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Asia Valitus vesilain mukaisessa korvausasiassa 

 

Muutoksenhakija Laitilan kaupungin vesihuoltolaitos 

 

Vastapuoli Petri Lalla, Laitila 

 

 

Päätös, johon on haettu muutosta 

 

Etelä-Suomen aluehallintovirasto 12.3.2018 Nro 40/2018/2  

 

Aikaisempi päätös 

 

Länsi-Suomen ympäristölupavirasto on 6.9.2006 antamallaan päätöksellä nro 

102/2006/4 myöntänyt Laitilan kaupungille vesilain (264/1961) mukaisen lu-

van pohjavedenottamon rakentamiseen kaupungin omistamalle tilalle Hirven-

kääntämä RN:o 15:52 Untamalan pohjavesialueella Laitilan kaupungissa, sekä 

pohjaveden ottamiseen siitä. Hankkeesta ei päätöksen mukaan ennalta arvioi-

den aiheudu vesilain mukaan korvattavaa vahinkoa, haittaa tai edunmenetystä. 

Lainvoimainen päätös sisältää lupamääräykset 1-9, joista lupamääräykset 1 ja 

5 kuuluvat seuraavasti: 

 

1. Rakennettavasta vedenottamosta saadaan ottaa pohjavettä enintään 350 m3/d 

kuukausikeskiarvona laskettuna. Veden tuhlausta on vältettävä. 

 

5. Luvan saaja on velvollinen korvaamaan hankkeen aiheuttamasta pohjave-

denpinnan alenemisesta tai muutoin mahdollisesti aiheutuvan vahingon, haitan 

tai muun edunmenetyksen. 

 

Mikäli vedenotosta on seurauksena, että joltakin alueelta vedensaanti estyy tai 

huomattavasti vaikeutuu, luvan saaja voidaan, jos asianomainen sitä vaatii, 

velvoittaa rahalla korvaamisen sijasta ryhtymään sellaisiin toimenpiteisiin kuin 

vedenottamon omistajan velvollisuudesta alueen omistajan tai vettä muun eri-

tyisen oikeuden nojalla ottavan oikeuden turvaamiseksi on vesilain 11 luvun 



2 (13) 

 

  

12 §:ssä säädetty. 

 

Hakemus  

 

Petri Lalla on 19.9.2017 aluehallintovirastossa vireille panemallaan ja myö-

hemmin täydentämällään hakemuksella vaatinut Laitilan kaupungilta Länsi-

Suomen ympäristölupaviraston 6.9.2009 antaman päätöksen nro 102/2006/4 

lupamääräyksen 5 perusteella Untamalan vedenottamon vedenotosta aiheutu-

neista edunmenetyksistä korvausta 1.950 euroa (ALV 0%). 

 

Vaatimuksensa perusteiksi Lalla on vedonnut siihen, että hänen vapaa-ajan 

asuntonsa edellytykset omaan virkistyskäyttöön tai vuokrattavaksi ovat merkit-

tävästi heikentyneet pohjavesilammikon vedenpinnan alenemisen takia.  

 

Vedenpinta on 30.12.2016 ollut noin 65 cm alempana kuin saman vuoden ke-

sällä. Kesä 2016 oli ollut kuiva ja veden korkeus noin 15 cm alempana nor-

maaleihin vuosiin verrattuna. Hakemusta laadittaessa vedenpinta on siten ollut 

noin 80 cm normaalia alempana. 

 

Vedenpinnan raju lasku on lisäksi aiheuttanut sorapatjan päälle perustetun 

ranta-alueella sijaitsevan puuhuoneen vajoamisen. Rakennus on vajonnut  

5–10 cm ja alkanut kallistua rantaan päin. 

 

Lisäksi Lalla on pyytänyt selvitystä vedenottotoiminnan jatkosta. Vedenpinnan 

alenemista edelleen on ollut havaittavissa, mikä on ilmennyt jääpeitteen jatku-

vana paukkumisena. 

 

Valituksenalainen päätös 

 

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on määrännyt puuhuoneen kallistumisesta ja 

vajoamisesta aiheutuneen vahingon korvattavaksi 1.000 eurolla ja hylännyt 

hakemuksen muilta osin.  

 

Korvaus on määrätty maksettavaksi 30 päivän kuluessa päätöksen lainvoi-

maiseksi tulemisesta ja lisäksi sille on määrätty maksettavaksi vuotuista kor-

koa 6 prosenttia eräpäivään saakka 19.9.2017 alkaen. Korvaukselle on makset-

tava eräpäivän jälkeiseltä ajalta korkolaissa säädetty viivästyskorko. 

 

Aluehallintovirasto on perustellut päätöstään seuraavasti: 

 

- - - 

 

Pohjavesialue ja vedenottamoa koskeva päätös 

 

Untamalan pohjavesiesiintymä on I-luokan pohjavesialue (nro 02 400 06). Se 

sijaitsee noin 4,5 km:n pituisessa kapeassa pitkittäisharjumuodostumassa. Poh-

javeden muodostumisalueen pinta-ala on noin 1,5 km2 ja esiintymän arvioitu 

kokonaisantoisuus on 1 400 m3/d. Pohjavedenpinnan yläpuolelle kohoava kal-

lio muodostaa pohjaveden virtausyhteyden katkaisevia kynnyksiä ja jakaa poh-

javesiesiintymän neljään erilliseen valuma-alueeseen. Vedenottopaikka sijait-

see pohjavesialueen luoteisosassa kalliokynnysten rajaamalla pohjaveden 

muodostumisalueella. 



