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Vesilain mukainen ojitusasia / Koivumäki I 312-403-19-29, Kyyjärvi

150/613/2021

Pohjoisen Keski-Suomen ympäristölautakunta  29.06.2021 § 35

 ASIA   
Metsä Group on hakenut Pohjoisen Keski-Suomen ympäristölautakunnalta
lu paa johtaa vettä Perhon kunnassa sijaitsevalta kiinteistöltä 584-874-1-1
Kyy jär ven kunnassa kiinteistöllä Koivumäki I  312-403-19-29 sijaitsevaan
ojaan. 

Hakemuksen mukaan kiinteistön Koivumäki I omistaja ei ole neuvotteluista
huo li mat ta suostunut vesien johtamiseen maallaan sijaitsevaan ojaan, ve do-
ten seuraavan maanomistajan maalla (kiinteistöllä Koivumäki
312-403-19-30) olevaan vettymisestä kärsivään alueeseen. Maan kui va tuk-
seen liittyvän ojitushankkeen toteuttamiseksi Metsä Group on jättänyt ve si-
lain 5 luvun 5 §:n mukaisen lupahakemuksen kunnan ym pä ris tön suo je lu vi-
ran omai sel le.

TOIMIVALTA
Vesilain (587/2011) 5 luvun 5 § mukaan kunnan ym pä ris tön suo je lu vi ran-
omai nen käsittelee ojitusta koskevan erimielisyyden joka aiheutuu veden
joh ta mi ses ta toisen maalla olevaan ojaan. Kyyjärven kunnan ym pä ris tön-
suo je lu vi ran omai se na toimii Pohjoisen Keski-Suomen ympäristölautakunta.

KÄSITTELY
Hakemuksen johdosta kuultiin kirjeitse ja kutsuttiin tarkastukselle ne, joi-
den oikeuteen tai etuun vesien johtaminen hakemuksessa esitetyllä tavalla
saat taa vaikuttaa. Hakemuksesta pyydettiin lausuntoa Keski-Suomen
ELY-kes kuk sel ta.

Lausuntoa, muistutuksia tai mielipiteitä ei annettu.

Tarkastus 20.5.2021.
Tarkastuksella kuljettiin läpi ojalinjasto suunnitellusta veden joh ta mis koh-
das ta Perhon ja Kyyjärven rajalta seuraten veden virtausta ojissa aina met sä-
tien alittaville rummuille saakka. Tarkastuksella todettiin ojien olevan hy-
väs sä kunnossa molemmilla kiinteistöillä, eikä tarkastuksen aikaan vettä
vir ran nut esitetylle vettymisestä kärsivälle alueelle. 

Tarkastuksen lopputulema
Tarkastuksen lopuksi Ympäristösihteeri Nina Pimiä kävi lyhyesti läpi tar-
kas tuk sel la tehdyt havainnot, käydyn keskustelun ja varmisti asianosaisten
hy väk sy vän seuraavat johtopäätökset:
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Kiinteistön Koivumäki l omistaja hyväksyy vesien johtamisen kiin teis töl-
lään sijaitsevaan ojaan hakemuksessa esitetyllä tavalla.

Kiinteistön Koivumäki l omistaja hyväksyy Metsä Groupin ehdotuksen
maal laan olevan ojan perkaamisesta sekä perattavan ojan penkalla olevien
per kaus ta haittaavien puiden kaatamisen kaivinkoneella ojan perkauksen
yh tey des sä.

Metsä Group sitoutuu perkaamaan kustannuksellaan kiinteistöllä Koi vu mä-
ki l sijaitsevan sammaloituneen ojan, johon ojitusalueelta tulevia vesiä joh-
de taan. Ojan penkalla olevat perkausta haittaavat puut kaadetaan tar vit taes-
sa kaivinkoneella ojan perkauksen yhteydessä.

Tarkastuksella saavutetun yhteisymmärryksen johdosta Metsä Group il-
moit ti 15.6.2021 saapuneella sähköpostilla peruvansa hakemuksen.

