
Päiväys 1 (2)
9.12.2022

Diaarinumerot
1250/2022
1333/2022

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

9.12.2022

Valitusten tiedoksisaantipäivä

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

Valitusten tiedoksisaantipäivä on 16.12.2022.

Asia

Vaasan hallinto-oikeuteen on jätetty kaksi valitusta Askolan rakennus- ja
ympäristölautakunnan päätöksestä 15.9.2022 § 142 (Kiinteistöllä esiintyvän
vettymähaitan poistaminen, Pornainen).

Valitusasiakirjojen nähtävilläpito

Tämä kuulutus ja valitukset pidetään nähtävillä 9.12.2022 – 31.1.2023 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
Pornaisten kunnassa.

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

Vaasan hallinto-oikeus varaa asianosaisille, joita asia erityisesti koskee,
tilaisuuden vastineen antamiseen. Mahdollinen vastine tulee toimittaa hallinto-
oikeuteen viimeistään 31.1.2023. Vastapuolille ja viranomaisille varataan
erikseen tilaisuus vastineen antamiseen.

Vastineeseen on merkittävä sen tekijän nimi, postiosoite, puhelinnumero ja
mahdollinen sähköpostiosoite. Vastineessa on ilmoitettava asian ensimmäinen
diaarinumero 1250/2022.

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

VAASAN HALLINTO-OIKEUS
Kuulemiskanslia
029 56 42729

Tuomioistuimen yhteystiedot

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

Hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelu:
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Henkilötietojen käsittelyyn ja tietosuojaan liittyvät tiedot ovat saatavilla:
https://oikeus.fi/hallintooikeudet/vaasanhallinto-oikeus/fi/
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Korsholmanpuistikko 43

PL 204,  65101 Vaasa

MUUTOKSENHAKU/VALITUSOSOITUS

Muutosta haetaan Askolan kunnan rakennus- ja ympäristölautakunnan päätökseen,
annettu 15.09. 2022 § 142

Päätöksen olemme vastaanottaneet ja se on tullut meille tiedoksi maanantaina
03.10.2022. Päätös oli lähetetty kirjallisena postiosoituksena molemmille valittajille
erikseen. Tieto lähetyksestä tuli meille edellä mainittuna päivänä.

Päätös liitteenä.

Kysymys on laittomasta ojituksesta, johon paikallinen yksityistiekunta ja
maanviljelijä ovat syyllistyneet. Maanviljelystilan omistaja on ja on ollut myös
tiekunnan jäsen. Tiekunta on laittomasti ohjannut tie- ja läheisten metsä- ja
peltoalueiden sekä myös läheisten, em. maanviljelijän myymien naapuritonttien
kuivatus- ja hulevedet keskeltä tonttimme puutarhaa. Ojitus alkoi
kahdeksankymmentä luvun alkupuolella ( -84), kun maanviljelijä kielloista
huolimatta salaojitti peltoalueiden kuivatusvedet puutarhaamme. Ennen sitä
kyseisessä paikassa ei ollut olemassa edes mitään ojaa.

Mitä ojituksessa on sen jälkeen  tapahtunut selviää liitteistä: yhteenveto ojituksesta,
kirje tiehoitokunnalle, anomus Uudenmaan ympäristökeskukselle sekä kirje
Pornaisten kunnan tekniselle lautakunnalle. (liitteet)

Päätöksensä ensimmäisellä sivulla (valmistelu/lisätiedot) kunnan lautakunta toteaa,
että vireille panija esittää, että tiekunnan vedet johdetaan kiinteistöjen  ja 
väliseen kaivettavaan ojaan.

Oja on ollut rajalla varmasti jo vähintään 1950-luvusta lähtien, koska oja on toiminut
kantatilan peltoalueen yhtenä kuivatusojana ns sarkaojana. Jakotoimituksessa em.
kiinteistöjen raja määrättiin juuri keskelle ojaa. 2006  toimiessa
tiekunnan toimitsijamiehenä, ojaa perusparannettiin. Tulevaa rummun siirtoa
varten. Ojaa ei tarvitse kaivaa.

Tehdessään katselmusta 15.9   ,  sekä  (jota ei
meille esitelty) eivät edes tutustuneet jo valmiiseen rajaojaan ja miten se liittyy
virtauksen suuntaisesti puroon, kehotuksistamme huolimatta! Meitä hämmästytti,
että katselmuksen tekijät olivat täysin tietämättömiä (  ja 



tunnustivat: olemme tietoisia mutta  emme tutustuneet!!) ja täysin                             2
perehtymättömiä koko asiaan vaikka asia on ollut viranomaisen ratkaistavana jo yli
kaksitoista vuotta.