3 (13) 

 

  

 

Länsi-Suomen ympäristölupavirasto on 6.9.2009 (oikeastaan 6.9.2006) nro 

102/2006/4 myöntänyt Laitilan kaupungille luvan Untamalan pohjavedenotta-

mon rakentamiseen ja pohjaveden ottamiseen siitä enintään 350 m3/d kuukau-

sikeskiarvona laskettuna. Keväällä 1997 alueella on tehty koepumppaus (kes-

toaika noin 1 kuukausi ja tuotto 1 000 m3/d), jonka vaikutuksesta pohjaveden-

pinta aleni pumppauspaikalla noin 0,3 m. Koepumppauksen vaikutus oli ha-

vaittavissa kaikissa kolmessa havaintoputkessa, jotka sijaitsivat pumppauspai-

kan välittömässä läheisyydessä, sekä noin 600 metrin etäisyydellä pumppaus-

paikalta luoteeseen. Alenemat tarkkailupisteissä olivat noin 0,2–0,3 m. Vuonna 

1997 suoritettujen tutkimusten yhteydessä esiintymän antoisuudeksi oli arvi-

oitu 450–500 m3/d. Koepumppauksen perusteella alueelta on arvioitu saatavan 

jatkuvasti käyttöön hyvälaatuista pohjavettä 300–350 m3/d.  

 

Vedenotto ja sen todetut vaikutukset pohjavedenkorkeuteen 

 

Untamalan vedenottamosta keskimäärin kuukaudessa otetut vesimäärät ovat 

asiakirjojen perusteella olleet koko ajan alle 350 m3/d. Vedenotto on siten ta-

pahtunut voimassa olevan Länsi-Suomen ympäristölupaviraston päätöksen nro 

102/2006/4 lupamääräysten mukaisesti, mitä Lalla ei ole kiistänyt.  

 

Vuosina 2015–2017 pohjavedenkorkeudet ovat vaihdelleet ottamolla välillä 

+18,82 m …+19,56 m. Keskimäärin pohjavedenkorkeus on ollut +19,22 m. 

Lallan kiinteistö 400-441-15-60 sijaitsee ottamoa lähinnä olevan pohjavesi-

lammen rannalla. Lammen vedenkorkeudet ovat havaintoasemalla VA1 olleet 

vuosina 2014–2017 keskimäärin +19,27 m (vaihteluväli +18,88…+19,54 m). 

Vuonna 2017 vedenkorkeudet ovat olleet alimmillaan; ottamolla keskimäärin 

+18,95 m ja havaintopisteessä VA1 keskimäärin +19,03 m. 

 

Lammen ja ottamon vedenkorkeudet ovat edellä esitetyn perusteella olleet 

alempana kuin mitä keväällä 1997 suoritetun koepumppauksen perusteella 

pohjavedenottoa koskevassa päätöksessä on alun perin oletettu. Toisaalta poh-

javedenpinnat ovat Varsinais-Suomessa olleet viime vuosina tavallista alem-

pana.  

 

Vaikutukset pohjavesilammen ja sen ympäristön käyttöön 

 

Alentuneet vedenpinnat ovat jossain määrin haitanneet hakijan kiinteistön Pet-

rinranta 400-441-15-60 edustan vesialueen virkistyskäyttöä. Lisäksi pohjave-

denpinnan oletettua suuremman alentumisen seurauksena savikerros hakijan 

puuhuoneen alla on ilmeisesti kuivunut, minkä seurauksena puuhuone on va-

jonnut ja kallistunut, mistä on aiheutunut vahinkoa.  

 

Vahinkojen ennakoitavuus 

 

Vesilain (587/2001) 13 luvun 8 §:n 1 momentin mukaan lupaviranomaisessa 

voidaan aiemman ratkaisun estämättä vaatia hakemuksella korvausta aiheutu-

neesta edunmenetyksestä, jota lupaa myönnettäessä ei ole ennakoitu. 

 

Vahinkoja voidaan pitää ennakoimattomina, jos niitä ei päätöstä tehtäessä ole 

otettu huomioon tai jos niistä ei ole tuolloin ollut edes tietoa. Tällaiset vahin-
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got korvataan siinä tapauksessa, että ne eivät ole vanhentuneet. Vahingot van-

henevat, jos vahinkoa kärsinyt ei vesilain 13 luvun 8 §:n mukaisesti ole kym-

menen vuoden kuluessa siitä, kun hanke on valmistunut, pannut vireille asiaa 

koskevaa vaatimusta. Tässä tapauksessa hakemus on tullut aluehallintoviras-

tossa vireille syyskuussa 2017. Kun vedenottolupa on annettu syyskuussa 2009 

(oikeastaan 2006) ja vedenotto on aloitettu sen jälkeen, on vesilain 13 luvun  

8 §:n 1 momentin mukainen korvaushakemus tullut vesilain 13 luvun 8 §:n 

mukaisesti ajoissa vireille. Vallitsevan oikeuskäytännön mukaan jatkuvasta toi-

minnasta – kuten vedenotosta ja säännöstelystä – aiheutuvat ennakoimattomat 

vahingot voidaan korvata myöhemminkin tietyin edellytyksin kolmen viimei-

sen vuoden ajalta vahingon ilmenemisen jälkeen. 

