään nähtävillä 29.3. – 26.4.2023 Vaasan 

hallinto-oikeuden verkkosivuilla 

(https://oikeus.fi/hallintooikeudet/vaasanhallinto-oikeus/fi/index/hallinto-

oikeudenkuulutukset/valituskuulutukset.html). Hallinto-oikeuden 

verkkosivuilla valitus on ilman liitteitä. Tieto kuulutuksesta on julkaistava 

Leppävirran kunnassa. 

Hallintolain 62 b §:n mukaan julkisen kuulutuksen ja kuulutettavan asiakirjan 

tiedot julkaistaan, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu. 

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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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 26.4.2023. 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 

228/2023. 

Kiinteistön osaomistajaa pyydetään antamaan tieto kuulutuksesta myös 

kiinteistön mahdollisille muille omistajille ja haltijoille. 

 

Vaasan hallinto-oikeus 

Kuulemiskanslia, 029 56 42623 

 

 

 

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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VAASAN HALLINTO-OIKEUDELLE  

 
 
Valitus vesilain mukaisesta lupapäätöksestä 

 
 
Valittaja 

(”Kiinteistön omistaja” tai ”Valittaja”) 
 

 
Valittajan asiamies ja prosessiosoite 

Asianajaja 
Asianajotoimisto Roihu Oy  
Bulevardi 6 A 9, 00120 Helsinki 

 
Valituksenalainen päätös  

Itä-Suomen aluehallintoviraston 18.1.2023 antama päätös nro 3/2023 Dnro ISAVI/5127/2021 
(liite 1) 

 
Päätöksen tiedoksisaanti ja valituksen määräpäivä 

Valituksenalaisesta Itä-Suomen aluehallintoviraston päätöksestä annettu kuulutus on julkaistu 
18.1.2023. Kuulutuksen (liite 2) mukaisesti  katsotaan saaneen päätöksestä tiedon 
25.1.2023. Valitusosoituksen mukaan valitusaika päättyy 24.2.2023. 
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Valitusoikeus ja asialegitimaatio 

Liitteenä olevan lainhuutotodistuksen (liite 3) mukaisesti Valittaja omistaa 
nimisen kiinteistön (kiinteistötunnus ) (” kiinteistö”), jonka alueella 
Palokin ja Konnuslahden välinen laskupuro sijaitsee. Osana valituksenalaisen päätöksen 
luparatkaisua luvan saajalle on myönnetty pysyvä käyttöoikeus kiinteistöön. 
Lisäksi valituksenalaisella päätöksellä luvan saaja on velvoitettu maksamaan Kiinteistön 
omistajalle korvausta pysyvästä käyttöoikeudesta sekä padon rakentamisesta aiheutuvasta 
pellon vettymishaitasta. Valituksenalainen päätös vaikuttaa näin ollen välittömästi  
Kiinteistön omistajan maanomistukseen perustuvaan oikeuteen ja etuun. Kiinteistön omistajalla 
on siten asiassa asianosaisasema ja vesilain (587/2011) 15 luvun 2 §:n nojalla asianosaisena 
valitusoikeus Itä-Suomen aluehallintoviraston päätöksestä. 

VALITUS 

Vaatimukset 

Kiinteistön omistaja katsoo tässä valituksessa esitettävin perustein, että Itä-Suomen 
aluehallintoviraston 18.1.2023 antama päätös nro 3/2023 Dnro ISAVI/5127/2021 on 
lainvastainen. Päätös tulee lainvastaisena kumota. 
 
Lisäksi Valittaja vaatii aluehallintovirastoa korvaamaan Valittajan oikeudenkäynti- ja mahdolliset 
asianosaiskulut jäljempänä olevan erittelyn mukaisesti.  

 
Vaatimusten perustelut 
 
1. Asian tausta 

Valittaja omistaa kiinteistön  (” kiinteistö”), jonka 
alueella Palokin ja Konnuslahden välinen laskupuro sijaitsee. Valituksenalaisen päätöksen 
johdosta vesiluvan saanut Konnuslahden kyläyhdistys on toteuttanut padon rakentamisen 
Kiinteistön läpi sijaitsevassa laskupurossa vuonna 2016 ilman, että toimenpiteelle on haettu tai 
saatu vesilain mukainen lupa. Itä-Suomen aluehallintovirasto on hallintopakkohakemuksen 
johdosta antamallaan hallintopakkopäätöksellä 16.2.2021 nro 11/2021, dnro ISAVI/5134/2019 
(liite 4) velvoittanut Konnuslahden kyläyhdistys ry:tä jälkikäteisesti hakemaan vesilain mukaista 
lupaa muun ohella pohjapadon rakentamiselle. Aluehallintoviraston hallintopakkopäätöksen 
mukaan padon rakentamista koskevan hankkeen yhteydessä toteutetun veneväylän 
käyttämisestä on voinut aiheutua häiriötä kiinteistön käytölle sekä haittaa 
yleiselle edulle.  
 
