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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

5.3.2021

Valituksen tiedoksisaantipäivä

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

Valituksen tiedoksisaantipäivä on 12.3.2021.

Asia

Luvan hakija Maanrakennus Jouko Kärkkänen Oy on jättänyt Vaasan hallinto-
oikeudelle valituksen Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätöksestä
5.11.2020 nro 387/2020 vesilain mukaisessa lupa-asiassa. Päätös koskee maa-
ainesten ottamista Hiittenharjun, Santamaan ja Järilänvuoren
pohjavedenottamoiden kaukosuojavyöhykkeeltä, Kokemäki. Etelä-Suomen
aluehallintovirasto on hylännyt hakemuksen.

Valitusasiakirjan  nähtävilläpito

Tämä kuulutus ja valitus pidetään nähtävillä 5.3. – 6.4.2021 Vaasan hallinto-
oikeuden verkkosivuilla (https://oikeus.fi/hallintooikeudet/vaasanhallinto-
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Henkilötietojen käsittelyyn ja tietosuojaan liittyvät tiedot ovat saatavilla https://oikeus.fi/hallintooikeudet/vaasanhallinto-oikeus/fi/
Vaasan hallinto-oikeus Korsholmanpuistikko 43, 4 krs (PL 204), 65101 Vaasa Puh. 029 56 42780

vaasa.hao@oikeus.fi https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

oikeus/fi/index/hallinto-oikeudenkuulutukset/valituskuulutukset.html).
Hallinto-oikeuden verkkosivuilla valitus on ilman liitteitä. Tieto kuulutuksesta
on julkaistava Kokemäen ja Harjavallan kaupungeissa.

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 6.4.2021. 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
20306/2020.

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

Vaasan hallinto-oikeus
Kuulemiskanslia, 029 56 42624
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Vaasan hallinto-oikeus
vaasa.hao@oikeus.fi

Valitus vesitalousasiassa, Kokemäki

Päätös, josta valitetaan:

Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätös Nro 387/2020, Dnro ESAVI/8673/2019, an-
nettu 5.11.2020. Päätös koskee maa-ainesten ottamista Hiittenharjun, Santamaan ja
Järilänvuoren pohjavedenottamoiden kaukosuojavyöhykkeeltä Kokemäellä.

Valittaja, prosessiosoite ja oikeudenkäyntimaksu:

Maanrakennus Jouko Kärkkänen Oy
Pirintie 8
29200 Harjavalta

Valituksen laatija:

Vaatimukset hallinto-oikeudessa

Hallinto-oikeus kumoaa aluehallintoviraston päätöksen ja hyväksyy lupahakemuksen
tai vaihtoehtoisesti kumoaa aluehallintoviraston päätöksen ja palauttaa asian Etelä-
Suomen aluehallintovirastolle vesitalousluvan myöntämiseksi ja lupamääräysten aset-
tamiseksi.

Perustelut

Aluehallintovirasto on hylännyt hakemuksen virheellisin perustein.

Hakemuksesta annetut lausunnot

Vesilain valvontaviranomaiset Kokemäen kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen
ja Hämeen ELY-keskus ovat kumpikin hakemuksesta antamassaan lausunnossa kat-
soneet, että kiinteistölle 271-444-2-88 Sorasonette voidaan myöntää Maanrakennus
Jouko Kärkkänen Oy:n hakema vesilain mukainen lupa ottaa maa-aineksia. Myös naa-
purikaupungin Harjavallan ympäristönsuojeluviranomainen on hakemuksesta anta-
massaan lausunnossa katsonut, että luvan myöntämiselle ei ole esteitä.

Kokemäen kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen on pitänyt tärkeänä, että mai-
semointi tehdään vaiheittain maa-ainesten ottamisen edetessä siten, että pohjavettä
suojaava humus- ja kasvillisuuskerros saadaan muodostettua mahdollisimman nope-
asti. Ympäristönsuojeluviranomainen on myös todennut, että maa-ainesten ottaminen
kiinteistöllä ohjataan vesilain mukaisen luvan ja maa-aineslain mukaisen luvan



lupamääräyksillä siten, ettei se aiheuta maaperän tai pohjaveden pilaantumista tai ve-
denottamoiden käyttömahdollisuuden vaarantumista.