 

Untamalan vedenottamoa koskevaan päätökseen sisältyi esittelijän eriävä mie-

lipide. Siinä todetaan, että vedenottamon vedenoton vaikutusalueella sijaitsee 

kolme pohjavesilampea ja Rankijärvi, joiden rantakiinteistöillä on loma-asu-

tusta ja joihin pohjavedenotto saattaa vaikuttaa. Esittelijä on tämän vuoksi esit-

tänyt, että vedenoton enimmäismäärää olisi tämän vuoksi pienennettävä mää-

rään 300 m3/d kuukausikeskiarvona laskettuna ja vedenottoa rajoitettava myös 

siten, että Rankijärven lounaispuolella olevan lammen vedenpinta, jota on 

tarkkailtu jälkikäteen havaintopisteestä VA3, pysyy tietyllä vähimmäiskorkeu-

della (+19,50 m). Lupahakemuksen ratkaisijat kuitenkin katsoivat, ettei pää-

töksen mukaisesta vedenotosta ennalta arvioiden aiheudu vesilain mukaan kor-

vattavaa vahinkoa, haittaa tai muuta edunmenetystä.  

 

Pohjaveden oton haitalliset vaikutukset lammen vedenkorkeuteen ja sen ran-

nalla olevien lomakiinteistöjen virkistyskäyttöön ovat siten edellä esitetyn pe-

rusteella olleet esillä Länsi-Suomen ympäristölupaviraston 6.9.2006 antamaa 

päätöstä nro 102/2006/4 tehtäessä. Riippumatta siitä, onko lainvoiman saa-

neessa päätöksessä tehty arvio hankkeesta aiheutuvista vahingoista oikea, ei 

vedenoton seurauksena lammen vedenkorkeuden muutoksista aiheutuneita 

mahdollisia vahinkoja kiinteistön virkistyskäyttöön voida siten pitää ennakoi-

mattomina. Hakemus on siten tältä osin hylätty. 

 

Kiinteistön puuhuone on rakennettu asiakirjojen ja valokuvien perusteella asi-

anmukaisesti betonilaatalle, joka on sorapatjan päällä. Pohjavedenkorkeuden 

muutokset ovat aiheuttaneet puuhuoneen vajoamista ja kallistumista, mikä 

kuuluu vesilain 13 luvun 9 §:ssä tarkoitettuihin korvattaviin edunmenetyksiin. 

Pohjavedenkorkeuden alenemisen vaikutusta rakenteisiin ei ole pohjavedenot-

toa koskevassa päätöksessä otettu huomioon. Rakennukseen kohdistunutta va-

hinkoa on siten pidettävä ennakoimattomana ja se on korvattava. 

 

- - - 

 

Vaatimukset hallinto-oikeudessa 

 

Laitilan kaupungin vesihuoltolaitos on vaatinut aluehallintoviraston päätöksen 

kumoamista ja hakemuksen hylkäämistä.  

 

Muutoksenhakija on esittänyt vaatimustensa perusteina muun muassa seuraa-

vaa: 
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Aluehallintoviraston päätöksessä ei ole osoitettu tai todettu, että hakijan puu-

huoneelle aiheutunut haitta johtuisi yksinomaan Laitilan kaupungin vesihuol-

tolaitoksen vedenotosta.  

 

Päätöksen perusteluissa todettu puuhuoneen alapuolinen savikerrostuma perus-

tunee hakijan oletukseen. Yleisesti käytössä olevan Geologian tutkimuskes-

kuksen maaperäkartta-aineiston mukaan kohdassa vallitseva maaperä on kar-

kearakenteista ja lajittunutta. 

 

Muutoksenhakijan aluehallintovirastolle hakemuksen johdosta toimittamassa 

selityksessä ja sen täydennyksessä on esitetty syitä pohjaveden pinnan tason 

alenemiselle. Syitä ovat olleet pohjavesialueen välittömässä läheisyydessä teh-

dyt avo-ojitukset sekä Varsinais-Suomen alueen pohjavesien pintojen tavallista 

alemmat korkeustasot kyseisenä ajankohtana. Pohjavesien tavallista alemmista 

tasoista on ollut maininta valituksenalaisen päätöksen perusteluissa, mutta avo-

ojituksiin ei ole otettu kantaa, vaikka selityksessä on esitetty ELY-keskuksen 

kommentit, joissa ojitukset on todettu ylimitoitetuiksi ja lain vastaisiksi. 

 

Laitilan kaupunkia ei voida katsoa korvausvelvolliseksi pohjaveden pinnan 

korkeuden laskemiselle, sillä alueella tapahtuvan vedenoton vaikutusta ei ole 

pohjaveden pinnan korkeuden vaihteluun riittävästi todettu. Laitilan kaupungin 

vesihuoltolaitos on toiminnassaan huomioinut vallitsevan tilanteen ja vedenot-

tomäärät ovat olleet puuhuoneen painumisen aikaan ja sen jälkeen lupapäätök-

seen (350 m³/vrk, kuukausikeskiarvo) nähden huomattavasti pienemmät.  

