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Asia Lainvoiman saaneen päätöksen purkamista koskeva hakemus

Hakija Pieksämäen Luonnon Ystävät ry

Päätös, jota hakemus koskee

Pieksämäen rakennuslautakunta 25.6.2009 § 15

Rakennuslautakunta on 25.6.2009 tekemällään, julkipanon jälkeen 
15.7.2009 antamallaan päätöksellä myöntänyt Betokari Oy:lle maa-ai-
neslain mukaisen luvan soran ja hiekan ottamiseen kiinteistöillä Kivihar-
ju RN:o 4:89, Eerola RN:o 4:94, Lensula RN:o 4:96 ja Kivelä RN:o 4:87 
Kirkonkylän kylässä Pieksämäen kaupungissa. 

Käsittely korkeimmassa hallinto-oikeudessa

Pieksämäen Luonnon Ystävät ry on korkeimpaan hallinto-oikeuteen 
17.6.2014 toimittamassaan hakemuksessa vaatinut, että korkein hallinto-
oikeus purkaa rakennuslautakunnan päätöksen. Lisäksi yhdistys on ha-
kemuksensa täydennyksessä vaatinut, että lupapäätöksen täytäntöönpano 
kielletään siltä osin kuin maa-ainesten ottaminen ulottuu pohjaveden 
pinnan alapuolelle. Vaatimuksensa tueksi yhdistys on esittänyt muun 
ohella seuraavaa:

Maa-ainesten ottamista pohjaveden pinnan alapuolelta koskee vesilain 
(264/1961) 1 luvun 18 §. Asiassa on jäänyt arvioimatta pohjaveden pin-
nan alapuolelle ulottuvan soranoton aiheuttama haitallinen vaikutus otto-
alueen itäpuolella sijaitsevaan Santalampeen. Santalampi on syvä, lähde-
pohjainen luonnonlampi, joka on mitä ilmeisimmin yhteydessä samaan 
pohjavesimuodostumaan, jonka pinnan alapuolelta maa-aineksia saadaan 
lupapäätöksen mukaan ottaa. Lähiseudun asukkaat ja maatilat ovat käyt-
täneet Santalampea talousveden ottamiseen kuivina kesäkuukausina, kun 
omista kaivoista ei ole ollut saatavissa tarvittavaa määrää vettä. Asiassa 
olisi tullut hakea vesilain mukainen lupa ja menetellä vesilaissa säädetyl-
lä tavalla. 
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Koska lupapäätöksen mukainen hanke voi vaikuttaa lukuisten henkilöi-
den oloihin, olisi hankkeesta tullut ilmoittaa lähiasukkaille ja ainakin yh-
dessä hankkeen vaikutusalueella yleisesti leviävässä sanomalehdessä. 

Betokari Oy on myöhemmin hakenut uutta lupaa suuremmalle maa-ai-
nesten ottamishankkeelle samalla alueella. Kuopion hallinto-oikeus hyl-
käsi hakemuksen. Myös murskaustoiminnan ympäristölupa kumottiin 
Vaasan hallinto-oikeudessa. Nämä päätökset perusteluineen on otettava 
huomioon korkeimmassa hallinto-oikeudessa. Koska päätökset koskevat 
samaa soranottoaluetta kuin nyt kyseessä oleva lupapäätös, on katsotta-
va, että asiaan on tullut hallintolainkäyttölain 63 §:n 1 momentissa tar-
koitettua uutta selvitystä. Päätös on purettava hallintolainkäyttölain 
63 §:n 1 momentin 1–3 kohtien perusteella. 

Alueelta on jo otettu maa-ainesta siinä määrin, että ottaminen lähestyy 
pohjaveden pinnan tasoa. Pohjaveden pinnan alapuolisella ottamisella on 
haitallisia vaikutuksia Santalammen hydrologiaan. Pohjaveden pinnan 
alapuolelle ulottuva ottamisen kieltäminen purkuhakemuksen käsittelyn 
ajaksi turvaa lammen tilan eikä kohtuuttomasti loukkaa luvan haltijan oi-
keutta.