Kiinteistön omistaja on tehnyt 18.10.2022 vesilain 11 luvun 7 §:ssä tarkoitetun muistutuksen 
(liite 5) valituksenalaisen päätökseen perustana olevasta Konnuslahden kyläyhdistys ry:n 
hakemuksesta. Muistutus on kirjattu valituksenalaisen päätöksen valmisteluaineistoon. 
Kiinteistön omistaja on jo muistutuksessa todennut, että vesilaissa säädetyt lupaedellytykset 
eivät täyty, eikä Konnuslahden kyläyhdistys ry:lle (”Luvan saaja”) tule myöntää haettua vesilain 
mukaista lupaa pohjapadon rakentamiseen eikä pysyvää käyttöoikeutta koskien osaa 

kiinteistöstä.  
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Aluehallintovirasto on vesilain 11 luvun 8 §:n nojalla ratkaissut muistutuksen kohteena olleen 
hakemusasian osittain. Nyt annetulla valituksenalaisella päätöksellä Aluehallintovirasto on 
ratkaissut asian niiltä osin, kuin asia koskee Palokin ja Suurijärven keskivedenkorkeuden 
ennallistamista hallintopakkopäätöksessä 16.2.2021 nro 11/2021 edellytettyyn tilaan, mihin 
liittyy Palokin ja Konnuslahden välisen laskupuron pohjapadon rakentaminen ja padon 
edellyttämä käyttöoikeus. Lisäksi valituksenalaisessa päätöksessä on määrätty Luvan saajaa 
maksamaan Kiinteistön omistajalle korvausta kiinteistöön myönnetystä 
pysyvästä käyttöoikeudesta sekä padon rakentamisesta aiheutuvasta pellon vettymishaitasta. 
 
Palokin laskupuron perkauksen pysyttämisen, pohjapadon yhteyteen rakennetun laiturin 
pysyttämisen ja veneenvetolaitteen rakentamisen osalta aluehallintovirasto on jättänyt asian 
erikseen ratkaistavaksi myöhemmin annettavalla päätöksellä.  

2. Laskupuron omistajuuteen liittyvä epäselvyys selvityksessä  

Alkuun Kiinteistön omistaja katsoo tarpeelliseksi todeta laskupuron omistajuuden osalta, että 
Maanmittauslaitoksen selvityksessä on, mihin kiinteistöön puheena olevan Palokin ja 
Konnuslahden välinen laskupuro maanmittausasiakirjojen mukaan kuuluu. Epäselvyys liittyy 

kiinteistön palstoituksessa oletettavasti viime vuosina tapahtuneisiin 
muutoksiin, jotka ovat Kiinteistön omistajan näkemyksen mukaan seurausta laskupuron 
vierelle lisätyistä kiinteistörajoista. Muutos palstoituksessa käy ilmi kiinteistörekisteriotteista. 
Kiinteistön omistus siirtyi nykyiselle omistajalle 27.6.2013 allekirjoitetulla kauppakirjalla, jonka 
liitteenä olleen kiinteistörekisteriotteen (liite 6) mukaan kiinteistö muodostuu 
kolmesta (3) palstasta. Viimeisimmän kiinteistörekisteriotteen (liite 7) mukaan palstojen määrä 
on kuitenkin neljä (4), eikä Kiinteistön omistajalla ole tietoa, mistä muutos 
kiinteistön palstoituksessa johtuu. Kiinteistön omistajaa ei ole asiassa kuultu, eikä omistaja ole 
antanut suostumusta kiinteistön lisäpalstoitukseen.  