 

Vedenottaminen ei ole ainoa syy pohjaveden alenemiselle. Muihin yllämainit-

tuihin syihin, sääolosuhteisiin ja muiden tahojen avo-ojitusten tekoon ei vesi-

huoltolaitos ole omalla toiminnallaan voinut vaikuttaa. Laitilan kaupungin ve-

sihuoltolaitoksen henkilökunnan mukaan pohjavesialueen välittömässä lähei-

syydessä on haitan aiheutumisen ajankohtana perattu ja/tai kaivettu avo-ojituk-

sia ainakin kolmella kiinteistöllä. 

 

Asian käsittely hallinto-oikeudessa 

 

Laitilan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle ja Laitilan kaupungin 

kaupunginhallitukselle on varattu tilaisuus antaa vastine valituksen johdosta. 

Vastineita ei ole annettu. 

 

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on valituksen johdosta antamassaan lausun-

nossa katsonut, että puuhuoneen kallistumisesta ja vajoamisesta aiheutuneen 

vahingon osalta kysymys on vahingosta, jota lupaa myönnettäessä ei ole enna-

koitu. Aluehallintovirastolla ei ole ollut lisättävää siihen, mitä valituksenalai-

sen päätöksen ratkaisussa ja sen perusteluissa on sanottu. 

 

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne-, ja ympäristökeskuksen (ELY-keskus) 

on valituksen johdosta antamassaan vastineessa katsonut, että lupaehtojen mu-

kaisesti toteutettu vedenotto Untamalan vedenottamosta ei ole yksin syynä 

pohjaveden ja lammikoiden alhaisiin tasoihin vuosina 2016 ja 2017. Pitkään 

jatkunut kuivuus on äärevöittänyt vesipintojen vaihtelua alueella. Samanlainen 

suuntaus on ollut havaittavissa muillakin Lounais-Suomen pienehköillä pohja-

vesialueilla. 
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Untamalan alueella sijaitsevien pohjavesilammikoiden pitkänajan luonnolli-

sesta vaihteluvälistä ei ole tietoa. Alueen vedenkorkeuksista on säännöllistä 

seurantatietoa vasta vedenoton alettua, vajaan 10 vuoden aikajaksolta. Tämän 

lisäksi lammikoista on vain yksittäisiä mittaustietoja aiemmilta vuosilta. 

Vuonna 1991 alin mitattu pinnankorkeus on alueelle kaivetun purkuojan seu-

rauksena ollut +18,92 (N60). Salmilan (VA2) ja Aulin (VA3) lammikoiden 

osalta seurantaa on tehty harvakseltaan ennen koepumppausta vuosina 1991-

1997, jolloin vesipinnat ovat vaihdelleet välillä +19,10…+19,80 m. Koepump-

pauksen aikana keväällä 1997 ja pumppauksen jälkeisenä kesänä pinnat ovat 

laskeneet lammikoissa alimmillaan tasolle +19,46…+19,47, jonka jälkeen pin-

nat palautuivat lähtötasolle vuoden loppuun mennessä. 

 

Vedenotto Untamalan ottamosta on aloitettu vuonna 2010, jonka jälkeen vuo-

tuiset sademäärät Lounais-Suomessa ovat olleet kahta vuotta (2011-12) lukuun 

ottamatta alle pitkänajan keskiarvon.  

 

Erityisesti vuosi 2016 on ELY-keskuksen mukaan Lounais-Suomessa ollut 

kuiva. Turun Artukaisissa mitattu vuotuinen sademäärä on vuonna 2016 ollut 

vain 496 mm, kun pitkänajan keskiarvo (1990-2015) oli 681 mm. Vertailun 

vuoksi aiemmin erityisen kuivina pidettyjen vuosien 2002 ja 2003 sademäärät 

ovat olleet 560 mm ja 586 mm. Keskimääräistä vähäisempi sadanta on jatku-

nut syksyyn 2017 saakka, minkä jälkeen loppuvuoden 2017 runsaammat sateet 

ovat nostaneet pohjavesipintoja, vaikka myös vuonna 2017 vuotuinen sade-

määrä (648 mm) on jäänyt hieman alle pitkänajan keskiarvon. Kuivuus on jat-

kunut edelleen vuonna 2018, jolloin kaikkina kuukausina tammi-heinäkuussa 

on jääty alle keskimääräisen sademäärän. Yhteenlaskettuna vuoden 2013 alusta 

laskien sademäärän vajaus on vastineen tekohetkellä ollut noin 350 mm. Tästä 

syystä Lounais-Suomessa pohjavesipinnat ovat laskeneet kesällä 2017 paikoin 

alemmas kuin edellisenä kuivana jaksona 2002-2003, ja kesällä 2018 on pai-

koin alitettu kesän 2017 minimiarvot. ”Lallan lammikon” korkeusseurantatu-

lokset ovat olleet hyvin samansuuntaisia kuin vastaavissa pohjavesimuodostu-

missa Lounais-Suomessa. 

