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KORVAUSHAKEMUKSEN VIREILLETULO 

 ovat 18.1.2019 aluehallintovirastossa 

vireille panemassaan ja myöhemmin täydentämässään hakemuksessa 

vaatineet Kolarin kunnalta korvausta tiloille 

 Kurtakkojärven kunnostuk-

sen vedenpinnan nostamisesta kaivoveden laadulle aiheutuneesta vesi-

lain mukaisesta ennakoimattomasta vahingosta. Korvaushakijoiden yh-

teyshenkilönä toimi hakemusprosessin alussa  ja lop-

pukesästä 2021 lähtien . 

Tilan  omistus on 17.11.2020 tilan myynnin joh-

dosta siirtynyt . Tilan  

omistus on 8.6.2021 lahjoituksen myötä siirtynyt . 

ASIAA KOSKEVAT LUPAVIRANOMAISEN PÄÄTÖKSET JA TÖIDEN VALMISTUMIS-

ILMOITUS 

Suomalais-ruotsalaisen rajajokikomission 15.3.2007 antama päätös M 37/04 

Suomalais-ruotsalainen rajajokikomissio on 15.3.2007 myöntänyt Kola-

rin kunnalle luvan Kurtakkojärven kunnostukseen vedenpintaa nosta-

malla (tasosta N60 +174,50 m tasoon N60 +175,00 m), ruoppauksilla ja 

veden virtausjärjestelyillä esitettyjen hakemusasiakirjojen mukaisella ta-

valla sekä seuraavin ehdoin: 

1. Kolarin kunnan on yhdessä Lapin ympäristökeskuksen kanssa laa-

dittava suunnitelma Kurtakon kylän jäteveden käsittelyn tehosta-

miseksi järveen kohdistuvan kuormituksen vähentämiseksi. Lisäksi 

tulee selvittää mahdollisuuksia vähentää valuma-alueelta tulevien 

ravinteiden kulkeutumista Kurtakkojärveen. 

 

2. Kolarin kunnan on laadittava tarkkailuohjelma kunnostustöitä varten. 

Toteutettujen töiden vaikutuksia on tarkkailtava vähintään kahden 

vuoden ajan töiden valmistumisesta. Tarkkailuohjelma on lähetet-

tävä Lapin ympäristökeskukselle hyväksyttäväksi. 

 

3. Töiden, jotka jo osittain on aloitettu, on oltava valmiina 31.12.2011 

mennessä. 

 

4. Töiden valmistumisesta on ilmoitettava kirjallisesti Rajajokikomissi-

olle. Raporttiin on liitettävä selvitys tehdystä tarkkailusta sekä valo-

kuvat valmiista työalueesta. 
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Pohjois-Suomen aluehallintoviraston 24.10.2014 antama päätös nro 71/2014/2 

Kolarin kunta on 14.11.2011 aluehallintovirastoon toimittamassaan ja 

myöhemmin täydentämässään hakemuksessa pyytänyt, että aluehallin-

tovirasto jatkaisi Kurtakkojärven kunnostustöiden toteutukselle asetettua 

määräaikaa 31.12.2014 asti. Hakija on 17.2.2014 hakemuksen kuulutta-

misen jälkeen pyytänyt, että määräaikaa jatkettaisiin vuoden 2017 lop-

puun saakka. 

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on muuttanut suomalais-ruotsalai-

sen rajajokikomission 15.3.2007 antaman päätöksen M 37/04 rakenta-

misaikaa koskevaa lupamääräystä 3 ja valmistumisilmoitusta koskevaa 

lupamääräystä 4 sekä lisännyt uudet töiden suorittamista koskevat 

määräykset 1 a–b, kunnossapitomääräyksen 1 c ja täydentänyt tarkkai-

lua koskevaa määräystä uudella määräyksellä 2 a seuraavasti: 

1 a. Työt on tehtävä siten ja sellaisena aikana, että niistä ei aiheudu sel-

laista vahingollista seurausta, joka kohtuullisin kustannuksin on vältettä-

vissä.  