Heidän vierailunsa oli niin lyhytaikainen ( reilut  20 min ), että he tuskin ehtivät
syventyä edes aiheutuneisiin vahinkoihin , puhumattakaan siitä, että olisivat
putkitusratkaisua selvittäneet millään tavoin. Siitä lautakunta on kuitenkin antanut
päätöksensä, joka on täysin puutteellinen.  Vertailun vuoksi;  ja 
olivat paikalla yli viisi tuntia aikoinaan.

Päätösehdotuksessaan ? lautakunta antaa tiekunnalle oikeuden jatkaa vesien
johtamista ko. ojaan edellytyksellä, että uoma putkitetaan. Päätöksessään
lautakunta ei millään tavoin selvitä, miten putkitus käytännössä toteutetaan, onko
se edes mahdollista? Putken koon määrittäminenkään ei perustu nykytilanteeseen.
Tähän olemme ottaneet kantaa vastineissamme lautakunnan päätösehdotukseen (
vastine liitteet : 9.6 , 14.6 ja 26.7.2022 )

Selvisi myöhemmin elokuussa, että putkituksen teknisen toteutuksen selvittämisen
lautakunta oli jättänyt jo 1. heinäkuuta  tehtäväksi.! Lisäaikaa teknisen
selvityksen antamiseen  sai 16.8 saakka. Samalla lautakunta kertoi, että he
antavat päätöksensä 15.9 .  Meille päätösajankohdasta lautakunta kertoi vasta 23.8.
Elokuun alussa selvisi,  kutsumassa ylimääräisessä tiekunnan kokouksessa,
että  mandaatti toimitsijana oli päättynyt jo 10.5.2021.

  ei ole ollut juridista oikeutta antaa asiassa tiekunnan puolesta mitään
lausuntoja.

Lautakunta antoi putkituksen suunnittelun osapuolelle, joka on laittomasti tehnyt
tämän ojituksen.  ja tiekunta ovat alusta saakka nimenomaan vastustaneet
osallistumasta putkituksen kustannuksiin millään tavoin.

 ei ole minkäänlaista vesi- ja tienrakennuksen kompetenssia suunnitella
putkitusta, puhumattakaan tierummun rakentamista.

Tässä vaiheessa meille selvisi, että kunnan lautakunnan pakkotoimenpidepyynnön
käsittely ja ratkaisun antaminen ei ole ollut tasapuolista, oikeudenmukaista eikä
hallintolainmukaista. Lautakunta ei ole koskaan tiedottanut käsittelyn etenemisestä.

Millä perusteella voidaan katsoa, että putkitus palvelee vain tiekuntaa. Vesistähän
erittäin suuri osa tule aivan muualta kuin tiekunnan tiealueelta. Tämän totesi jo

 aikoinaan, liitteenä ojituskartta, sen topografiasta selviää hyvin , minkä



kiinteistöjen alueelta vedet kiertyvät: maatilakiinteistöt (pelto- ja metsäalueet)        3
, , , , ,  , , , sekä uusi ). Viime

vuosina juuri metsä- ja peltoalueilta tulevat vesimäärät ovat eniten kasvaneet
johtuen ojituksista ja niiden parannuksista.

Päätöksen perusteluissa lautakunta ei millään lailla selvitä miksi uuden rummun
tekeminen olisi mahdotonta. Lautakunta ei ole itse asiaa millään lailla objektiivisesti
tutkinut. Siitä ovat vain  ja  lausunnot, jotka eivät perustu
tosiasioihin ja ovat täysin perättömiä. Vesiosuuskunnan rakenteet ja pellon
salaojitus eivät ole esteenä eikä mitään uusia ojia meidän ja naapuritontin väliin
tarvitse kaivaa. Uusi rumpu voidaan rakentaa aivan samanlailla kuin nykyinenkin
rakennettiin. Eivät vesiosuuskunnan putket olleet esteenä syksyllä 2009. Rummun
paikka siirretään vain 30 m länteen päin. Peltoalueen salaojituksen runkolinja
siirretään salaojituksena vain hieman eri paikkaan. Peltoalueen salaojitus sitä paitsi
on tällä kohtaa mennyt neljässä vuosikymmenessä täysin tukkoon ja tarvitsee
asianmukaisen peruskorjauksen. Asiatilan ovat useat huomanneet ja  on
sen myöntänyt eräässä kokouksessa.

Myös maastollisesti, tontin korkeuserot ja muoto, rummun ja ojitusojan paikka on
rajalla parempi.

 ja  vastineisiin haluamme antaa kommenttimme
myöhemmin.