 

Tutkittaessa pohjaveden pumppausmääriä, pohjaveden korkeuksia sekä sade-

määriä (taulukko 1 jäljempänä), vedenottomäärän ja pinnankorkeuden vaihte-

luilla ei ole ollut selvää korrelaatiota. Vuosina 2013 ja 2014 pumpattu vesi-

määrä on ollut pienempi kuin vuosina 2011 ja 2012, mutta silti pohjavesipinnat 

ovat etenkin loppusyksyllä olleet alemmalla tasolla. Pumppausmäärä on kasva-

nut vuosien 2013 ja 2014 tasosta vuonna 2015, mutta tämä ei ole vaikuttanut 

pohjavesipintoihin. Pumppausmäärä on kasvanut edelleen vuonna 2016, mutta 

yhdessä ennätyspienen sadannan kanssa tämä on johtanut pohjavesipintojen 

selvään laskuun. Vuonna 2017 pumppausmääriä on pienennetty selvästi ja lop-

puvuoden sateet ovat saaneet pohjavesipinnat taas nousuun. Ne ovat kuitenkin 

edelleen olleet alueella keskimääräistä alhaisemmalla tasolla. Näiden tulosten 

perusteella pohjavesipintojen vaihtelu Untamalan alueella on ollut enemmän 

kytköksissä vuotuiseen sademäärään kuin pohjaveden pumppausmääriin. 
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Taulukko 1: Untamalan ottamosta pumpatut vesimäärät, pohjavesipinnan vaih-

telu ja sademäärät vuosina 2010-2017. 

 

 
 

Hakija on hakemuksessaan esittänyt puuhuoneen painumisen syyksi savipatjan 

kuivumista, joka olisi aiheutunut pohjaveden laskiessa vedenoton takia. ELY-

keskuksella käytettävissä olevan tiedon mukaan maaperä Untamalan pohjave-

sialueen luoteispäässä on hyvin vettä johtavaa karkeaa hiekkaa ja soraa. Savi-

kerroksia ei ole todettu myöskään vedenottamon rakentamiseen liittyvissä kai-

rauksissa vuonna 1996. 

 

Pohjaveden ja samalla lammikoiden tasoon on aikojen saatossa vaikutettu 

useilla ojituksilla. Esimerkiksi vuonna 1991 vastapuolen lammikossa pinta on 

laskenut tasoon +18,92 alueelle kaivetun purkuojan seurauksena. Untamalan 

pohjavesialueella ja sen reunoilla on myös vastinetta edeltävinä vuosina tapah-

tunut ojituksia, joilla on voinut olla vaikutuksia pohjavedenpinnan korkeuteen 

pitkällä aikavälillä. 

 

ELY-keskus on liittänyt vastineeseen taulukon Laitilan Untamalan sademää-

ristä, vedenottomääristä ja pohjavedenkorkeudesta vuosina 2010-2018 sekä 

taulukon pohjavesikorkeuksien vertailusta Maskussa ja Laitilassa. 

 

Petri Lalla on valituksen, lausunnon ja vastineen johdosta antamassaan vasti-

neessa todennut muun muassa, että hän on esittänyt korvaushakemuksessaan 

riittävät perusteet, eikä valittajan valituskirjelmässä ole esitetty uusia perusteita 

asiaan liittyen.  

 

Lalla on viitannut hakemukseensa ja hydrogeologi Pauliina Aallon lausuntoon. 
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Vedenottomäärä on ylittänyt Länsi-Suomen ympäristölupaviraston 6.9.2006 

antaman lupapäätöksen eriävässä mielipiteessä esitetyn määrän, mikä on johta-

nut vedenpinnan alenemaan. 

 

Naapurikiinteistön (400-441-15-61) päärakennuksen (etäisyys tarkasteltavasta 

puuvajasta noin 25 m) laajennuksen ja autokatoksen (etäisyys puuvajasta noin 

10 m) maanrakennustöissä maaperässä on havaittu pintamaan savikerros ja 

molemmat rakennukset on jouduttu paaluttamaan. 

 

Puuhuoneen kallistumisen korjauskustannukset ovat olleet noin 1.500 euroa, 

jolloin yhteensä 1.950 euron korvaushakemuksesta loput eli 450 euroa on kor-

vannut vahinkoja virkistyskäyttöön. Myös virkistyskäyttöön kohdistuneet va-

hingot vedenpinnan alenemisesta ovat tulleet yllätyksenä ja myös ne tulisi kor-

vata vesilain 13 luvun 9 §:n mukaisena edunmenetyksenä. Lisäksi hakijalle on 

aiheutunut vastineen laatimisesta ja tarvittavista lisäselvityksistä lisäkustan-

nuksia yhteensä 500 euroa. Näin ollen hakija on vastineessa ilmoittanut kor-

vausvaatimuksekseen 2.450 euroa. 

 

Vastineeseen on liitetty Alex Lallan lausunto 3.10.2018 liitteineen. 

 

Laitilan kaupungin vesihuoltolaitokselle on varattu tilaisuus antaa vastaselitys 

valituksen johdosta annetuista vastineista ja lausunnosta. Tähän valittaja on 

vastannut, ettei sillä ole täydennettävää antamiinsa lausuntoihin ja selvityksiin 

tai tarvetta antaa vastaselvitystä Vaasan hallinto-oikeudelle annettuihin lausun-

toihin ja vastineisiin. 

