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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  

7.9.2022 

Valituksen 

Hallintolain 62 a §:n 3 momentin mukaan tiedoksisaannin katsotaan 

tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta. 

Valituksen tiedoksisaantipäivä on 14.9.2022. 

Asia 

Vaasan hallinto-oikeuteen on jätetty valitus Askolan kunnan rakennus- ja 

ympäristölautakunnan päätöksestä 24.3.2022 § 28. Päätös koskee 

vettymishaittojen poistamista kiinteistöillä Myrskylän kunnassa. 

Valitusasiakirjan nähtävilläpito  

Tämä kuulutus ja valitus pidetään nähtävillä 7.9. – 5.10.2022 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 Myrskylän 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. 

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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Mahdollisuus vastineen antamiseen 

Vaasan hallinto-oikeus varaa asianosaisille, joita asia erityisesti koskee, 

tilaisuuden vastineen antamiseen. Mahdollinen vastine tulee toimittaa hallinto-

oikeuteen viimeistään 5.10.2022. Vastapuolille varataan erikseen tilaisuus 

vastineen antamiseen. 

Vastineeseen on merkittävä sen tekijän nimi, postiosoite, puhelinnumero ja 

mahdollinen sähköpostiosoite. Vastineessa on ilmoitettava asian diaarinumero 

614/2022. 

 

Vaasan hallinto-oikeus 

Kuulemiskanslia, 029 56 42612 

 

 

 

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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OFFENTLIG KUNGÖRELSE  

Besvär över beslut enligt vattenlagen 

Enligt 15 kapitlet 3 § i vattenlagen ska Vasa förvaltningsdomstol genom 

offentlig kungörelse med iakttagande av 62 a § i förvaltningslagen delge 

besvär över beslut som tillståndsmyndigheten, den statliga 

tillsynsmyndigheten eller den kommunala miljövårdsmyndigheten har 

meddelat med stöd av vattenlag samt över beslut som har meddelats vid en 

dikningsförrättning. Information om kungörelsen ska med iakttagande av 108 

§ i kommunallagen publiceras i kommunerna inom det område som påverkas 

av projektet. 

Publiceringsdag för kungörelsen på webbplatsen av Vasa förvaltningsdomstol 

7.9.2022 

Delfåendedag för besväret 

Enligt 62 a § 3 momentet i förvaltningslagen anses delfåendet ha skett den 

sjunde dagen efter publiceringstidpunkten för kungörelsen.  

Delfåendedagen för besväret är 14.9.2022. 

Ärende 

Till Vasa förvaltningsdomstol har inlämnats besvär över beslut av byggnads- 

och miljönämnden i Askola kommun. Beslutet gäller avlägsnande av 

vattendränkningsskador på fastigheter i Mörskom kommun. 

Tillgänglighållande av en besvärshandling 

Denna kungörelse och besväret hålls tillgängliga på webbplatsen av Vasa 

förvaltningsdomstol (https://oikeus.fi/hallintooikeudet/vaasanhallinto-

oikeus/sv/index/forvaltningsdomstolenskungorelser/kungorelsersomgallerbesv

ar.html) under tiden 7.9. – 5.10.2022. På webbplatsen av 

förvaltningsdomstolen finns besväret utan bilagor. Information om 

kungörelsen ska publiceras i Mörskom kommun.  

Enligt 62 b § i förvaltningslagen publiceras uppgifterna i en offentlig 

kungörelse och den kungjorda handlingen om inte något annat följer av 

https://oikeus.fi/hallintooikeudet/vaasanhallinto-oikeus/sv/index/forvaltningsdomstolenskungorelser/kungorelsersomgallerbesvar.html
https://oikeus.fi/hallintooikeudet/vaasanhallinto-oikeus/sv/index/forvaltningsdomstolenskungorelser/kungorelsersomgallerbesvar.html
https://oikeus.fi/hallintooikeudet/vaasanhallinto-oikeus/sv/index/forvaltningsdomstolenskungorelser/kungorelsersomgallerbesvar.html
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sekretessbestämmelserna. I fråga om personuppgifter publiceras dock endast 

sådana personuppgifter som är nödvändiga för tillgången till information. 

Tillfälle att avge bemötande 

Vasa förvaltningsdomstol ger de parter som ärendet särskilt berör tillfälle att 

avge bemötande. Bemötandet ska inlämnas till Vasa förvaltningsdomstol 

senast 5.10.2022. Motparter ges skilt tillfälle att avge bemötande.   