Kunnan esittämä putkitus- ja viemäriratkaisu, jota viranomainen ei ole tutkinut ja
jonka toteuttamisesta se ei ole edes antanut minkäänlaista suunnitelmaa
( asiantuntijamme mukaan käytännössä mahdoton) , tuhoaisi vain puutarhamme,
kauniin puronvarren ,sen varrella olevat puut ja katkaisisi ainoan tien alakerran
rakennuksille. Alentaa kiinteistön arvoa.

Ratkaisu olisi myöhemmin tulevaisuudessa valtava rasite kiinteistölle, estäen
kiinteistön käyttöä ja rakentamista ( kaksi asiantuntijaa).

Putkitus ei missään tapauksessa sulje pois vaaraa, mikä aiheutuu puutarhalle ja
nimenomaan kaivolle, jos viemäröinti pettää tai tulvii yli.

Päätöksessään, että vuosikymmenien aikana aiheutuneesta laittomasta ojituksesta
ei olisi syntynyt tiekunnalle mitään korvausvelvollisuuta, on käsittämätön eikä vesi-
ja yksityistielain mukainen.

Vaatimuksenamme on, että ojitusrumpu ja alueiden kuivatus siirretään kiinteistöjen



 rajalla olevaan valmiiseen rajaojaan. Nykyinen tierumpu pitää sulkea. Koska talon
päädyn ja tien väliin talvisin kertyy suuret lumimassat, jotka sulavat keväisin ja
ohjautuvat nykyiseen uomaan, uoma on salaojitettava, uoma on täytettävä ja
maisemoitava.

 Ojittaja on aina tie- vesilain mukaan velvollinen huolehtimaan siitä, että ojitus ei
aiheuta vahinkoa ja eroosiota asianomaisille kiinteistöille.

Helsingissä 27.10.2022
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65101 VAASA 
 
 
VALITUS ASKOLAN RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN PÄÄTÖKSESTÄ 
 
 
1. Valituksen kohteena oleva päätös 

Askolan rakennus- ja ympäristölautakunnan päätös 15.9.2022 § 142  
Pornaisten Lahan kylän kiinteistöllä  esiintyvän vettymähaitan poistamista 

 
2. Vaadittu muutos 

Ensisijaisesti pyydän muuttamaan päätöstä kumoamalla määräyksen puroon johtavavan ojan 
putkittamisesta. Mielestäni kyse on valtaojasta. 
 
Toissijaisesti pyydän muuttamaan päätöstä muuttamalla määräystä siten, että ojan putkituksen 
sijaan ojan penkereet vahvistetaan seulakivillä tai vastaavilla. Tällöin kustannukset tulee jakaa 
tasan kiinteistön  omistajien ja tiekunnan kesken. 

 
3.  Perusteet 

Päätöksessä ei ole mitenkään huomioitu virtaavan veden määrään vähyyttä ja merkitystä 
väitettyyn eroosioon. Kiinteistön  omistajat ovat vedonneet esimerkkinä 
poikkeukselliseen tilanteeseen, jolloin sademäärä oli tunnissa 40mm ja jolloin kaikkialla alueella 
tulvi. Tällöinkin he puhuvat usean päivän sateessa, josta ei todellisuudessa ollut kyse. Päätöksen 
oheismateriaaleissa (ei virallisia liitteitä) kiinteistön  omistajat eivät ole mitenkään 
osoittaneet miten salaojitus on järjestetty kiinteistöllä. Omistajat mainitsevat vain, että kaikki 
vedet kerätään pönttöihin. Tämä viittaa, että mitään salaojitusta ei olisi järjestetty. Ko. pöntöt 
ovat usein olleet piripinnassa vettä. Tähän isona syynä, että reilun 80 m2 (karkea arvio) kattoalalta 
kerääntyy vettä 800 litraa yhteensä noin 10 mm sademäärällä. Salaojituksen puutteella on 
mielestäni suurempi merkitys eroosion syntymiseen kiinteistöllä kuin tiealueelta virtaavalta 
pienellä vesilirirulla. Isompi osa tienalueen vedestä ohjautuu muualle. 
 
Täytyy myös huomioida, että rakennus on savipohjalla. Omistajat ovat ohjanneet kyseessä 
olevaan ojaan kellaritilan ojitusputken, eli he ovat itse käyttäneet samaa ojaa rakennuksen 
kellarin kuivatukseen. He kyllä sanovat sen olevan täysin kuiva, mutta tästä ei ole esitetty mitään 
näyttöä. Lisäksi haluan huomauttaa, että omistajat ovat tehneet kirjallisen vireillepanon puron 
(valtaoja) tulvimishaitan poistamisesta (Askolan rakennus- ja ympäristölautakunnan päätös 
15.9.2022 § 143), joka siirretty Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen 
käsittelyyn. Ko. valtaojalla on mielestäni suurempi haittaava vaikutus talon kaivolle kuin tämän 
päätöksen kohteena olevalla ojalla. Valtaojahan saa alkunsa saa alkunsa Kupsenkylän 
Ympyriäissuolta ja osa Lahan Heinsuontieltä ja laskee Mustijokeen. Täten sen valuma-alue on 
varmaankin useiden satojen hehtaarien kokoinen. 
 