 

Hallinto-oikeuden ratkaisu 

 

1. Hallinto-oikeus jättää tutkimatta Petri Lallan vastineessaan esittämän kor-

vauksen korotusta koskevan vaatimuksen. 

 

2. Hallinto-oikeus hyväksyy Laitilan kaupungin vesihuoltolaitoksen valituksen 

ja kumoaa aluehallintoviraston päätöksen siltä osin, kuin päätöksessä on mää-

rätty Laitilan kaupunki korvaamaan Petri Lallalle puuhuoneen kallistumisesta 

ja vajoamisesta aiheutunut vahinko. 

 

3. Hallinto-oikeus hylkää Petri Lallan oikeudenkäyntikuluvaatimuksen. 

 

Perustelut 

 

1. Lalla on esittänyt kiinteistönsä virkistyskäyttöhaittaa koskevan korvausvaa-

timuksen hallinto-oikeudelle valituksen johdosta antamassaan vastineessa 

4.10.2018 eli valituksen toimittamiselle asetetun määräajan jälkeen. Vaatimus 

on näin ollen hallintolainkäyttölain 51 §:n 2 momentin nojalla myöhään teh-

tynä jätettävä tutkimatta. 

 

2.  

 

Sovellettavat oikeusohjeet 

 

Uusi vesilaki (587/2011) on tullut voimaan 1.1.2012. Sillä on kumottu vanha 

vesilaki (264/1961). Uuden vesilain 19 luvun 4 §:n 1 momentin mukaan tässä 
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laissa tarkoitettuun hankkeeseen tai toimenpiteeseen, jonka täytäntöönpano on 

laillisesti aloitettu ennen tämän lain voimaantuloa, sovelletaan ennen tämän 

lain voimaantuloa voimassa olleita säännöksiä ja määräyksiä, jollei tässä lu-

vussa muuta säädetä. Valituksenalaisen päätöksen tarkoittamaa hanketta kos-

keva lupapäätös on annettu 6.9.2006. Edellä oleva huomioon ottaen asiassa on 

sovellettava vanhan vesilain (264/1961) säännöksiä. 

 

Vesilain 2 luvun 13 §:n 1 momentin mukaan vahinko, haitta ja muu edunmene-

tys, joka johtuu rakentamisesta, rakennetun laitoksen tai rakennelman käyttä-

misestä taikka oikeudesta käyttää tai lunastaa toiselle kuuluvaa omaisuutta, on 

asianomaiselle korvattava. Toiselle kuuluvan rakennelman käyttöoikeuden 

saaja voidaan myös, jollei hänen saamansa hyöty ole vähäinen, velvoittaa suo-

rittamaan sitä vastaava osa rakennelman rakentamiskustannuksista sen silloi-

sen kunnon mukaan sekä osallistumaan rakennelman kunnossapitokustannuk-

siin. 

 

Vesilain 2 luvun 27 §:n 1 momentin mukaan milloin rakentamisesta tai raken-

nelman käyttämisestä aiheutuu vahingollinen seuraus, jota lupaa myönnettä-

essä ei ole edellytetty, voidaan siitä lupapäätöksen lainvoiman estämättä mää-

rätä suoritettavaksi korvaus taikka velvoittaa rakennelman omistaja sen ehkäi-

semiseksi tai poistamiseksi muuttamaan rakennelmaa tahi muutoin ryhtymään 

sellaisiin toimenpiteisiin, joihin rakentaja olisi voitu velvoittaa, jos kysymyk-

sessä olevien vahingollisten ja haitallisten seurausten syntyminen olisi lupaha-

kemusta käsiteltäessä voitu edellyttää. Tällainen määräys voi koskea myös tä-

män luvun 15−25 §:ssä tarkoitettujen velvollisuuksien täyttämistä. 

 

Vesilain 11 luvun 8 §:n 3 momentin mukaan korvausta vahingosta, jota lupaa 

myönnettäessä ei ole ennakoitu, voidaan aiemman ratkaisun estämättä vaatia 

hakemuksella aluehallintovirastossa tai, jos kysymys on kunnan ympäristön-

suojeluviranomaisen myöntämästä luvasta, mainitussa viranomaisessa. Sa-

massa yhteydessä aluehallintovirasto voi käsitellä vaatimuksen, joka tarkoittaa 

samalla toimenpiteellä luvasta poiketen aiheutuneen vahingon korvaamista. 

 

Oikeudellinen arviointi ja johtopäätös 

 

Hallinto-oikeus toteaa, että puuhuoneen vajoaminen ja siitä aiheutunut vahinko 

voidaan lähtökohtaisesti katsoa vesilaissa tarkoitetuksi ennakoimattomaksi va-

hingoksi, josta voidaan määrätä maksettavaksi korvaus varsinaisen lupapää-

töksen lainvoiman estämättä, koska puuhuoneen vajoamista ei ole voitu enna-

koida lupapäätöstä annettaessa, kuten aluehallintovirastokin on perusteluissaan 

todennut. Ennakoimattoman vahingon korvaaminen nyt kysymyksessä ole-

vassa asiassa edellyttää kuitenkin sitä, että asiassa voidaan luotettavasti ja riit-

tävällä varmuudella osoittaa vahingon aiheutuneen nimenomaan luvan mukai-

sen vedenottotoiminnan seurauksena. 