Ruoppausmassojen läjitys maa-alueelle on toteutettava siten, että läji-

tysalueilta ei pääse massoja vesistöön ja massoista valuvan veden 

pääsy vesistöön estetään mahdollisimman tehokkaasti esimerkiksi tar-

koituksenmukaisin läjitysmassojen muotoiluin.  

Ruoppaustöitä varten mahdollisesti rikottu jääalue tai töiden vuoksi hei-

kentynyt jääalue on merkittävä selkeästi. 

Luvan saajan on töitä suorittaessaan huolehdittava siitä, ettei työalu-

eella olevia toisten omistamia rakenteita tai laitteita vahingoiteta. Työstä 

aiheutuvat välittömästi ilmenevät vahingot on viipymättä korvattava va-

hingonkärsijälle. 

1 b. Luvan saajan on poistettava vesistöstä ja sen rannoilta rakennus-

jätteet ja ylimääräinen kaivumaa sekä huolehdittava rakennustyön mui-

denkin jälkien poistamisesta. Erityistä huomiota on kiinnitettävä läjitys-

alueiden ympäristöön sopeuttamiseen maastonmuotoiluin ja tarvitta-

essa istutuksin. 

1 c. Luvan saajan on huolehdittava rakenteiden kunnossapidosta. 

=     =     =     =     =     =     =     =     =     =     =     =     =     =     =     = 

2 a. Luvan saajan on ennen veden korkeuden nostoa selvitettävä tilan 

, kiinteistötunnus , kellarin pohjan ja pihapiirin kor-

keudet sekä pohjaveden korkeus pihapiirissä Lapin ELY-keskuksen hy-

väksymällä tavalla. Mittaustulosten perusteella ELY-keskus voi antaa 

tarkkailumääräyksen. 

3. Työt, jotka jo osittain on aloitettu, on saatettava olennaisilta osin lop-

puun viimeistään 31.12.2017 uhalla, että lupa on muutoin katsottava 

rauenneeksi. 

4. Luvan saajan on ilmoitettava töiden aloittamisesta Lapin elinkeino-, 

liikenne- ja ympäristökeskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vastuualu-

eelle ja Kolarin kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. 
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Luvan saajan on ilmoitettava kirjallisesti töiden valmistumisesta 60 päi-

vän kuluessa aluehallintovirastolle, Lapin ELY-keskuksen ympäristö ja 

luonnonvarat -vastuualueelle sekä Kolarin kunnan ympäristönsuojeluvi-

ranomaiselle. 

Valmistumisilmoitus 

Lapin ELY-keskus on 8.12.2017 aluehallintovirastolle toimittamassaan 

valmistusilmoituksessa todennut, että Kolarin kunnassa sijaitsevan Kur-

takkojärven kunnostustyöt on todettu valmistuneiksi Kolarin kunnan, La-

pin ELY-keskuksen ja urakoitsijan yhdessä tekemässä lopputarkastuk-

sessa 1.11.2017. Samalla on todettu, että ympäristöluvan 

(PSAVI/65/04.09/2011) mukaisista suunnitelmista poiketen järven ve-

denpinnan noston uudeksi tasoksi on määritelty N60 + 174,40 m, mikä 

on 60 cm luvanmukaista vedenkorkeutta N60 + 175,00 m matalampi. 

Saavutettu taso vastaa hankkeessa tavoiteltua vedenpinnan korkeuden 

tasoa. Tarkempi selvitys teknisestä virheestä on ilmoituksen liitteessä 1. 

Liitteen 1 mukaan Kurtakkojärvi on hankkeen suunnitelma-asiakirjojen 

mukaan syvyyskartoitettu vuonna 1982, jonka jälkeen maastotutkimuk-

sia on täydennetty vuosina 1992 ja 1993. Korkeuskiintopisteenä maas-

totutkimuksissa on käytetty tilan  alueella olevaa mo-

nikulmiopistettä, jonka korkeus on N60 + 188,82 metriä. 