Harjavallan kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen on lausunnossaan mm. koros-
tanut maaperän ja pohjaveden suojelua polttoaine ja öljyvuodoilta ja pölynhallintaa.

Varsinais-Suomen ELY-keskus ei ole hakemuksesta antamassaan lausunnossa kat-
sonut, että mahdollinen tekopohjavesihanke olisi luvan myöntämisen esteenä. ELY-
keskus on lausunnossaan todennut, että tekopohjavesihankkeen turvaaminen voidaan
ottaa huomioon esimerkiksi lyhentämällä luvan voimassaoloaikaa, edellyttämällä otta-
misalueen maisemoinnin tekemistä vaiheittain tai pienentämällä ottamisaluetta. ELY-
keskus on lausunnossaan suositellut, että hakemuksen tarkoittamalle alueelle myön-
nettäisiin lupa korkeintaan viideksi vuodeksi siltä varalta, että tekopohjavesilaitoksen
suunnittelua jatketaan lähivuosina. ELY-keskus on lisäksi tuonut esille asioita huomi-
oon otettavaksi lupaehtoja annettaessa.

Hakija on lausuntojen johdosta antamassaan selityksessä todennut, että se tulee toi-
mimaan maa-aineksen ottosuunnitelman mukaisesti ja noudattamaan lupaehdoissa,
lausunnoissa ja muistutuksissa mainittuja ehtoja.

ELY-keskus on lausunnon antamisen jälkeen 29.5.2020 toimittanut aluehallintoviras-
tolle Suomen Pohjavesitekniikka Oy:n 25.5.2020 päivätyn ja Harjavallan kaupungin ti-
lauksesta laaditun dokumentin, joka koskee vuosien 1998 – 2004 välillä rakennetun
kahden tutkimuskaivon lähisuojavyöhykettä. ELY-keskus ei ole em. dokumentin joh-
dosta täydentänyt eikä muuttanut lausuntoaan vaan on sähköpostisaatteessa toden-
nut, että asiakirja saattaa sisältää luonnontieteelliseltä kannalta lisätietoa alueelta ja
että tutkittujen vedenottopaikkojen arvioitujen lähialueiden maanotosta on viime vuo-
silta oikeuskäytäntötapauksia, joissa valitusviranomainen ei ole myöntänyt maanotto-
lupaa tutkitun vedenottopaikan lähialueelle.

Aluehallintoviraston kielteinen päätös on ristiriidassa valtion valvontaviranomaisen ja
kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen lausuntojen kanssa. Lausuntojen antami-
sen jälkeen asiassa ei ole ollut esille mitään sellaista uutta luotettavaa tietoa, joka olisi
antanut aihetta hakemuksen hylkäämiseen. Aluehallintovirasto on käyttänyt hakemuk-
sen hylkäämisen perusteena lausuntojen antamisen jälkeen ELY-keskukselle ja edel-
leen aluehallintovirastolle toimitettua dokumenttia, jossa esitetty laskennallinen arvio
kahden tutkimuskaivon lähisuojavyöhykkeen ulottuvuudesta. Dokumentin oikeelli-
suutta valittaja käsittelee jäljempänä tarkemmin, mutta toteaa tässä yhteydessä, että
dokumentin käyttäminen kielteisen päätöksen perusteluna niin, että sen sisältö ohittaa
valvontaviranomaisten hakemuksesta antamat myönteiset lausunnot, on ristiriidassa
hallinnon oikeusperiaatteen kanssa. Aluehallintoviraston olisi tullut ennen päätöksen-
tekoa vähintään pyytää valvontaviranomaisilta lausunto laskelman oikeellisuudesta ja
merkityksestä luvan myöntämisen kannalta.

Tekopohjavesihanke

Järilänvuoren pohjavesialueella on tehty 2000-luvun alussa tutkimuksia tekopohjave-
silaitoksen perustamiseksi alueelle. Tekopohjavesihanke ei ole käynnistynyt.