 

Asiassa on riidatonta se, että puuhuone on vajonnut jonkin verran. Sen sijaan 

puuvajan vajoamisen syistä on esitetty eri näkemyksiä, samoin maaperän 

koostumuksesta puuhuoneen alla.  

 

Laitilan vesihuoltolaitos ja Varsinais-Suomen ELY-keskus ovat tuoneet esiin 

muun muassa, että pohjavedenottamon ja Lallan kiinteistön lähialueilla on 

tehty ojituksia, jotka sadannan ohella ovat voineet vaikuttaa pohjavesipinnan 
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alentumiseen. Asiassa on selvitetty, että alueen vuotuiset sademäärät ovat ol-

leet keskimääräistä alhaisemmat ja vuonna 2016 sademäärä oli hyvin alhainen. 

Lalla on hakemuksessaan aluehallintovirastolle todennut kesän 2016 olleen 

hyvin kuiva ja ongelmat puuhuoneen vajoamisen kanssa ovat alkaneet vuoden-

vaihteessa 2017.  

 

Hallinto-oikeus toteaa, että sääolojen vaihtelut ovat toimintaympäristön luon-

nollisiin muutoksiin kuuluva asia, johon toiminnanharjoittajan edellytetään 

osin varautuvan ja joka voidaan ottaa huomioon lupapäätöksen lupamääräyk-

sissä. Poikkeuksellisten sademäärien aiheuttamaa vahinkoa ei siten voida pitää 

ennalta arvaamattomana. Kuten Laitilan vesihuoltolaitos on valituksessaan to-

dennut, vesihuoltolaitos on toiminnassaan kuitenkin huomioinut vallitsevan 

tilanteen ja vedenottomäärät ovat olleet puuhuoneen painumisen aikaan ja sen 

jälkeen lupapäätöksessä asetun enimmäisvedenottomäärän 350 m3/vrk (kuu-

kausikeskiarvo) nähden pienemmät.  

 

Varsinais-Suomen ELY-keskuksen vastineesta ilmenee Untamalan vedenotta-

mosta pumpatut vesimäärät, pohjavesipinnan taso vedenottamolla ja Lallan 

kiinteistöä lähinnä olevassa lammikossa (VA1) sekä sademäärät vuosina 2010-

2017. Niiden perusteella hallinto-oikeus katsoo ELY-keskuksen tavoin, ettei 

vedenottomäärän ja pohjavesipintojen korkeuden vaihteluilla ole selvää yh-

teyttä puuhuoneen vajoamiseen ja että vuotuinen sademäärä on vaikuttanut 

pohjavesipintojen korkeuden vaihteluun Untamalan alueella pumppausmääriä 

enemmän. Hallinto-oikeus katsoo ELY-keskuksen tavoin, että vedenotto Unta-

malan vedenottamosta ei ole näin ollen pääasiallisena syynä pohjaveden ja 

lammikoiden alhaisiin vedenpinnan tasoihin vuosina 2016 ja 2017.  

 

Kun otetaan huomioon erityisesti ELY-keskuksen vastineesta ilmenevät tiedot 

alueen sadannan ja pohjavedenoton vaikutuksista pohjavesilammikon VA1 ve-

denpinnan korkeuteen ja että lähialueen ojituksilla voidaan arvioida olevan ai-

nakin jonkin verran vaikutusta alueen pohjavesipintojen korkeuteen, hallinto-

oikeus katsoo jääneen näyttämättä, että puuhuoneen vajoaminen johtuu siinä 

määrin luvan haltijan pohjavedenotosta, että vahingonkorvausvelvollisuus syn-

tyisi. Näin ollen korvausvaatimus on hylättävä ja aluehallintoviraston päätös 

kumottava. 

 

3. Hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 momentin mukaan asianosainen on velvolli-

nen korvaamaan toisen asianosaisen oikeudenkäyntikulut kokonaan tai osaksi, 

jos erityisesti asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen on kohtuutonta, että 

tämä joutuu pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan.  

 

Kun otetaan huomioon hallinto-oikeuden ratkaisu, hallinto-oikeus katsoo, ettei 

Lallan oikeudenkäynnistä aiheutuvien kulujen jääminen hänen vahingokseen 

ole kohtuutonta. 

 

Sovelletut oikeusohjeet 

 

Perusteluissa mainitut 

 

Julkipano 

Päätös on annettu julkipanon jälkeen. 
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Päätöksestä ilmoittaminen 

 

Laitilan kaupunginhallituksen on viipymättä ilmoitettava tästä päätöksestä 

kaupungin ilmoitustaululla.  

 

Muutoksenhaku 

 

Vesilain 15 luvun 6 §:n 1 momentin mukaan tähän päätökseen saa hakea muu-

tosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen, jos korkein hallinto-oikeus 

myöntää hallintolainkäyttölain 13 §:n 2 momentin perusteella valitusluvan. 

Valituskirjelmä on toimitettava korkeimpaan hallinto-oikeuteen 30 päivän  

kuluessa hallinto-oikeuden päätöksen antopäivästä eli viimeistään 23.12.2019. 