Pieksämäen rakennuslautakunta on korkeimman hallinto-oikeuden 
pyynnöstä toimittanut lupahakemuksen käsittelyyn liittyviä asiakirjoja ja 
purkuhakemuksen johdosta antamassaan lausunnossa esittänyt muun 
ohella seuraavaa:

Päätöksen pohjaksi on ollut riittävästi taustatietoa. Ottoalueen lähialueel-
la ei ole tiedossa olevia yleisiä vedenottamoja tai talousvesikaivoja eikä 
myöskään pohjavesisuojeluun liittyviä suoja-alueita. Suoja-alueiden val-
vontavastuu on Etelä-Savon ELY-keskuksella. Maa-ainesten otosta on 
pyydetty viranomaislausunnot ja lausuntojen mukaan maa-ainesten otto-
luvan myöntämiselle ei ole ollut estettä tai mainintaa vesilain mukaisen 
luvan tarpeesta. Lisäksi maa-ainesluvan oton yhteydessä pohjaveden 
korkeutta ei ole esitetty muutettavaksi eikä luvan hakija ole myöhem-
minkään esittänyt pohjaveden korkeuden muuttamista. Kiinteistötietojen 
mukaan Santalampi on kolmen tilan yksityisomistuksessa, eikä maan-
mittaustietojen mukaan Santalampeen ole vedenottoon perustettuja rasit-
teita. 

Santalammin alueen läheisyydessä on tehty muun muassa maaperän pi-
laantumistutkimus 7.8.2012. Vanha sahan alue sijaitsee maa-ainesten ot-
toalueen ja Santalammin välisellä alueella. Purunhakija ei ole esittänyt 
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purkuhakemuksessa sellaisia pohjavesitutkimusasiakirjoja, joilla voitai-
siin todeta, että Santalampi on lähdeperäinen ja yhteydessä maa-ainesten 
ottopaikkaan. Santalammin ja maa-ainesten ottoalueen välissä on riittävä 
suojaetäisyys.

Maakuntakaavaan merkityllä maa-ainesten ottoalueella (EO 316) on ol-
lut ja on useita maa-ainestenottotoimijoita. Purkuhakemuksessa ei ole 
esitetty asiakirjoja henkilöistä tai osallisista, joihin maa-ainesten ottolupa 
voi vaikuttaa tai on vaikuttanut eikä vaikutuksia ole yksilöity. Purkuha-
kemuksesta eivät ilmene tutkimustulokset, joilla voidaan todeta mahdol-
liset vaikutukset talousveden laatuun ja riittävyyteen, eivätkä mahdolli-
set kiinteistökohtaiset jätevesien käsittelyjärjestelmien kaivojen sijainnit 
ja niiden mahdolliset vaikutukset alueen pohjaveteen. 

Karttatietojen mukaan Santalammen vedenpinta on tasolla 132,80 m 
(N60) ja Iso-Paltasen tasolla 131,10 m (N60). Iso-Paltasesta vesi kulkee 
puroa pitkin Santamäen suuntaan ja puron pohjoispuolelle sijoittuvan 
maa-ainesten ottoalueen maa-ainesluvan mukainen pohjaveden korkeus 
on 130,75 m (N60). Purossa on karttatietojen mukaan Patolampi, jonka 
veden korkeuden vaihtelun vaikutuksista ei ole tietoa eikä mahdollisia 
veden säännöstelyn tarkkailutuloksia tai lupapäätöstä vedenpinnan sään-
nöstelystä. Maa-ainesten ottoalueen pohjaveden pinta on alempana kuin 
Santalammin vedenpinta ja pohjaveden virtaus on tällöin Santalammin 
suunnasta alempaan vedenpintaan päin. 

Purkuhakemuksessa ei ole esitetty sellaisia seikkoja, joiden perusteella 
maa-aineslupapäätös olisi syytä purkaa.

Betokari Oy on hakemuksen ja rakennuslautakunnan lausunnon johdosta 
antamassaan selityksessä vaatinut, että korkein hallinto-oikeus hylkää 
yhdistyksen vaatimuksen täytäntöönpanon kieltämisestä, jättää tutkimat-
ta tai hylkää purkuhakemuksen ja velvoittaa yhdistyksen korvaamaan 
yhtiön oikeudenkäyntikulut. 

Purkuhakemus tulee ensisijaisesti jättää tutkimatta, koska yhdistys ei ole 
tehnyt asianmukaista päätöstä puhevallan käyttämisestä tässä asiassa. 