Tekopohjavesihanke on toistaiseksi kuvitteellinen, hakemusta ei ole vireillä eikä asia-
kirjoista saadun käsityksen mukaan alueella ole vuoden 2004 jälkeen tehty hankkee-
seen liittyviä selvityksiä. Tekopohjavesihanke on yhtenä vaihtoehtona Pohjavesivarat
aktiiviseen hyötykäyttöön eteläisessä Satakunnassa ja Laitilassa - kehittämissuunni-
telmassa (ELY-keskuksen julkaisusarja Elinvoimaa alueelle 8/2015: Pohjavesivarat



aktiiviseen hyötykäyttöön eteläisessä Satakunnassa ja Laitilassa). Se ei kuitenkaan ole
ensisijaiseksi arvioitujen suunnitteluhankkeiden joukossa, suunnittelu ei ole käynnissä
eikä hakemus vireillä. On huomattava, että veden ottaminen ja tekopohjaveden muo-
dostaminen on maa-ainesten ottamisen tapaan luvanvaraista ja vaatii lisäksi YVA-me-
nettelyn, jos vuotuinen määrä on vähintään 3 miljoonaa kuutiometriä. On yleisesti tie-
dossa miten haastavia ja aikaa vieviä tekopohjavesihankkeiden lupaprosessit ovat esi-
merkkeinä Turun seudun tekopohjavesihanke Virtaankankaalla ja Tampereen seudun
Tavase-hanke. On selvää, että hakemuksen tarkoittama ottaminen on päättynyt, alue
on jälkihoidettu ja kasvukerros palautettu ennen kuin tekopohjavesihanke voisi teorias-
sakaan toteutua ja eikä hakemuksen mukainen toiminta millään tavalla vaarantaisi te-
kopohjavesihankkeen toteuttamista. ELY-keskuskin on lausunnossaan tiedostanut te-
kopohjavesihankkeeseen liittyvän epävarmuuden ja viiveen ja suositellut, että hake-
muksen tarkoittamalle alueelle myönnettäisiin lupa korkeintaan viideksi vuodeksi siltä
varalta, että tekopohjavesilaitoksen suunnittelua jatkettaisiin lähivuosina.

Vesioikeudellinen suoja-alue ja arvioitu lähisuojavyöhyke

Hanke sijoittuu olemassa olevien Hiittenharjun, Järilänvuoren ja Santamaan vedenot-
tamoiden kaukosuojavyöhykkeelle ja se noudattaa vesioikeudellisessa menettelyssä
suoja-alueelle annettuja määräyksiä. Vesioikeudellisen suoja-alueen määräämisestä
säädetään vesilain (587/2011) 4. luvussa. Suoja-alue voidaan määrätä olemassa ole-
valle vedenottamolle tai tulevalle ottamolle, jolle on myönnetty lupa veden ottami-
seen. Suoja-alue voidaan määrätä, jos alueen käyttöä on tarpeen rajoittaa veden laa-
dun tai pohjavesiesiintymän antoisuuden turvaamiseksi.  Suoja-aluetta ei saa mää-
rätä laajemmaksi kuin on välttämätöntä. Suoja-alueen määräämistä koskevassa pää-
töksessä annettavat määräykset eivät saa olla ankarampia kuin on välttämätöntä.
Määräyksistä toiselle johtuva edunmenetys on vedenottamon omistajan tai haltijan
korvattava. Lupaviranomainen voi yksittäistapauksessa hakemuksesta myöntää poik-
keuksen suoja-aluemääräyksistä.

Suoja-alueen määrääminen on vesioikeudellinen prosessi, jossa asiakirjat ovat julki-
sia ja viranomaisilla ja asianosilla on mahdollisuus lausunnon tai muistutuksen anta-
miseen. Suoja-aluepäätöksestä on mahdollista valittaa.

Suoja-alue antaa ”pelisäännöt” vedenoton ja alueen muun maankäytön yhteensovit-
tamiseen. Suoja-alue turvaa vedenoton, mutta samalla tukee muiden alueen toimijoi-
den oikeusturvaa lupia haettaessa. Suoja-aluepäätöksen myötä alueella toimijoiden
on mahdollisuus suunnitella toimintaansa ja ennakoida onko lupa hankkeelle myön-
nettävissä vai ei. Suoja-alue tukee hallinnon oikeusperiaatteen toteutumista.