Kiinteistön omistajan näkemyksen ja ymmärryksen mukaan laskuoja on kuulunut ainakin 1700-
luvulta lähtien ja sen tulisi edelleen kuulua kiinteistöön. Vanhemmissa 

kiinteistöä koskevissa tilan kartoissa kiinteistöön kuuluva maa-alue on 
yhtenäinen, eikä laskuojaa ole tuolloin vielä ollut (liite 8). Laskuoja on kaivettu myöhemmin 

kiinteistön maalle. Tässä valituksessa ei kuitenkaan tämän enempää lausuta 
laskupuron kiinteistönmuodostuksesta, vaan Kiinteistön omistaja selvittää asiaa erillisessä 
prosessissa.  

3. Kiinteistön omistaja ei ole antanut suostumustaan valituksenalaisen päätöksen mukaiseen padon 
rakentamiseen  

Valituksenalaisesta päätöksestä käy ilmi Luvan saajan ilmoittaneen hakemuksessaan, että he 
olisivat suullisesti vuonna 2016 sopinut tehdyistä toimenpiteistä eli laskupuron perkauksesta, 
läjityksistä ja pohjapadon rakentamisesta Kiinteistön omistajan kanssa. Tämä tieto on 
virheellinen. Laskuojan yli vuonna 2016 rakennetun sillan teon yhteydessä sillan rakentamiseen 
osallistunut henkilö kertoi suullisesti Kiinteistön omistajalle suunnitelmasta laskuojan 
ruoppaukseen. Kiinteistönomistajan ehtona ojan avaamiselle ja pohjapadolle oli se, ettei siihen 
tule moottorikäyttöisten vesikulkuneuvojen liikennettä, eikä muutakaan häiriötä maatilan ja 
vapaa-asunnon pihapiiriin. Padon rakentamisesta aiheutuvasta vettymishaitasta, muista 
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haitoista ja kiinteistön maa-alueen pysyvästä käyttöoikeudesta ei ole sovittu 
Kiinteistön omistajan kanssa. Toisin kuin Luvan saaja hakemuksessaan on esittänyt, Kiinteistön 
omistaja ei siis ole antanut suostumustaan valituksenalaisen päätöksen mukaiselle padon 
rakentamiselle, siitä aiheutuville haitoille eikä pysyvälle käyttöoikeudelle 
kiinteistöön. 

4. Valituksenalaisen päätöksen mukaisesta hankkeesta saatavat hyödyt eivät ole huomattavia 
verrattuna siitä koituviin menetyksiin 
 

Vesilain lupaedellytykset ja intressipunninnassa huomioitavat seikat 
Valituksenalaisen päätös on lisäksi perustunut vesilain 3 luvun 4 §:n (Luvan myöntämisen 
yleiset edellytykset) 1 momentin 2-kohtaan, jonka mukaan ”lupa vesitaloushankkeelle 
myönnetään, jos hankkeesta yleisille tai yksityisille eduille saatava hyöty on huomattava 
verrattuna siitä yleisille tai yksityisille eduille koituviin menetyksiin.”. Lainkohdan esitöiden 
mukaisesti vesilain mukainen lupaharkinta on oikeusharkintaa, eikä lupaa voida myöntää, jos 
kaikki edellytykset eivät täyty. Vesilain 3 luvun 4 §:n osalta lain esitöissä todetaan, että säännös 
viittaa yleisesti kaikkiin hankkeen hyötyihin ja menetyksiin, joista säädetään erikseen vesilain 3 
luvun 6—7 §:issä.1  

Valituksenalaisen päätös on perustunut vesilain 3 luvun 6 §:ään (Yleisten hyötyjen ja 
menetysten arvioiminen), jonka 1 momentin mukaan ”luvan myöntämisen edellytyksiä 
harkittaessa vesitaloushankkeesta yleiselle edulle aiheutuvia hyötyjä ja menetyksiä arvioidaan 
yleiseltä kannalta. Arvioinnissa voidaan käyttää raha-arvoa, jos hyödyn tai menetyksen suuruus 
voidaan määrittää rahassa.”. 