Lapin ELY-keskuksen, Kolarin kunnan ja Kurtakkojärven kyläläisten 

kesken 9.6.2015 suoritetussa maastokatselmuksessa mitattiin Lapin 

ELY-keskuksen toimesta Kurtakkojärven vedenpinta sekä ranta-alueita 

RTK-laitteella (satelliittipaikannukseen perustuva mittaus). Mittauksessa 

osoittautui, että satelliittimittauksen antamat korkeudet poikkesivat 

suunnitelman mukaisista mittauskorkeuksista noin -0,5 metriä. Asia tar-

kistettiin vaaitusmittauksella, jossa lähtökorkeuden kiintopisteenä oli KP 

nro 532458 (pultti kivessä N60 + 181,01 m). Myös vaaitusmittaus osoitti, 

että suunnitelman mukaiset korkeudet olivat noin 0,5 metriä liian kor-

keita. 

Asiaa selvitettäessä osoittautui, että virhe on johtunut kahden kiintopis-

teen sekoittamisesta. Vanhoihin karttoihin on merkitty vain yksi kiinto-

piste (70M7019), ja sen korkeudeksi on määritelty N60 + 188,82 m. Noin 

20 metrin päässä edellä mainitusta kiintopisteestä etelään, sijaitsee toi-

nen kiintopiste (91M5854, pultti kivessä on kolmiopisteen 70M7019 va-

ramerkki B), jonka korkeus on Kolarin kunnalta saadun, 21.1.1992 päivi-

tetyn kiintopistekortin mukaan N60 + 188,237 m. Kiintopistekortin kartta-

kuvaan kiintopiste 91M5854 on merkitty kiintopisteen 70M7019 paikalle, 

ja korkeuslukemaksi on merkitty 188,82 m, joten kahden kiintopisteen 

välinen sekaannus on näin ollen ollut hyvin ymmärrettävä. Vuoden 1992 

kiintopistekortissa 70M7019 ja 91M5854 kiintopisteiden välinen ero on 

58,3 cm (188,82 m–188,237 m). 

Maanmittauslaitoksen kiinteistötietopalvelun rekisteristä 17.8.2015 tu-

lostetuissa kiintopistekorteissa kiintopisteen 91M5854 korkeudeksi on 

ilmoitettu N60 + 188,32 m ja 70M7019 N60 + 188,82 m. Korkeuseroa oli 

näin ollen 50 cm. 
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Korkeusvirheestä johtuen järven vedenpinnan noston uudeksi tasoksi 

määriteltiin N60 + 174,40 m, mikä on -60 cm luvanmukaista vedenkor-

keutta N60 + 175,00 m matalampi, ja vastaa vuoden 1992 kiintopistekor-

tin antamaa eroa. Määritelty korkeus N60 + 174,40 m tarkistettiin vielä 

2015 kesällä suoritettujen maastokatselmusten yhteydessä, ja sen to-

dettiin vastaavan hankkeessa tavoitellun vedenpinnan korkeuden tasoa. 

Tarjouspyyntöasiakirjat päivitettiin vastaamaan oikeita korkeuksia ve-

denpinnan noston sekä muiden suunniteltujen töiden osalta, ja Kolarin 

kunnan ja Lapin ELY-keskuksen välisissä neuvotteluissa sovittiin, että 

suunnitteluvirheestä tullaan laatimaan ilmoitus Lapin ELY-keskuksen 

ympäristönsuojeluyksikölle, joka toimii vesilain mukaisena valvojana, 

sekä Pohjois-Suomen aluehallintovirastolle. 

HAKEMUKSEN SISÄLTÖ 

Vaatimukset 

Hakijat ovat vaatineet tilojensa liittämistä vesijohtoverkkoon korvauk-

sena Kurtakkojärven vedenkorkeuden nostamisesta seuranneesta kai-

vojensa veden pilaantumisesta. Hakijat ovat esittäneet, että Kolarin 

kunta ostaa Kurtakon vesiosuuskunnalta liittymät ja toimittaa linjan kaik-

kien neljän tontin rajalle. Mökkiläiset vastaavat itse vaadittavista raken-

nustöistä ja tarvikkeista omien tonttiensa osalta. 