Aluehallintovirasto ei ole päätöksessään pitänyt vesioikeudellista suoja-aluetta ja kah-
delle tutkimuskaivolle laskennallisesti arvioitua lähisuojavyöhykettä samanarvoisina
vaan on katsonut, että laskennallinen arvio kahden tutkimuskaivon suojavyöhykkeestä
on merkityksellisempi kuin alueella voimassaoleva vesilain mukainen suoja-aluepää-
tös. Menettely on suuressa ristiriidassa hallinnon oikeusperiaatteen kanssa varsinkin,
kun ottaa huomioon, että kaivot eivät ole käytössä eikä niiden käyttöönottoon ole lupaa,
asiakirjoihin ei ole liitetty raporttia tehdystä koepumppauksesta, imetyskokeista eikä
virtausmallista eikä näin ollen kenelläkään asianosaisella ole mahdollista arvioida las-
kelman oikeellisuutta.

Suomen Pohjavesitekniikka Oy on arvioinut kahdelle tutkimuskaivolle lähisuojavyöhyk-
keen tilanteessa, jossa kaivoista otettaisiin pohjavettä yhteensä 5 000 m3/d. Lasken-
nassa käytetty tilanne on täysin teoreettinen eikä voi nykyisen lainsäädännön puit-
teissa toteutua. Kuten hakija on aluehallintovirastolle antamassaan selityksessä



kuvannut, Järilänvuorella muodostuva vesi on voimassa olevien lupien puitteissa otet-
tavissa käyttöön lähes kokonaan eikä vedenottoa ole mahdollista nykyisestä lisätä. On
lisäksi huomattava, että Köyliön-Ulvilan harjuselvityksen yhteydessä tehtyjen geofysi-
kaalisten tutkimusten mukaan pohjaveden virtausyhteyttä Järilänvuoren pohjavesialu-
een etelärajalta kohti pohjavedenottamoita saattaa rajoittaa mahdolliset kalliokynnyk-
set lentokentän itäpuolella, joten pohjavesialueen eteläosasta vedenottamoiden suun-
taan virtaavan veden määrä voi olla edellä arvioitua pienempikin. Tähän viittaa hake-
musprosessin aikana esille tullut tieto, jonka mukaan Hiittenharjun vedenottamolla
pohjaveden pinnankorkeus on alentunut vuosien 1980–2019 välisenä aikana yli 2,5
metriä vesihuoltolaitoksen tekemien mittausten perusteella. Edellisen johdosta Hiitten-
harjun vedenottamon vedenottoa on jouduttu mm. rajoittamaan.

Hiittenharjun pohjavedenottamolla havaittu pohjaveden pinnan korkeuden lasku on
Harjavallan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen lausunnossa katsottu olevan
soranoton seurausta. Tämä olettama ei kuitenkaan pidä paikkaansa. Soranottoalueella
pohjaveden pinnan taso pikemminkin nousee. Soranottoalueella pohjaveden muodos-
tuminen lisääntyy, koska veden pintavalunta alueelta pois vähenee eikä alueella ole
puustoa, joka käyttäisi vettä. Tämä on todettu 1980 toteutetussa laajassa soranoton
pohjavesivaikutuksia koskevassa tutkimushankkeessa ja on todettu myös uudistetussa
Maa-ainesten ottaminen -oppaassa (2020). Hiittenharjun vedenottamolla todettu poh-
javedenpinna lasku on epäilemättä seurausta siitä, että vedenottamoista lupien puit-
teissa otettava vesimäärä on yhteenlaskettuna liian suuri alueella muodostuvan pohja-
veden määrään nähden. Tässä tilanteessa pohjaveden lisäotto pohjaveden virtaus-
suuntaan nähden nykyisten vedenottamoiden yläpuolelta ei ole mahdollista ilman poh-
javesimuodostuman määrällisen tilan heikentymistä. Pohjavedenoton painopisteen
siirtäminen tutkimuskaivojen suuntaan taas ennestään pienentäisi otettavissa olevan
veden määrää.