Edelleen valituksenalainen päätös on perustunut vesilain 3 luvun 7 §:ään (Yksityisten hyötyjen 
ja menetysten arvioiminen), jonka 1 momentin mukaan ”luvan myöntämisen edellytyksiä 
harkittaessa vesitaloushankkeesta saatavana yksityisenä hyötynä otetaan huomioon maa- tai 
vesialueen tai muun omaisuuden tuottavuuden tai käytettävyyden parantumisesta aiheutuva 
omaisuuden käyttöarvon lisääntyminen sekä hankkeen toteuttamisesta välittömästi saatava 
muu etu.”. Vesilain 3 luvun 7 §:n 2 momentin 1-kohdan mukaan puolestaan ”hankkeesta 
aiheutuvana yksityisenä menetyksenä otetaan huomioon hakijalle myönnettävät käyttö- tai 
lunastusoikeudet” ja momentin 2-kohdan mukaan ”muut hankkeeseen osallistumattomalle 
taholle (tässä Kiinteistön omistaja) aiheutuvat menetykset.”. Lainkohdan esitöiden mukaan 
säännöksen mukaisen intressivertailun tarkoituksena on ottaa huomioon mahdollisimman 
laajalti kaikki hankkeen hyödyt ja menetykset.2 

Yleistä kiinteistön käytöstä 
Hankkeen kohteena oleva laskupuro sijaitsee Kiinteistön omistajan vanhan sukutilan ja vapaa-
ajan asunnon pihapiirissä kulkien kiinteistön läpi. Laskuojauoman leveys 
vesirajassa on keskimäärin noin 2—2,5 metriä (liitteenä kuva laskuojasta, liite 9). Laskuoja ei 
siis ole ainakaan vesirajasta 4–5 metriä leveä, kuten Luvan saaja on hakemuksessaan 
ilmoittanut. Kiinteistön omistaja asuu perheineen kesät (toukokuu-syyskuu) maatilalla ja sen 
pihapiiriin kuuluvassa vapaa-ajan asunnossa. Laskuojan välittömässä läheisyydessä on 
sukutilan vanha pihasauna, joka on tarkoitus peruskorjata. Pihasaunan pesuvesi otetaan 
laskuojasta. Kiinteistön omistajan kesämökki on Konnuslahti-järven rannalla laskupuron 
loppupään läheisyydessä. kiinteistön pihapiirin pellot ovat hoidettuja ja 

 
1 HE 277/2009 vp, s. 63. 
2 HE 277/2009 vp, s. 65. 
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aktiiviviljelyksessä. Maatilan pihapiirissä laiduntaa kesäkaudet Kiinteistön omistajan 
ratsuhevonen sekä lisäksi muutama hoitohevonen. Hevosten laitumet ovat molemmin puolin 
laskuojaa ja laidunpellot rajoittuvat suoraan uomaan asti. Ratsukoille tarkoitettu ratsastusalue 
sijaitsee laskuojan välittömässä läheisyydessä. Lisäksi laskupuron viereen on suunnitteilla 
ratsastuskenttä. Edellä kuvatut alueet on merkitty oheiseen karttaliitteeseen (liite 10).  

Yleiset ja yksityiset edut tässä asiassa 
Valituksenalaisen päätöksen mukaan Pohjapadon rakentamisesta saatavana yleisenä hyötynä 
on Palokin ja Suurijärven keskivedenkorkeuden palautuminen aiemmin vallinneeseen tasoon. 
Aluehallintoviraston mukaan hanke on yleisen tarpeen vaatima ja siitä saatava yleinen hyöty 
merkittävä. Lisäksi valituksenalaisen päätöksen perusteluissa on esitetty, että hankkeesta 
muodostuisi yksityistä hyötyä Palokin ja Suurijärven rakennetuille rantakiinteistöille vesistön 
käyttökelpoisuuden paranemisena. Tämän osalta valituksenalaisessa päätöksessä ei 
kuitenkaan ole virheellisesti otettu huomioon hankkeesta aiheutuvaa yksityistä haittaa 

kiinteistön käytölle, minkä voidaan katsoa jopa alentavan kyseisen kiinteistön 
arvoa. 
 
Valituksenalaisesta päätöksestä aiheutuvat yksityiset ja yleiset menetykset  
Valituksenalaisen päätöksen perusteluihin sisältyvässä etuvertailussa aluehallintovirasto on 
todennut, että hankkeesta ei aiheutuisi yleistä tai yksityistä haittaa, lukuun ottamatta vähäistä 
rakentamisen aikaista veden samentumista työkohteen lähialueella sekä Palokin laskupuroon 
rajoittuvan ranta-alueen vettymistä ja käyttöoikeuksia, jotka on määrätty korvattaviksi. Tämän 
perusteella hankkeesta yleisille tai yksityisille eduille saatava hyöty olisi valituksenalaisen 
päätöksen mukaan huomattava verrattuna siitä yleisille tai yksityisille eduille koituviin 
menetyksiin. 
 