Hakijat ovat esittäneet vaatimuksensa tilakohtaisesti seuraavasti: 

1.  (hakemuksen vireille tullessa tilan omistivat 

. 8.6.2021 tila on lahjoitettu ). 

-liittymismaksu noin 550 euroa 

-vesilinjan rakentamisen tontin rajalle ja tarvikkeiden osuus 5 000 euroa 

Korvausvaatimus on yhteensä 5 550 euroa. 

2. ). 

-liittymismaksu noin 550 euroa 

-vesilinjan rakentamisen tontin rajalle ja tarvikkeiden osuus 5 000 euroa 

Korvausvaatimus on yhteensä 5 550 euroa. 

3.  (omistaa ). 

-liittymismaksu noin 550 euroa 

-vesilinjan rakentamisen tontin rajalle ja tarvikkeiden osuus 5 000 euroa 

 
Korvausvaatimus on yhteensä 5 550 euroa. 

4.  (korvaushakemuksen vireille tullessa tilan 

omistivat . Tila on myyty 

17.11.2020 ). 

-liittymismaksu noin 550 euroa 

-vesilinjan rakentamisen tontin rajalle ja tarvikkeiden osuus 5 000 euroa 

 
Korvausvaatimus on yhteensä 5 550 euroa. 
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Vaatimusten perustelut 

Hakijat perustavat vaatimuksensa vesilain (587/2011) 13 luvun 8 §:ssä 

ennakoimattomiin edunmenetyksiin ja siihen, että kaivojen vesien pi-

laantuminen on tapahtunut Kurtakkojärven veden noston jälkeen. Haki-

joiden mukaan veden haju voimistuu vettä lämmitettäessä. Vedestä ir-

toaa ruskeaa silppua ja veden käyttö on vähäistä veden laadun vuoksi. 

Hakemuksen 22.5.2019 täydennyksenä toimitetun kartta-aineiston pe-

rusteella lähin kaivo, (tilalla  sijaitseva kaivo 

nro 1), sijaitsee noin 14 metrin etäisyydellä karttaan merkitystä Kurtak-

kojärven rantaviivasta järven luoteisosassa. 

 

Seuraavassa piirustuksessa on esitetty kaivojen pohjien syvyystiedot, 

kaivonkansien korkeustiedot sekä kaivojen ja Kurtakkojärven vedenpin-

nan korkeustietoja eri näytteenottokerroilla. Kuvan mukaan muiden kai-

vojen etäisyydet Kurtakkojärven rantaviivasta on noin 16 metriä (tilalla 

 sijaitseva kaivo 3, joka on seuraavassa ku-

vassa esitetty numerolla 2), noin 18 metriä (tilalla  

sijaitseva kaivo 4, joka on seuraavassa kuvassa esitetty numerolla 3) ja 

noin 43 metriä (tilalla  sijaitseva kaivo 2, joka on seuraavassa 

kuvassa esitetty numerolla 4). 
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Aluehallintoviraston varattua tilaisuuden esittää tarkempia tietoja muun 

muassa kaivojen rakenteista ja kunnostustoimenpiteistä, hakijat ovat 

esittäneet tietoja lähinnä vain tiloilla  ja 

 sijaitsevien kaivojen osalta. 

Selvityksen mukaan tilan  sementtirengasra-

kenteinen kaivo on rakennettu vuonna 1984 hiekkarinteeseen. Kaivoa 

on syvennetty vuonna 2004 yhden metrin korkuisen renkaan verran. Pi-

demmän käyttökerran jälkeen kaivo on tyhjennetty ja renkaat on pesty. 