Tutkimuskaivojen rakentaminen on liittynyt tiedon hankintaan tekopohjavesihankkeen
esisuunnittelua varten. Niiden käyttöönotto edellyttäisi otettavissa olevan vesimäärän
lisäämistä imeyttämällä pintavettä pohjavesimuodostumaan. Suomen Pohjavesitek-
niikka Oy:n esittämä kaivojen lähisuojavyöhykettä koskeva laskelma ei perustu tilan-
teeseen, jossa alueella imeytettäisiin pintavettä ja otettaisiin pohjavettä käyttöön eikä
sitä puheena olevassa asiassa ole asiallista käyttää päätöksenteon pohjana. Lisäksi
kyseessä ovat tutkimuskaivot eikä kaivot, joista on lupa ottaa vettä.

Aluehallintovirasto on päätöksen perusteluna käyttänyt korkeimman hallinto-oikeuden
vuosikirjapäätöstä KHO:2020:62, jossa KHO on aluehallintoviraston mukaan linjannut
arvioidun lähisuojavyöhykkeen merkitystä soranottoa koskevassa asiassa.

Asia, jossa KHO on edellä mainitun ratkaisunsa antanut, on vedenoton näkökulmasta
tyystin erilainen kuin asia, josta tässä valituksessa on kyse. Renkomäen pohjaveden-
ottamo on otettu käyttöön vuonna 1966 ja siitä on lupa ottaa vettä 2 500 m3/d. Ottamo
on jatkuvassa käytössä ja siitä otettu vesi johdetaan Hartwallin juomatehtaalle. Otta-
mon vaikutusalueella on pohjaveden laadun ja pohjaveden pinnan seurantaa tehty
vuosikymmenten ajan.

Lautaviidan tutkimuskaivojen kohdalla taas on kyse teoreettisesta tilanteesta ja teori-
assa otettavissa olevasta vesimäärästä eikä laskennassa käytettyä vesimäärää ole
alueen geologisten olosuhteiden vuoksi kaivoista käytännössä mahdollista ottaa aina-
kaan ilman pintaveden imeyttämistä muodostumaan. Toisin kuin aluehallintovirasto to-
teaa, KHO ei ole linjannut arvioidun lähisuojavyöhykkeen merkitystä soranottoa kos-
kevassa asiassa. KHO:n päätöksen mukaan asia oli korkeimmassa hallinto-



oikeudessa erityisesti kyse siitä, miten vedenottamon lähisuojavyöhyke määritetään
tilanteessa, jossa pohjavedenottamolle ei ole vahvistettu suoja-aluetta. Renkomäen ta-
pauksessa hakija oli esittänyt laskennallisen arvion lähisuojavyöhykkeen ulottuvuu-
desta. Laskennassa lähisuojavyöhykkeen etäisyys määritettiin samoin kuin Suomen
Pohjavesitekniikka Oy:n laskennassa sen perusteella kuinka pitkän matkan pohjavesi
kulkeutuu keskimäärin 60 vuorokauden aikana. KHO:n mukaan maa-ainesten ottotoi-
minnan sallittavuutta ei voida perustaa yksinomaan yleisiin suojavyöhykkeiden ulottu-
vuuksiin ja niihin perustuvaan laskennalliseen lähisuojavyöhykkeen määrittelyyn. Maa-
ainesten ottamisen edellytykset on arvioitava tapauskohtaisesti ottaen huomioon maa-
ainesten ottamisesta aiheutuvat riskitekijät kokonaisuudessaan siten, että arviointi pe-
rustui olemassa olevaan tietoon pohjavesimuodostumasta ja sen merkitykseen veden-
hankinnan kannalta sekä toiminnasta mahdollisesti pohjaveden laatuun ja määrään
kohdistuviin vaikutuksiin.