Av bemötandet ska framgå namnet på den som avger bemötandet, postadress, 

telefonnummer och eventuell e-postadress. Av bemötandet ska även framgå 

ärendets diarienummer 614/2022. 

 

Vasa förvaltningsdomstol 

Kansliet för hörande, 029 56 42612 

 

 

 

Domstolens kontaktuppgifter 

 

Vasa förvaltningsdomstol 

Korsholmsesplanaden 43, 4 vån. (PB 204), 65101 Vasa 

E-post: vaasa.hao@oikeus.fi 

Telefonnummer: 029 56 42780  

 

Förvaltnings- och specialdomstolarnas e-tjänst: 

https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet#/sv 

 

Uppgifter gällande behandlingen av personuppgifter och dataskydd finns: 

tillgängliga på https://oikeus.fi/hallintooikeudet/vaasanhallinto-oikeus/sv/ 
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Vaasan hallinto-oikeus 12.5.2022
Korholmanpuistikko 43
PL 604
65101 Vaasa
e-mail: vaasa.hao@oikeus.fi
sähköinen asiointipalvelu: https//asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet#/

Valitus koskee Askolan kunnan Rakennus- ja ympäristölautakunnan päätöstä § 28
(ote pöytäkirjasta on päivätty 24.03.2022): ”Myrskylä, kiinteistöillä , 

 ja  esiintyvien vettymishaittojen poistaminen”.

Seuraaviin päätöksen kohtiin haetaan muutosta:

1.

Ojaa ei ole tukittu, vaan se on toimiva salaoja, joka kallistuu tontin kulmalta
rumpuputkelle päin. Tilan  pohjois- eteläsuunnassa olevaa ojaa 1 ei
ole myöskään tukittu, vaan se on toimiva salaoja.

2. ∙

Nyt pyydetään kaivamaan  ja  välistä ojaa 2 syvemmäksi,
vaikka ongelma on tierummun asemoinnissa ojaan nähden ja 
kiinteistölle menevän tien länsipuolella olevan avo-ojan toiminnassa (ojassa
kasvaa kuusia).Tilanne paheni, kun matalia pelto-ojia 7 ja 8 syvennettiin.

Perusteet, joilla muutosta haetaan päätösehdotukseen:

1. Esittelijä 
a. ei ole käynyt kohteessa eikä ottanut yhteyttä asian tarkentamiseksi
b. ei ole tuonut esille  tontin poikki  kulmasta itään päin

kallistuvaa salaojaputkea 10, joka on asennettu 1980-luvulla (ei edellisen
vaan sitä edellisen omistajan  toimesta) keräämään 
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tontilta valuvaa vettä. Se on toiminut hyvin, kunnes  tontille
rakennettiin uusi tie sen ylitse. Tällä hetkellä putki toimii, paitsi
talvisin-keväisin, kun se oletettavasti jäätyy tien kohdalla ja hetkellisesti
aiheuttaa veden kerääntymistä  tontin matalimpaan kohtaan.

c. ei ole huomioinut kiinteistöjen korkeuseroja, tila  on
huomattavasti alempana kuin tilat  ja .

d. ei ole huomioinut valuma-alueen kokoa ja sen vaikutusta tilaan ,
sillä tilan  tekemät ratkaisut toimivat siihen asti, kunnes tilojen

 ja  pelloille kaivettiin  syvät ojat 7, 8 ja 9. Oja 9 on uusi oja.
Peltoon kaivetut ojat tuovat myös lietettä aikaisemmin kaivettuun avo-ojaan.

e. ei ottanut esille sitä, että kaikki avo- ja salaojat tilan  ympärillä ovat
omistajien kaivamia ja kunnossa pitämiä, vaikka asia on tuotu
ympäristösuojelu sihteerille esille moneen kertaan.

f. ei tuonut esille  ja  välillä tehtyä suullista sopimusta (ks.
Askolan kunnan rakennusvalvonta- ja ympäristönsuojelun tarkastusmuistio
8.12.2020). Siinä sovittiin, että  laskee rummun korkeutta sekä
syventää liitteenä olevan kartan lännenpuoleista ojaa 6. Sopiminen tapahtui

,  ja  omistajien sekä ympäristösihteereiden läsnä
ollessa. Korjauksia on tehty, mutta siltarumpu on edelleenkin liian korkealla,
ja länsipuoleisessa ojassa on kuusia. Tämän on todistanut ympäristösihteeri

 käydessään paikan päällä. Ote 
sähköpostista:

(Hei, olen käynyt paikalla 26.2., mutta kiinteistöllä oli vielä niin paljon lunta että
töiden tilannetta ei voinut todeta. Länsipuolen ojassa oli näkyvillä kuuset, eli
ojaa ei tod.näk ole perattu.
terveisin,

Askolan kunta, rakennusvalvonta- ja ympäristönsuojeluosasto

Kuva 1

Tien länsipuolen oja, joka olisi pitänyt perata,
kasvaa kuusia. Tien oikealla puolella on tilan

 tontille aikoinaan tekemä salaoja 4.
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g. ei tuonut esille Viren-Yhtiöt Oy:n v. 2021 tekemiä korkeusmittauksia, jotka
osoittivat, että esim.  syventämä avo-oja 7 on kaivettu alemmaksi
kuin siltarumpu 5. Niiden välinen ero on 13 cm. (ks. kartta Viren Oy:n
tekemistä mittauksista).

h. ei ole ottanut huomioon, kuka ojat on tehnyt, milloin ne on tehty, miksi, kuka
on ylläpitänyt niitä ja miten ne ovat toimineet.

Jäljempänä on kronologia, milloin ojat on tehty ja kuka ne on tehnyt.

2. Esittelijä ei ole ymmärtänyt salaojien merkitystä, vaan on merkannut ne tukituiksi
ojiksi (lautakunnan päätöksen liitteenä oleva karttaote). Jos  olisi ollut tilaan

 yhteydessä, niin asia olisi selvinnyt, että salaojat ovat toimineet
aikaisemmin ja toimivat vieläkin, mutta eivät vedä enää riittävästi, koska vesimäärä
on kasvanut lisäojan 9 kaivamisen seurauksena. Ostaessamme tontin mitään avo-
tai salaojia ei ollut tilan  ympärillä. Asian voivat todistaa  
rannalla maantien toisella puolella asunut  sekä 

.

3. Katselmuksen aikana 3.12.2020 keskityttiin vain ja ainoastaan yhteen ojaan (2+3)
eikä  ja  kiinteistöillä tehtyihin laajoihin ojituksiin.

4.  kiinteistöalueella olevan salaojaputken 4 kautta mittauksen mukaan (epä
virallinen mittaus) poistuu vettä jopa n. 50 000 litraa vuorokaudessa.

Mitä vaadimme

1. Koska avo-ojitus kokemuksemme mukaan ei tule toimimaan ojan sijainnin takia
(ojan kaltevuuden säilyttäminen, saostuminen, jäätyminen, huollon vaikeus, ruma)
vaadimme pohjoispuoleisen ojan (2+3) säilyttämistä salaojana. Vanhan
salaojaputken tilalle asennetaan uusi isompi, jossa kaltevuus tulisi olla min. 1
cm/m. Kustannukset jaetaan kolmeen osaan, mutta kaivuusta syntyvä mahdollinen
maa-aines kuuluu naapureille, koska alun perin kaivamamme ojan (2+3) maa-aines
on jo siirretty  tilan maalle.
Siltarumpu 5 lasketaan ojan kaltevuuden mukaan sekä lännenpuoleinen oja 6 pera
taan. Kustannuksista vastaa , mistä sovittiin katselmuksen aikana kahden
ympäristösihteerin  ja  läsnä ollessa.

Ote tarkastusmuistiosta 8.12.2020

Tarkastuksessa sovittua:
”Kiinteistön  toimesta korjataan pihatien alitse menevä
siltarumpu sellaiseen kuntoon ja korkoon, että vesi pääsee virtaamaan tien
alitse tien länsipuolella olevaan ojaan. Samalla tien länsipuolella olevaa
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ojaa kunnostetaan rummulta  saakka”.

2. Vaadimme, että  korjaa tonttinsa poikki kulkevan salaojaputken 10, mikä
vähentää kuormitusta ojaan (2+3).

3. Vaadimme kunnalta teknistä ratkaisua, koska yhteisymmärrystä kiinteistöjen välillä
ei ole syntynyt, eikä asian eteenpäin vieminen ole mahdollista. Pidämme tärkeänä,
että kiinteistöjen lisäksi siinä otetaan huomioon myös meitä ympäröivä luonto. Kiin
teistömme sijaitsevat lähellä puhdasvetistä . Salaojat suodattavat
sadevedet, kun taas avo-ojat vievät humusta pelloilta suoraan järveen ja
rehevöittävät sitä.  on tehnyt valtavasti työtä  hyväksi.
Meidän tulee pitää huolta siitä, ettemme aiheuta toiminnallamme vahinkoa järvelle
ja lapsillammekin on tulevaisuudessa mahdollisuus nauttia sen puhtaudesta.
Pienillä teoilla on kauaskantavia vaikutuksia.