Lisätiedot: Ympäristösihteeri Nina Pimiä, puh. 044 733 5806

Ehdotus Ympäristötoimen toimialajohtaja:

 Tarkastuksella saavutetun yhteisymmärryksen johdosta Metsä Group perui
ha ke muk sen sa 15.6.2021. Ympäristölautakunta merkitsee asian tiedoksi ja
asian käsittely jätetään sillensä.

 KÄSITTELYMAKSU
 Ympäristölautakunta päättää asian käsittelymaksuksi 450 euroa. Maksuun

li sä tään asianosaisten (3kpl) kuulemisesta aiheutuneet kustannukset 30€/
kuul ta va, yhteensä 90 €.

 Perustelut
 Ympäristölautakunnan 25.2.2020 § 13 hyväksymän ym pä ris tön suo je lu vi-

ran omai sen maksutaksan mukaan vesilain mukaisten ojitusasioiden kä sit te-
ly mak su on 900 € lisättynä kuulemisesta aiheutuvilla kustannuksilla. Tak-
san mukaan perutun hakemuksen, jossa viranomainen on ryhtynyt oleel li-
siin toimiin hakemuksen käsittelemiseksi, käsittelystä peritään 50 % ja li-
säk si kuulemisesta aiheutuneet kustannukset.

 PÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN
 Päätöksestä tiedotetaan vesilain 22 §:n mukaisesti.

 SOVELLETUT OIKEUSOHJEET
 Vesilaki (587/2011) 5 luku 5§, 11 luku 2, 6-7, 11, 14, 22, 24§, 15 luku 1§
 Pohjoisen Keski-Suomen ympäristölautakunnan ym pä ris tön suo je lu vi ran-

omai sen maksutaksa 25.2.2020 § 13

 MUUTOKSENHAKU
 Käsittelymaksua koskevaan päätökseen saa hakea valittamalla muutosta

Vaa san hallinto-oikeudelta siten kuin oikeudenkäynnistä hallintoasioissa
an ne tus sa laissa (808/2019) säädetään. Päätökseen liitetään valitusosoitus.
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Päätös Hyväksyttiin.

Muutoksenhaku Hallintovalitus (käsittelymaksu)

Toimenpiteet  5.7.2021 Ote + valitusosoitus hakija, tiedoksi muut asianosaiset,
Keski-Suomen ely-keskus, kuulutus
____________

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa Viitasaarella  5.7.2021

Kanslisti Auli Mattola  
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VALITUSOSOITUS

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella. 

Päätöksen tiedoksianto

Päätös on annettu asianosaiselle tiedoksi kirjeellä, joka on lähetetty 5.7.2021.

Valitusoikeus

Tähän päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen,
velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa ja se, jonka valitusoikeudesta laissa erikseen
säädetään. Viranomainen saa hakea muutosta valittamalla myös, jos valittaminen on tarpeen
viranomaisen valvottavana olevan yleisen edun vuoksi.

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaika päättyy 11.8.2021. 

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen
valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua
kirjeen lähettämisestä. Päätöksen katsotaan tulleen viranomaisen tietoon kuitenkin kirjeen
saapumispäivänä.

Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianomaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon,
jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. 

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä,
itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä
ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään Vaasan hallinto-oikeudelle.

Postiosoite: PL 204, 65101 Vaasa
Käyntiosoite: Korsholmanpuistikko 43, 4 krs. 
Sähköpostiosoite: vaasa.hao@oikeus.fi
Faksinumero: 029 564 2760
Puhelinnumero: 029 564 2780 (vaihde)

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
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Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa on ilmoitettava:
 päätös, johon haetaan muutosta (päätöksen tekijä, päivämäärä ja pykälänumero);
 miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi

(vaatimukset);
 vaatimusten perustelut;
 mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan
laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on
valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin
liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin
yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa
oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.
Valitukseen on liitettävä:
 valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
 selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan

alkamisen ajankohdasta;
 asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu

viranomaiselle.

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin
tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään. 

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Viitasaaren kaupungin kirjaamosta. 

Posti- ja käyntiosoite: Keskitie 10, 44500 Viitasaari
Sähköpostiosoite: viitasaaren.kaupunki@viitasaari.fi
Faksinumero: 014 459 7515
Puhelinnumero: 014 459 7411

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 8.00–16.00.