Vettä on käytetty juoma- ja ruokavetenä ja se on ollut kirkasta, eikä 

siinä ole ollut haju- tai makuhaittoja. Kurtakkojärven kunnostuksen jäl-

keen vettä ei ole voinut enää käyttää, joten mökin käyttö on ollut vä-

häistä. Muut kaivot ovat selvityksen mukaan samanlaisia sementtiren-

gaskaivoja. 

Selvityksen mukaan tilan  kaivo on tehty 

vuonna 1986. Se on normaali sementtirengasrakenteinen kaivo, joka 

sijaitsee hiekkarinteessä ja on perustettu asianmukaisesti. Kaivo on toi-

minut moitteettomasti, ollut kirkasvetinen ja puhdas aina Kurtakkojärven 

ruoppaus- ja vedenpinnan nostotoimenpiteisiin asti. Kaivoon on tehty 

normaalit puhdistus- ja renkaiden pesut aika-ajoin. Kurtakkojärven muu-

tostöiden jälkeen kaivon vesi on muuttunut keltaiseksi ja haisevaksi. 

Kaivo on tyhjennetty ja puhdistettu, mutta toimenpide ei parantanut ve-

den laatua.  

Hakijat ovat esittäneet tulokset kahdesta kaivosta (tilojen 

) 7.6.2017, 

12.9.2017, 28.6.2018 ja 7.8.2018 otetuista vesinäytteistä. Tulosten mu-

kaan sameus (FTU), väri ja rautapitoisuudet sekä välillä myös mangaa-

nipitoisuudet ovat olleet korkeat. Vesinäytteiden laboratoriotulokset on 

myöhemmin esitetty tarkemmin tämän päätöksen ratkaisuosassa. 

Hakijat ovat ilmoittaneet korvausvaatimuksensa määrän perustuvan ko-

neurakoitsijalta saatuun suulliseen hinta-arvioon vesijohdon rakentami-

sen kustannuksesta ja sen liittämisestä Kurtakon vesiosuuskunnan lin-

jaan. Hinta koostuu työstä (kone- ja henkilötyö) sekä tarvikkeista. 
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Korvaushakemukseen on liitetty muun muassa ote Kolarin kunnanhalli-

tuksen pöytäkirjasta 15.1.2019, ote Kolarin kunnan teknisen lautakun-

nan pöytäkirjasta 19.12.2018, hakijoiden Kolarin kunnan tekniselle lau-

takunnalle toimittamat 9.8.2017 ja 16.10.2017 päivätyt korvausesitykset, 

hakijoiden Kolarin kunnan tekniselle lautakunnalle toimittama 

13.12.2017 päivätty oikaisuvaatimus sekä kaivojen 1 ja 2 vesinäytteiden 

tulokset (näytteet otettu 7.6.2017). 

Hakemukseen on liitetty myös tietoja tarkkailuista seuraavasti: 

- Kurtakkojärvestä vuosina 2003–2018 otetut ja vuonna 2018 otetut 

kaivonäytteiden tulokset. 

- Kurtakkojärven kunnostuksen jälkeistä vesistötarkkailua koskevat 

tutkimusraportit (testausselosteet) 27.3.2018, 23.8.2018, 25.10.2018 

ja 18.12.2018 sekä 28.6.2018 päivätty kaivonäytteitä koskevan lisä-

tarkkailun tutkimusraportti (testausseloste). 

- Kunnostuksen jälkeistä järven vedenlaadun lisätarkkailua koskeva 

7.8.2018 päivätty tutkimusraportti ja kaivojen vedenlaatua koskeva 

7.8.2018 päivätty tutkimusraportti. 

- Kaivonäytteiden testausselosteet (kaivo 1 ja 2, näytteenottopäivä 

12.9.2017) 

- Kurtakkojärven kunnostuksen työnaikainen ja kunnostuksen jälkei-

nen 10.11.2015 päivätty vesistötarkkailuohjelma. 

HAKEMUKSEN KÄSITTELY 

Hakemuksesta kuuleminen 

Aluehallintovirasto on 2.10.2019 varannut Kolarin kunnalle (vastapuo-

lelle) tilaisuuden selityksen antamiseen hakemuksen johdosta. 