Aluehallintoviraston päätelmä etuvertailuun liittyen on puutteellinen, sillä hankkeesta 
aiheutuu myös muuta yksityistä ja yleistä haittaa kuin päätöksessä tunnistettu vettymishaitta 
ja hakijalle myönnetyt käyttöoikeudet. Vesilain esitöiden mukaisesti vesilain 3 luvun 7 §:n 
intressivertailun tarkoituksena on ottaa huomioon mahdollisimman laajalti kaikki hankkeen 
hyödyt ja menetykset, joista Kiinteistön omistaja lausuu seuraavaksi. 
 
Hakijalle myönnetyn kiinteistöön kohdistuvan pysyvän käyttöoikeuden (21 m2) 
lisäksi yksityisenä menetyksenä otetaan vesilain mukaan huomioon myös muut hankkeeseen 
osallistumattomalle taholle, eli tässä Kiinteistön omistajalle, hankkeesta aiheutuvat 
menetykset. Valituksenalaisessa päätöksessä on hankkeesta aiheutuvana menetyksenä 
tunnistettu kiinteistön maa-alueen kuivavaran pieneneminen noin 1.500 m2 
alueella laskupuron molemmin puolin rajoittuvilla peltolohkoilla. Aluehallintovirasto on 
valituksenalaisessa päätöksessä arvioinut, että pohjapadon rakentamisen jälkeen peltojen 
vettymishaittaa kärsivän peltoalueen kuivavara on edelleen noin 0,75—0,8 metriä. 
Aluehallintoviraston mukaan kiinteistön alueiden käyttö nykyisessä 
käyttötarkoituksessa hevoslaitumena ei estyisi tai merkittävästi vaikeutuisi vettymishaitasta 
huolimatta. Kuten edellä on todettu, kiinteistön pihapiirin pellot (6,04 ha) ovat 
hoidettuja ja aktiiviviljelyksessä. Pihapiirin pelloista on muussa kuin laidunkäytössä noin 3 
hehtaaria. Vettymisestä aiheutuu siis aluehallintoviraston ratkaisusta poiketen vahinkoa, 
haittaa ja edunmenetystä Kiinteistön omistajalle ja mahdollisuuksille käyttää 
kiinteistöä sen nykyisessä käyttötarkoituksessa.  
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Hankkeen haittoihin liittyen Luvan saaja on hakemuksen täydennyksessään (liite 11) esittänyt, 
että ”uomassa liikkuva veneily tapahtuu ns. lykkimällä ja maanomistajan n. 150 metrin päässä 
olevasta saunamökistä ei ole näköyhteyttä uomaan. Veneitä on kesäaikaan uomassa kulkenut 
korkeintaan noin 10 venettä viikossa. Uoman käyttö pienenee nykyisestään padon sulkuluukun 
tulevan sulkemisen jälkeen.” Nämä Luvan saajan hakemuksen täydennyksessään antamat 
tiedot ovat virheelliset. Ensinnäkin laskuojan avaamisen jälkeen siinä on liikkunut 
moottorikäyttöisiä veneitä ja myös vesiskoottereita on pyrkinyt po. uomaan. Suurin osa 
moottorikäyttöisistä veneistä ajaa uomaa pitkin moottorivoimalla. Veneiden määrää ei ole 
laskettu, mutta Kiinteistön omistaja arvioi määrän olevan Luvan saajan ilmoittamaa suurempi. 
Vaikka määrä olisi 10 venettä, aiheutuu siitäkin edestakaisten liikkumiskertojen johdosta 
enemmän veneilyä uomassa kuin Luvan saaja on hakemuksessaan esittänyt. 
Moottorikäyttöiset kulkuvälineet laskuojassa aiheuttavat haittaa Kiinteistön omistajan 
yksityisyydelle sekä kiinteistön käytölle, kuten maatilalla harjoitettavalle 
hevosten hoitotoiminnalle. Hevoset ovat arkoja eläimiä ja säikkyvät kaikkea uutta ja liikkuvaa, 
joten isojen hevosten kanssa on olemassa myös ilmeinen tapaturmavaara.  