Päätöksen teossa ei ole mielestäni myöskään selvitetty historiatietoja asiaan liittyen. Ko. oja on 
ollut paikallaan ennen nykyisiä kiinteistön  omistajia tai kuin se tuli heidän sukunsa 
omistukseen vuonna 1982.  
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Lisäksi haluan tuoda ilmi, että kiinteistön  omistajien toimien vuoksi tiekunta ei ole 
voinut antaa kantaa päätöksen teon valmistelijoille ko. päätösehdotuksesta. Eli edellä mainitut 
omistajat ovat kyseenalaistamalla ylimääräisen tiekokouksen laillisuuden sillä, että kokoonkutsuja 
ei ole laillinen, kun toimitsijan maksimitoimikausi oli tullut täyteen ja saivat oikeustoimilla 
säikyttämällä iäkkäämpiä osakkaita siirtämään päätöstä myöhemmäksi. Minä ilmoitin tästä 
päätöksen teon valmistelijoille, mutta he joka tapauksessa päättivät viedä asian päätöksentekoon. 
Toimitsijan valinnasta ei ollut huomattu tehdä aikaisemmin epähuomiossa päätöstä, kun oli 
poikkeukselliset olosuhteet mm. koronan takia. Kuitenkin ko. kokouksessa uuden toimitsijan 
valinnasta oli asialistalla ja sitä oli tarkoitus tehdä päätös. Saamani tiedon mukaan tallaisen 
tilanteen koollekutsujasta ei ole oikeuskäytäntöä ja oman näkemykseni mukaan kokous olisi hyvin 
voitu pitää. 
 
Haluan myös tuoda ilmi, että päätöksen teon yhteydessä olevassa asiakirjasta ELY-keskuksen 
ilmoituksessa ojitushakemuksen päättymisessä (21.11.2017). ELY:n viranomaiset eivät ole missään 
vaiheessa pyytäneet tiekunnan kannanottoa asiaan. Eli se perustuu vain ja ainoastaan kiinteistön 

 omistajien näkemykseen asiasta. Ko. ilmoitustakaan ei tiekunta ole saanut ELY-
keskukselta tai muulta viranomaiselta. Se saatiin, kun se erikseen pyydettiin, koska kiinteistön 

 omistajat väittävät sen olevan päätös, vaikka se ei ole mikään päätös 
todellisuudessa. 
 
Edellä mainitun perusteella ojan tai mielestäni uoman putkitus on täysin kohtuuton toimenpide ja 
tällöinkin suurimpana hyödynsaajana kiinteistön  omistajat. 

  
4. Selvitys milloin saatu päätös tiedoksi 

Tiedon varsinaisen päätöksen saapumisesta asiamiespostiin olen saanut tiedon muistini mukaan 
5.10.2022 ja olen noutanut sen 6.10.2022. Tässä hyvä huomioida, että kirjepostit jaetaan täällä 
kolmesti viikossa (ma, ke ja pe) sekä se, että asiamiespostin aukioloajat.  
 
Tämän jälkeen olen pyytänyt 9.10.2022 sähköpostilla päätöksen teon valmistelijoilta asiassa 
saadut vastineet ja muut asiaan liittyvät asiakirjat, jotka on jaettu lautakunnan jäsenille. Näitä ei 
ollut varsinaisessa otteessa mukana. Edellä mainitut asiakirjat sain sähköpostilla 14.10.2022, josta 
katson valituksen määräajan (30 päivää) alkavaksi. 

 
5. Valittajan yhteystiedot 

Vainion-Peisantien tiekunta 

 
6. LIITTEET 

- LIITE 1 Ote päätöspöytäkirjasta valitusosoituksineen 
- LIITE 2 Sähköpostikeskustelu, joka sisältää päätöksen teossa jaossa olleet saadut vastineet ja 

muut asiaan liittyvät asiakirjat. Ne jaettu lautakunnan jäsenille. Pahoittelut, että ei ole 
sallittujen tiedostotyyppien mukainen. Aineiston laajuus ja tiedostojen määrä niin suuri, että 
nimeäminen haastavaa. Voitte pyytää aineiston varmasti päättävältä viranomaiselta oikeassa 
tiedostomuodossa.  

- LIITE 3 Netistä otettu ote pöytäkirjasta Askolan Rakennus- ja ympäristölautakunnan 
päätöksestä 15.9.2022 § 143  

 
Kunnioittaen 

Vainion-Peisan tiekunta, 