Vastapuolen selitys 

Kolarin kunta on 4.12.2019 saapuneessa selityksessään todennut, ettei 

sillä ole täydennettävää Kolarin kunnanhallituksen 15.01.2019 § 7 teke-

mään päätökseen.  

Kunnanhallitus on antanut mökkiläisten korvausvaatimukseen vastauk-

sen kokouksessaan 15.01.2019 seuraavasti: Kunnanhallitus 1) päättää 

hylätä mökkiläisten esittämän korvausvaatimuksen esittelytekstissä 

mainituin perustein ja 2) ohjaa mökkiläisiä esittämään korvausvaatimuk-

sensa Pohjois-Suomen aluehallintovirastolle asiassa toimivaltaisena vi-

ranomaisena.  

Perusteluinaan kunnanhallitus on esittänyt mm. seuraavaa: 

Vesipinnan nostamiseen, virtauskanavan kaivuuseen, ojien ja kanavien 

suojaus- ja verhoustöihin sekä muihin kunnostustoimenpiteisiin on pro-

sessin käynnistyessä saatu suostumukset kaikilta vesi- ja ranta-aluei-

den omistajilta. 

ELY-keskuksen vesistöasiantuntijat ovat arvioineet kaikki otetut vesi-

näytteet. Selkeää syy-seuraus -suhdetta ei ole voitu kuitenkaan osoittaa 
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Kurtakkojärven kunnostushankkeen ja vedenlaadun välillä. Kaivot sijoit-

tuvat erittäin lähelle järveä, ja ne on perustettu suotovesikaivoina tiivis-

tämättömällä betonirengasrakenteella. Kaivojen sijoittelun ja rakenteen 

seurauksena myös pintavedet voivat päästä kaivoihin. 

Asiasta mökkiläisten edustajan kanssa käydyissä neuvotteluissa sekä 

kunnan että ELY-keskuksen toimesta mökkiläisiä on ohjattu hakemaan 

korvausta Pohjois-Suomen aluehallintoviraston kautta perustuen vesi-

lain 13 luvun 8 §:ssä määriteltyihin erillisiin korvausasioihin. Em. sään-

nöksen mukaisesti lupaviranomaisessa voidaan aiemman ratkaisun es-

tämättä vaatia hakemuksella korvausta edunmenetyksestä, jota lupa 

myönnettäessä ei ole ennakoitu. 

Kolarin kunta on selityksensä liitteenä toimittanut kunnanhallituksen 

15.01.2019 tekemän päätöksen perusteluineen ja Kolarin kunnan tekni-

sen lautakunnan 19.12.2018 päivätyn pöytäkirjaotteen. 

Kolarin kunnanhallituksen pöytäkirjaotteen 15.01.2019 mukaan Kurtak-

kojärvi kuuluu Tornion-Muonionjoen vesistöalueeseen, joka on saanut 

EU:n komission hyväksynnän Natura-alueeksi 3.1.2005. Aloite Kurtak-

kojärven kunnostamiseksi on aikoinaan lähtenyt Kurtakon kyläläisiltä, 

jotka ovat useaan otteeseen pyytäneet toimenpiteitä Kolarin kunnan 

ympäristölautakunnalta sekä Lapin vesi- ja ympäristöpiiriltä. Kyläläisten 

esityksen pohjalta Kolarin kunta on 16.10.1978 päivätyllä kirjeellä esittä-

nyt Lapin ympäristöpiirille Kurtakkojärven kunnostamista. Kunta on uusi-

nut esityksensä 4.6.1981 ja 20.5.1992 päivätyillä kirjeillä. 

Pöytäkirjan mukaan kunnostuksen tavoitteena on ollut parantaa Kurtak-

kojärven vesimaisemaa, hidastaa rehevöitymistä, vähentää rehevöitymi-

sestä aiheutuvia haittoja sekä edistää vesi- ja ranta-alueiden virkistys-

käyttöä. Tavoitteeseen on pyritty vesisyvyyttä ja avointa vesipintaa li-

säämällä, vesipinnan vaihtelua pienentämällä ja virtausjärjestelyillä. 