Hankkeen vaikutus pohjaveden laatuun ja vesienhoidon tavoitteiden toteutumi-
seen

Aluehallintovirasto mukaan maa-ainesten ottamistoiminta tutkitun tekopohjaveden ot-
tamispaikan kaivojen arvioidulla lähisuojavyöhykkeellä vaarantaisi vesienhoitosuunni-
telman tilatavoitteiden saavuttamisen. Aluehallintovirasto toteaa perusteluissaan
myös, että hanke voi aiheuttaa ympäristönsuojelulain 17 §:n mukaisen pohjaveden pi-
laamiskiellon vastaisia seurauksia.

Aluehallintovirasto ei päätöksessään selvennä mikä hakemuksen mukaisesta toimin-
nasta voisi aluehallintoviraston mukaan aiheuttaa pilaantumista ja millä mekanismilla.

Aluehallintoviraston perustelu ei perustu tekopohjavesihankkeen todelliseen tilaan eikä
arvio maa-aineksenoton vaikutuksesta pohjaveden tilaan perustu vuosikymmenten ko-
kemukseen soranoton vaikutuksesta pohjaveden laatuun Järilänvuorella. Aluehallinto-
viraston perusteluissaan esittämät väitteet ovat ristiriidassa sen tosiasian kanssa, että
Järilänvuorella on vuosikymmenten ajan otettu maa-aineksia laajoilla alueilla ja siitä
huolimatta, kuten päätöksessäkin todetaan, Järilänvuoren soranottoalueiden kohdalla
pohjaveden laatu on vedenhankintaan soveltuvaa ja täyttää pohjavedelle asetetut ym-
päristölaatunormit, jotka ovat talousveden laatuvaatimuksia tiukemmat.

Järilänvuoren pohjavesialueen kemiallinen tila hankealueella on hyvä eli vesienhoidon
tilatavoitteen mukainen. Tässä tilanteessa on mahdotonta, että hanke vaarantaisi ve-
sienhoitosuunnitelman tilatavoitteiden saavuttamisen. Vesienhoidon suunnittelun asia-
kirjoissa alueelle ei ole esitetty toimia maa-ainestenoton rajoittamiseksi. Lounais-Suo-
men pohjavesien toimenpideohjelmassa vuosille 2016-2021 esitetty toimenpide Järi-
länvuorelle on maa-ainesten ottamisalueiden yleissuunnitelman laatiminen, joka ei
asiakirjojen mukaan ole toistaiseksi käynnistynyt. Yleissuunnitelman laatiminen ei
enää sisälly kuulutusvaiheessa olevaan vesienhoidon kolmannen suunnittelukauden
toimenpideohjelmaan.

Arvioidun lähisuojavyöhykkeen ulkopuolinen alue

Osa hakemuksen tarkoittamasta ottamisalueesta sijaitsee tutkimuskaivojen lasken-
nallisesti arvioidulla lähisuojavyöhykkeellä ja osa sen ulkopuolella. Hakemus on hy-
lätty myös arvioidun lähisuojavyöhykkeen ulkopuoliselta alueelta, koska aluehallinto-
viraston mukaan ottamistoiminta arvioidun lähisuojavyöhykkeen ulkopuolisella alu-
eella ei ole toteuttamiskelpoinen sen vuoksi, että ottamistoiminta ja kulku on esitetty
tapahtuvan arvioidun lähisuojavyöhykkeen suunnasta.



Aluehallintoviraston päätös hakemuksen hylkäämiseen myös arvioidun lähisuoja-
vyöhykkeen ulkopuolisella alueella on perusteeton. On selvää, että hakijalla on mah-
dollisuus tarvittaessa järjestää kulku myös hakemuksen tarkoittaman alueen itäosaan
ja toteuttaa ottaminen siellä.

Aluehallintovirasto on päätöksessään suhtautunut arvioidun lähisuojavyöhykkeen ra-
jaan aivan kuin se olisi absoluuttinen ja perustuisi julkisesti arvioitavissa olleeseen ja
asianosaisten hyväksymään laskelmaan tai siitä olisi tehty valituskelpoinen päätös.