Purkuhakemuksen kohteena oleva rakennuslautakunnan päätös on kos-
kenut maa-ainesten ottoluvan myöntämistä yhteensä 3,3 hehtaarin 
alueelle ja 125 000 m3:n maa-ainesten otolle kymmenen vuoden aikana 
(vuotuinen otto 12 500 m3). Kyseessä on näin ollen varsin pienimuotoi-
nen ottamisalue ja -määrä. 
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Lupapäätöksen kohteena olevalla alueella on harjoitettu maa-ainesten 
ottoa 1960-luvulta saakka. Alue on maakuntakaavassa merkitty maa-ai-
nesten ottoon soveltuvaksi alueeksi. Alueella ei ole asemakaavaa. 

Keski-Savon ympäristötoimen lausunnon 11.5.2009 mukaan alue ei si-
jaitse pohjavesialueeksi luokitellulla alueella. Lausunnon mukaan pohja-
veden pinnan taso alueella on +130,75 m, joten luvan mukainen otto yl-
tää vain noin 5,5 metriä pohjaveden pinnan alapuolelle. Ympäristötoimi 
on puoltanut maa-ainesluvan myöntämistä. 

Lupahakemuksesta on kuultu normaalisti maa-aineslain 13 §:n mukai-
sesti. Hakemuksesta ei ole ollut tarpeen ilmoittaa hankkeen vaikutus-
alueella yleisesti leviävässä sanomalehdessä. 

Purkuhakemuksen kohteena olevan luvan mukainen ottotoiminta ei edel-
lytä vesilain mukaista lupaa. Kyseessä ei ole pohjavesialue. Pohjaveden 
pinnan alapuolelta tapahtuva otto on myös määrältään niin vähäistä, että 
vesilain mukaista lupaa ei tarvita. Lupahakemuksesta on aikanaan pyy-
detty lausunnot viranomaisilta, eikä vesilain mukaisen luvan tarvetta ole 
esitetty. 

Yhdistyksen purkuhakemuksessa viitatut hallinto-oikeuksien päätökset 
koskevat osittain samalle alueelle haettuja uusia maa-aines- ja ympäris-
tölupia. Uusien lupahakemusten kohteena on selvästi suurempi alue noin 
7,22 hehtaaria ja ottomäärä on yhteensä 800 000 m3. Uuden maa-aines-
lupahakemuksen mukaan otto tapahtuu alimmillaan noin 19,75 metriä 
pohjaveden pinnan alapuolella. Edellä mainitusta voidaan todeta, että 
kyseessä on täysin erilainen, laajempi uusi hanke, jolla ei ole merkitystä 
nyt puheena olevan lupapäätöksen purkuedellytysten arvioinnissa. Sekä 
maa-aines- että ympäristölupa-asia on palautettu uudelleen käsiteltäväk-
si. Näissä asioissa tai niihin liittyvissä hallinto-oikeuksien päätöksissä ei 
ole tullut esille mitään hallintolainkäyttölain 63 §:n tarkoittamaa sellaista 
uutta selvitystä, joka olisi olennaisesti voinut vaikuttaa päätökseen tässä 
asiassa. Asioiden palauttaminen uudelleen käsiteltäväksi on perustunut 
menettelyllisiin seikkoihin. Esimerkiksi uutta maa-aineslupaa koskevas-
sa Kuopion hallinto-oikeuden päätöksessä ei ole todettu, että vesilain 
mukainen lupa edellytettäisiin. 

Pieksämäen Luonnon Ystävät ry on vastaselityksessään esittänyt muun 
ohella seuraavaa:

Yhdistys ei ole velvollinen järjestämään erillistä kokousta purkuhake-
muksen tekemiseksi.
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Ottoalueen lähialueella on useita talousvesikaivoja. Lupapäätös on pe-
rustunut puutteelliseen selvitykseen. Kyse on hallintolainkäyttölain 
63 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitetusta menettelyvirheestä, joka on 
voinut olennaisesti vaikuttaa päätökseen. Kuopion hallinto-oikeuden 
päätöksen perusteluissa on todettu, että hankkeen vaikutuksia pohjave-
teen on selvitettävä. Tätä on pidettävä hallintolainkäyttölain 63 §:n 
1 momentin 3 kohdassa tarkoitettuna uutena selvityksenä.