Toisin kuin Luvan saajan hakemuksen täydennyksessä esitetään, pihasauna on aiemmin 
todetusti laskupuron välittömässä läheisyydessä ja siitä on suora näkyvyys uomaan (liite 10). 
Väite siitä, että saunamökiltä ei olisi näköyhteyttä laskupurolle, on siten virheellinen. 

kiinteistön pihapiiristä, pelloilta ja pihasaunalta on suora näköyhteys 
laskuojauomaan. Laskuojassa tapahtuvasta liikennöinnistä aiheutuu siten myös tältä osin 
haittaa kiinteistön käytölle. 
 
Edellä eriteltyjen yksityisten menetysten lisäksi on huomioitava, että rauhoitettu kaulushaikara 
pesii ja elää laskuojan loppupäässä olevassa Konnuslahti-järven rantaruovikossa. 
Moottorikäyttöisten vesikulkuneuvojen käyttö kyseisellä alueella heikentää pesimisrauhaa ja 
todennäköisesti estäisi rauhoitettujen lintujen pesinnän kokonaan. Tätä on pidettävä 
hankkeesta aiheutuvana yleisenä haittana, jota valituksenalaisessa päätöksessä ei ole otettu 
huomioon.  

Yhteenveto 
Edellä kuvatut hankkeesta saatavat hyödyt ja siitä aiheutuvat vahingot, haitat ja 
edunmenetykset huomioon ottaen, pohjapatohankkeeseen liittyvät yksityiset menetykset 
olisivat selvästi siitä mahdollisesti saatavia hyötyjä suuremmat. Valituksenalainen päätöksessä 
ei ole huomioitu kaikkia edellä todettuja yksityisiä ja yleisiä menetyksiä. Valituksenalainen 
päätös on siten vesilain edellyttämän intressipunninnan osalta puutteellinen. Hankkeella ei ole 
tunnistettavissa sellaista yleiseen tai yksityiseen etuun perustuvaa hyötyä, jota tulisi pitää 
vesilain edellyttämällä tavalla yleisiin ja Kiinteistön omistajalle aiheutuviin yksityisiin 
menetyksiin nähden huomattavana. Vesilain 3 luvun 4 §:n lupaedellytys ei siten täyty. 
Valituksenalainen päätös on näin ollen lainvastainen ja tulee siten kumota.  

5. Valituksenalaisen päätöksen mukaiset hankkeesta saatavat hyödyt olisi mahdollista saavuttaa ilman 
yleisen ja yksityisen edun loukkauksia 

 
Valituksenalainen päätös on osaksi perustunut vesilain 2 luvun 7 §:ään, jonka nojalla 
”vesitaloushanke on toteutettava sekä vesivaroja ja vesialueita muutoin käytettävä siten, ettei 
siitä aiheudu vältettävissä olevaa yleisen tai yksityisen edun loukkausta, jos hankkeen tai 
käytön tarkoitus voidaan saavuttaa ilman kustannusten kohtuutonta lisääntymistä 
kokonaiskustannuksiin ja aiheutettavaan vahingolliseen seuraukseen verrattuna.”. Lainkohta 
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kuvastaa lain esitöiden (HE 277/2009 vp) mukaisesti vesitaloushankkeen toteuttamista 
koskevia yleisiä periaatteita.3 

Kiinteistön omistajan näkemyksen mukaan edellä kohdassa 4. esitetyt hankkeen yleiset hyödyt 
olisi mahdollista saavuttaa ilman edellä kuvattuja yleisen ja yksityisen edun loukkauksia. 
Kiinteistön omistaja yhtyy lähtökohtaisesti siihen, että pohjapato lienee tarpeellinen Palokin ja 
Suurijärven keskivedenkorkeuden ennallistamiseksi. Kiinteistön omistajan näkemyksen 
mukaan pohjapato olisi kuitenkin haittojen välttämiseksi valituksenalaisesta luparatkaisusta 
poiketen tarkoituksenmukaisempaa sijoittaa laskuojan Palokin puoleiseen päähän (vrt. 
nykyinen sijainti lähellä Konnuslahti-järveä). Alla on kuvattu pohjapadon valituksenalaisen 
päätöksen mukainen, Luvan saajan hakemukseen (liite 12) perustuva sijainti punaisella: 

 
Lähde: Luvan saajan hakemus 11.5.2022 (Maveplan Oy). 