 

Valitusosoitus on liitteenä HallJp (01.18). 
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 Diaarinumero 

 00389/18/5210  

 

 

 

 

Asian ovat ratkaisseet lainoppinut hallinto-oikeustuomari Marja Lampi,  

asessori Heli Ala-Tulijoki sekä luonnontieteiden alan hallinto-oikeustuomari 

Juha Väisänen. Asian on esitellyt Heli Ala-Tulijoki. 

 

 

 

 

 

 

Marja Lampi   Juha Väisänen 

 

 

 

 

 

 

 Heli Ala-Tulijoki 

 

 

 

 

 

 

Toimituskirjan antaja: 

 

 

Johanna Hakoranta 

ma. lainkäyttösihteeri 
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Jakelu 

 

Päätös maksutta Laitilan kaupungin vesihuoltolaitos 

 

Jäljennös maksutta 

Petri Lalla 

 

Laitilan kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen 

 

Laitilan kaupunginhallitus / 

Ilmoitustaulu 

 

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus / 

Ympäristö ja luonnonvarat, sähköisesti 

 

Etelä-Suomen aluehallintovirasto / 

Ympäristölupavastuualue, sähköisesti 

 

Suomen ympäristökeskus, sähköisesti 

 

 

 

 

 

 

ARS/JMH 

 

 



     

         Liite hallinto-oikeuden päätökseen 

 

  

VALITUSOSOITUS 

 

 

Valitusviranomainen 

 

Hallinto-oikeuden päätökseen saa hakea muutosta korkeimmalta hallinto-oikeudelta 

kirjallisella valituksella, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan. 

 

Valitusluvan myöntämisperusteet 

 

Hallintolainkäyttölain 13 §:n 2 momentin mukaan valitusluvan myöntämisen perusteet ovat: 

 

1)  lain soveltamisen kannalta muissa samanlaisissa tapauksissa tai 

oikeuskäytännön yhtenäisyyden vuoksi on tärkeätä saattaa asia korkeimman 

hallinto-oikeuden ratkaistavaksi; 

2) asian saattamiseen korkeimman hallinto-oikeuden ratkaistavaksi on erityistä 

aihetta asiassa tapahtuneen ilmeisen virheen vuoksi; tai 

3) valitusluvan myöntämiseen on muu painava syy. 

 

Valituslupa voidaan myöntää myös siten, että se koskee vain osaa muutoksenhaun kohteena 

olevasta hallinto-oikeuden päätöksestä. 

 

Valitusaika 

 

Hallinto-oikeuden päätös on annettu julkipanon jälkeen. Päätöksen katsotaan tulleen 

asianomaisen tietoon silloin, kun se on annettu. Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa 

hallinto-oikeuden päätöksen tiedoksisaannista, sitä päivää lukuunottamatta. 

 

Valituskirjelmän toimittaminen 

 

Valituskirjelmä, johon on sisällytettävä valituslupahakemus, on toimitettava valitusajassa 

korkeimmalle hallinto-oikeudelle. 

 

Valituskirjelmä liitteineen voidaan lähettää myös postitse, telekopiona tai sähköpostilla. 

Valituskirjelmän tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan 

päättymistä. Sähköisesti (telekopiona tai sähköpostilla) toimitettavan valituskirjelmän tulee 

olla toimitettu siten, että se viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston 

aukioloajan päättymistä on kokonaisuudessaan käytettävissä viraston vastaanottolaitteessa 

tai tietojärjestelmässä. Valituskirjelmän ja muiden valitusasiakirjojen lähettäminen postitse 

tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla. 
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Valituskirjelmän sisältö ja allekirjoittaminen 

 

Valituskirjelmässä, joka on osoitettava korkeimmalle hallinto-oikeudelle, on ilmoitettava 

 

- valittajan nimi ja kotikunta 

- päätös, johon haetaan muutosta 

- perusteet, minkä vuoksi valituslupa tulisi myöntää 

- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia 

 siihen vaaditaan tehtäväksi 

- perusteet, joilla muutosta vaaditaan. 

 

 Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos 

valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän 

nimi ja kotikunta. Valituskirjelmässä on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero 

sekä mahdollinen sähköpostiosoite, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan 

toimittaa. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä 

ellei valituskirjelmää toimiteta sähköisesti (telekopiona tai sähköpostilla). 

 

Valituskirjelmän liitteet 

 

Valituskirjelmään on liitettävä 

- hallinto-oikeuden päätös alkuperäisenä tai jäljennöksenä 

- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo 

 aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. 

 

 Asiamiehen on, jollei hän ole asianajaja tai yleinen oikeusavustaja, liitettävä valitus-

kirjelmään valtakirja, jollei valittaja ole valtuuttanut häntä suullisesti valitusviranomaisessa 

tai ellei sähköisesti toimitettavassa asiakirjassa ole selvitystä asiamiehen toimivallasta. 

 

 

Korkeimman hallinto-oikeuden yhteystiedot    

 

 

Postiosoite:       Korkein hallinto-oikeus       

      PL 180, 00131 Helsinki       

 

Käyntiosoite:    Fabianinkatu 15, Helsinki 

 

Puh.nro:      029 56 40200   

 

Telefax:      029 56 40382    

 

S-posti:      korkein.hallinto-oikeus@oikeus.fi  

 

Aukioloaika:     arkipäivisin klo 8.00-16.15  
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