Vedenotto Santalammesta on vesilain (264/1961) 1 luvun 27 §:n mukais-
ta eikä sitä varten ole ollut tarpeen perustaa rasitetta. Santalampi on läh-
teinen ja yli 7 metriä syvä. Lautakunnan ilmoittamien tietojen perusteella 
Santalammin pinnan ja ottamisalueen pohjavesipinnan korkeusero on 
vain 2,1 metriä. Jotta lampi ei saisi pohjavettä ottamisalueen kanssa sa-
masta pohjavesivyöhykkeestä, tulisi lammen ja ottamisalueen välissä si-
jaita pohjavedenjakaja tasoa 130,7 m korkeammalla. Rakennuslautakun-
nan esittämä päättely pohjaveden virtaussuunnasta ei ole riittävä selvitys 
pohjavesiolosuhteista. 

Pieksämäen rakennustarkastaja on toimittanut lisäselvityksenä Etelä-Sa-
von elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY-keskus) 29.1.2015 
antaman lausunnon, joka koskee Betokari Oy:n uuden maa-ainesten ot-
tohankkeen vesilain mukaisen luvan tarvetta. Kyse on hankkeesta, jonka 
maa-ainesluvan Kuopion hallinto-oikeus on palauttanut lautakunnalle 
vuonna 2013. ELY-keskus esittää lausunnossaan, että etukäteen arvioi-
den maa-ainesten otto ei ole vaikutuksiltaan ja merkittävyydeltään sellai-
nen, että hankkeelle tulisi hakea vesilain mukainen lupa. Lisäselvitys on 
lähetetty tiedoksi Pieksämäen Luonnon Ystävät ry:lle. Yhdistys on vas-
tannut lisäselvitykseen. 

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu

1. Korkein hallinto-oikeus on hyläten Betokari Oy:n väitteen yhdistyk-
sen puhevallan puuttumisesta tutkinut asian. Purkuhakemus hylätään. 

2. Lausuminen täytäntöönpanon kieltämistä koskevasta vaatimuksesta 
raukeaa.

3. Betokari Oy:n oikeudenkäyntikulujen korvaamista koskeva vaatimus 
hylätään.

Perustelut

1. Purkuhakemuksen tekeminen yhdistyksen nimissä ei edellytä, että yh-
distys tekee erillisen päätöksen puhevallan käyttämisestä. 
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Hallintolainkäyttölain 63 §:n 1 momentin mukaan lainvoiman saanut 
päätös voidaan purkaa:
1) jos asiassa on tapahtunut menettelyvirhe, joka on voinut olennaisesti 
vaikuttaa päätökseen;
2) jos päätös perustuu ilmeisesti väärään lain soveltamiseen tai erehdyk-
seen, joka on voinut olennaisesti vaikuttaa päätökseen; tai
3) jos asiaan on tullut sellaista uutta selvitystä, joka olisi olennaisesti 
voinut vaikuttaa päätökseen, eikä hakijasta johdu, että uutta selvitystä ei 
ole aikanaan esitetty.

Pieksämäen Luonnon Ystävät ry:n hakemuksen tueksi ei ole esitetty sel-
laisia syitä, joiden johdosta siihen, kun otetaan huomioon hallintolain-
käyttölain 63 §:n 1 momentti, voitaisiin suostua. Tämän vuoksi hakemus 
on hylättävä.

2. Hakemuksen tultua hylätyksi täytäntöönpanon kieltämistä koskevasta 
vaatimuksesta ei ole tarpeen lausua.

3. Asian laatuun nähden ja kun otetaan huomioon hallintolainkäyttölain 
74 §, Betokari Oy:lle ei ole määrättävä maksettavaksi korvausta oikeu-
denkäyntikuluista korkeimmassa hallinto-oikeudessa.

Korkein hallinto-oikeus:

Kari Kuusiniemi Hannu Ranta
hallintoneuvos hallintoneuvos

Tuomas Lehtonen Liisa Heikkilä (t)
hallintoneuvos hallintoneuvos

Janne Aer
hallintoneuvos

Liisa Selvenius-Hurme
Asian esittelijä, oikeussihteeri
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Jakelu

Päätös Pieksämäen Luonnon Ystävät ry, oikeudenkäyntimaksu 122 euroa
Jäljennös Betokari Oy

Pieksämäen rakennuslautakunta
Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Suomen ympäristökeskus
Ympäristöministeriö