Pohjapadon sijoittamisella Palokin puoleiseen päähän laskupuroa turvattaisiin Kiinteistön 
omistajan omaisuuden ja yksityisyyden suoja, vältettäisiin pohjapadosta aiheutuva peltojen 
vettymishaitta sekä osaltaan turvattaisiin myös rauhoitettujen lintujen pesintä. Kiinteistön 
omistajan tiedossa ei ole seikkoja, joiden vuoksi tällaisella ratkaisulla ei saavutettaisi samaa 
yleistä hyötyä, eli Palokin ja Suurijärven keskivedenkorkeuden palautumista aiemmin 
vallinneeseen tasoon, kuin valituksenalaisen päätöksen mukaisella patoratkaisulla. Lisäksi 
padon sijaintia muuttamalla kiinteistön vettymishaitta voitaisiin täysin välttää. 
Ennen ojan perkaamista (v. 2016) luonnon muovaama pato sijaitsi samassa paikassa, jossa ojan 
suu oli lähes umpeen kasvanutta aluetta ja padotti pienten ojarumpujen kanssa Palokin 
vedenkorkeutta. 

Laskupuron veneilystä aiheutuvien haittojen välttämisen osalta Kiinteistön omistaja toteaa, 
että laskupuron kautta ei ole nykyisin välttämätöntä kenenkään toimeentulon tai 
liikkumismahdollisuuksien kannalta. Kiinteistön omistaja voi osoittaa veneille laskupaikan tai 
venepaikan omalta maaltaan Konnuslahti-järven rannalta. Tällöin vesikulkuneuvolla ei tarvitse 
ajaa laskupuroa pitkin, ja veneily olisi mahdollista Konnuslahti-järvellä sekä siitä eteenpäin. 
Tämä järjestely onnistuu ilman kaivu- ja rakennustöitä. Järjestelyllä vältettäisiin 
moottorikäyttöisten veneiden, vesiskoottereiden ja muiden vastaavien kulkuneuvojen 
liikkumisesta laskupurossa aihetuvat, edellä tarkemmin kuvatut merkittävät haitat Kiinteistön 
omistajalle ja kiinteistön käytölle.  

Edellä kuvatut Kiinteistön omistajan yksityisen edun menetykset olisivat siis vältettävissä, 
mikäli pohjapadon sijainti olisi Palokin puoleisessa päädyssä laskupuroa. Kiinteistön omistajan 
näkemyksen mukaan tällä ratkaisulla saavutettaisiin sama yleinen ja yksityinen hyöty (Palokin 

 
3 HE 277/2009 vp, s. 51. 
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ja Suurijärven keskivedenkorkeuden ennallistaminen, vesistön käyttökelpoisuuden 
parantaminen ja siihen perustuva rantakiinteistöjen yksityinen hyöty) kuin nyt 
valituksenalaisen päätöksen mukaisella luparatkaisulla. Kiinteistön omistajan näkemyksen 
mukaan hankkeen tarkoitus voidaan saavuttaa sijoittamalla pohjapato laskupuron Palokin 
puoleiseen päätyyn ilman kustannusten kohtuutonta lisääntymistä kokonaiskustannuksiin ja 
aiheutettavaan vahingolliseen seuraukseen verrattuna. Koska tässä valituksessa esitetyt 
yksityisen edun menetykset olisivat vältettävissä kohtuullisin kustannuksin, ei 
valituksenalainen päätös täytä vesilain 2 luvun 7 §:n edellytyksiä. Valituksenalainen päätös 
tulee näin ollen tälläkin perusteella kumota lainvastaisena.  

6. Valittajan oikeudenkäyntikulut 

Valittaja vaatii, että oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 95 §:n nojalla 
aluehallintovirasto tulee velvoittaa suorittamaan Valittajalle aiheutuneet oikeudenkäyntikulut 
(asiamieskulut), tähän asti määrältään 3937,37 euroa (sis. ALV), sekä mahdolliset 
asianosaiskulut erikseen esitettävän laskelman mukaan. Valittajan oikeudenkäynti- ja 
asianosaiskulut tulee korvata täysimääräisesti korkolain (633/1982) 4 §:n 1 momentin 
mukaisine viivästyskorkoineen siitä lähtien, kun kuukausi on kulunut päivästä, jona päätös on 
ollut oikeudenkäynnin osapuolten saatavissa. Asiamiehen käyttö ja siitä aiheutuneet kulut ovat 
olleet perusteltuja valitusasian juridisen luonteen ja asian Valittajalle merkittävän taloudellisen 
arvon vuoksi. 
 

 

Helsingissä 23.2.2023 

 

 

 

LAATI 

 

Asianajaja, Helsinki 
 valtuuttamana asiamiehenä 
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