Kronologia tehdyistä ojista

1. V. 1997 hankimme -kiinteistön A (1200 m²). Mitään rajaojia 
ympäri ei ollut, minkä voivat todistaa  ja 

2. V. 1998 kaivoimme ojat 1 ja 2

3. V. 1999  ostamamme (1883 m²) tontin B länsipuolella ei ollut ojaa (4)
vaan maasto laskeutui loivasti  ojaan päin,

4. V. 2000 talon rakentamisen yhteydessä kaivoimme avo-ojat 3 ja 4, ojaan 4
asensimme salaojaputken, täytimme ja maisemoimme sen.

5. Noin v. 2000  tontilla rakennettiin tie. Tämä tie ylittää 1980-luvulla kaivetun
salaojan 10, joka alkaa  itänurkalta ja kulkee  tontin läpi itään.
Ojan rakentajan  mukaan kyseisen salaojan 10 tarkoituksena oli
johdattaa  mäeltä laskevat vedet pois tontilta itään päin.

6. Myöhemmin  kiinteistöllä oli tehty ojitusta ja uusittu vanhoja ojia 7 ja 8
sekä rakennettu siltarumpu 5. Siltarumpu oli asennettu liian korkealle ja kallistuma
oli  avo-ojaan (2+3), ja siten vesi virtasi siihen ojien 7 ja 8 lisäksi myös

 tien toiselta puolelta. Tämä lisäsi kuormitusta avo-ojaan (2+3) huomatta
vasti, koska yleensä keväisin ja rankkasateiden jälkeen mäeltä tulevan veden
virtaus voimistui ja se toi mukanaan myös humusta, mikä aiheutti ojan tukkimisen
ja tulvimisen. Näin avo-ojaa (2+3) jouduttiin huoltamaan vuosittain 
toimesta.

7. V. 2009 saunan rakentamisen yhteydessä syvensimme avo-ojia 1, 2 ja 3,
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asensimme niihin salaojaputket ja täytimme ne osittain soralla. (ks.liite 6)
Sorakerros toimii suodattimena ja samalla estää veden jäätymisen putkessa talvisin
ja keväisin. Käytännössä salaojaputket toimivat kaikkina vuodenaikoina ilman, että
niitä pitää huoltaa. Kyseinen toimenpide siis poisti jokakeväisen huoltotarpeen
kokonaan, kun tontille tulviminen loppui.

8. Noin v. 2017-2018  rakennettiin autotalli, jonka hulevedet johdettiin ojaan
7. Asuinrakennuksen hulevesien ohjaamisesta meillä ei ole tietoa.

9. V.2020  ja  kiinteistöt ovat tehneet kaivuutöitä mäen päällä sekä
syventäneet mäeltä laskevia ojia 7 ja 8.  on kaivanut myös uuden ojan 9.
Kuormitus pohjoispuoleiseen salaojaan 3 lisääntyi huomattavasti ja virtauksen
mukana tuli humusainesta.

 ja  tekemät kaivuu työt on tehty ilman lupaa eli kanssamme ei ole
neuvoteltu siitä, miten  ja  kiinteistöjen lisääntynyt vesimäärä tullaan
johtamaan jatkossa.

Ystävällisin terveisin

Asiassa avustanut

LIITTEET:
1. Selvitys tontin rajalle muualta tulevista hulevesistä 24.1.2022
2. Tarkastusmuistio 8.12.2020
3. Numeroitu karttatuloste 1 korjauksineen valituksen liitteeksi
4. Askolan kunnan Rakennus- ja ympäristölautakunnan päätöstä § 28 (ote

pöytäkirjasta on päivätty 24.03.2022)
5. Kartta Viren-Yhtiöt Oy:n tekemistä korkomittauksista
6. Kuvia pohjoispuoleisesta ojasta (2+3) ja ojasta 9
7. Kuitti saantitodistuskirjeen vastaanottamisesta