Intressivertailu

Annetun päätöksen mukaan hankkeesta saatavasta hyödystä ei ole esitetty raha-
määräistä arviota, mutta noin 550 000 kiintokuutiometrin maa-aineksen ottamisesta ja
sen myynnistä saatavaa taloudellista hyötyä on pidettävä merkittävänä. Päätökseen
perusteeksi kirjatun mukaisesti saatavat hyödyt koituisivat ainoastaan yksityiselle
edulle eli luvan hakijalle.

Hankkeesta saatavaa yksityistä hyötyä on vesilain 3 luvun 4 §:n 1 momentin 2 koh-
dan mukaan verrattava hankkeesta yleisille tai yksityisille eduille koituviin menetyk-
siin. Annetun päätöksen mukaan hankkeesta pohjaveden laadulle aiheutuvaa vaaraa
pohjaveden muodostumisalueella ja tutkitun tekopohjaveden ottamispaikan kaivojen
arvioidulla lähisuojavyöhykkeellä sekä tekopohjaveden tutkitulla imeytysalueella on
vesilain mukaisessa intressivertailussa haittoja arvioitaessa pidettävä huomattavana
menetyksenä.

Aluehallintovirasto on päätöksessään katsonut, että hanke voi muuttaa pohjaveden
laatua tai määrää ja tämä muutos voi huonontaa pohjaveden käyttökelpoisuutta
taikka muulla tavalla aiheuttaa haittaa vedenotolle tai veden käytölle talousvetenä,
eikä hankkeesta saatavaa hyötyä voida pitää huomattavana yleiselle edulle koituviin
menetyksiin verrattuna. Näin ollen yleiseltä kannalta arvioituna hankkeesta yksityisille
eduille saatava hyöty ei ole huomattava verrattuna siitä yleiselle edulle koituviin me-
netyksiin. Tämä on virheellinen tulkinta.

Lupaviranomainen on väärin arvioinut maa-aineksen otosta saatavaa yksityiselle ja
yleiselle edulle saatavaa hyötyä. On totta, että luvan hakija saa maa-aineksen otosta
hyötyä myymällä maa-aineksen edelleen. Toki varannon hankkimisesta maa-ainek-
sen ottotoimintaan muutama vuosi sitten on maksettu merkittävä hinta, joka vaikuttaa
edelleen maa-aineksen myynnistä saatavan voiton määrään. Mikäli ympäristölupaa ei
myönnettäisi, tulisi tämän luvan mukaisen alueen hankinnasta koitumaan luvan haki-
jalle merkittävä taloudellinen tappio.

Mutta hankkeen toteutumatta jättämisellä on erittäin suuri negatiivinen merkitys  ja
riski (yleinen ja yksityinen haitta) niiden tahojen toiminnan turvaamiselle, joille otet-
tava maa-aines tullaan pääasiassa toimittamaan. Nämä ovat jo varautuneet tämän
varannon saatavuuteen toimintansa turvaamisessa tekemällä sopimuksia maa-ainek-
sen toimituksista laitoksilleen. Luvanhakija toimittaa Boliden Harjavalta Oy:lle ja No-
rilsk Nickel Oy:lle vuodessa prosessissa raaka-aineena tarvittavaa hiekkaa ja maa-
ainesta noin 200 000 tonnia. Tämä on välttämätön edellytys Harjavallan sulattojen
toiminnalle. Luvan epääminen aiheuttaa maa-aineksen ostajille tilanteen, jossa he
joutuvat selvittämään vastaavan materiaalimäärän saamista muualta ja toimintansa
turvaamista pitkällä ajanjaksolla. Mikäli tätä kiviainesta ei saada teollisuuden käyt-
töön, tarkoittaa se Harjavallan teollisuusalueella epävarmuutta ja välttämättä



merkittäviä lisäkustannuksia materiaalia käyttävälle yksityiselle edulle. Tämä koskee
noin 400 työntekijän osalta Boliden Harjavalta Oy:n, 300 työntekijän Norilsk Nickel
Oy:n ja lisäksi alihankintaketjujen toimeentuloa. Tätä asiaa Aluehallintovirasto ei ole
millään tavalla lupapäätöksessään huomioinut tehdessään intressivertailua hankkeen
yksityiselle ja yleiselle edulle tulevalle hyödylle arvioidessaan.

Liite Päätös, josta valitetaan