Vesipinnan nostamiseen, virtauskanavan kaivuuseen, ojien ja kanavien 

suojaus- ja verhoustöihin sekä muihin kunnostustoimenpiteisiin on pro-

sessin käynnistyessä saatu suostumukset kaikilta vesi- ja ranta-aluei-

den omistajilta. 

Kunnostustyöt on toteutettu Lapin ELY-keskuksen ympäristö ja luon-

nonvarat -vastuualueen laatiman suunnitelman mukaisesti ja kunta on 

toiminut työn tilaajana. Kunnostustyöt on saatu päätökseen helmi-

kuussa 2017 ja urakan lopputarkastus on pidetty maastossa 1.11.2017 

kunnan, ELY-keskuksen ja urakoitsijan toimesta. Alueen kaikki maan-

omistajat ovat olleet kunnostushankkeen takana ja antaneet sille suos-

tumuksensa. ELY-keskuksella ei ollut tietoa kaivoista tai niiden talous-

vesikäytöstä, joten niistä ei ollut otettu vesinäytteitä ennen kunnostus-

hanketta. Mökkiläisten antamien tietojen mukaan kaivojen vedestä ei 

ole myöskään heidän toimestaan otettu mitään näytteitä ennen veden-

pinnan nostoa eikä näin ollen kaivoveden laatua ole selvitetty. 

Kevättalvella 2017 järven pohjoispään mökkiläiset ovat olleet yhtey-

dessä Lapin ELY-keskukseen ja esittäneet huolensa kaivojensa veden 

laadun heikkenemisestä. ELY-keskus on ottanut kahdesta kaivosta ve-

sinäytteet kesäkuussa ja syyskuussa 2017. Tämän jälkeen myös kun-

nan toimesta on otettu samoista kahdesta kaivosta vesinäytteet kesällä 
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2018. Veden laadussa ei ollut tapahtunut näytteiden ottojen välillä mer-

kittävää muutosta ja kaivojen veden on todettu sisältävän mm. rautaa ja 

mangaania normaalia enemmän. Myös alueen maaperän on todettu ko-

konaisuudessaan olevan rautapitoista. 

ELY-keskuksen vesistöasiantuntijat ovat arvioineet kaikki otetut vesi-

näytteet. Selkeää syy-seuraus -suhdetta ei ole voitu kuitenkaan osoittaa 

Kurtakkojärven kunnostushankkeen ja vedenlaadun välillä. Kaivot sijoit-

tuvat erittäin lähellä järveä, ja ne on perustettu suotovesikaivoina tiivis-

tämättömällä betonirengasrakenteella. Kaivojen sijoittelun ja rakenteen 

seurauksena myös pintavedet voivat päästä kaivoihin. 

Kurtakkojärven Järvenpään neljä mökkiläistä on 9.8.2017 ja 16.10.2017 

päivätyillä kirjeillään esittänyt kunnalle korvausvaatimuksen, koska he 

katsovat, että vedenpinnan korotuksesta johtuen kaivojen vedet ovat 

pilaantuneet. Korvaukseksi mökkiläiset vaativat, että Kolarin kunta os-

taa Kurtakon vesiosuuskunnalta liittymät ja toimittaa linjan mökkien ra-

joille. Kustannukseksi mökkiläiset ovat esittäneet vesiosuuskunnan liitty-

mismaksuja (500 euroa/kpl) ja vesilinjan tarvikkeita ja kaivuutöitä 

(20 000 euroa). Arvioidut kustannukset ovat yhteensä 22 000 euroa. 

Tekninen lautakunta on päätöksellään 29.11.2017 hylännyt korvausvaa-

timuksen. Perusteena on todettu, että sen hetkisen tiedon perusteella ei 

ole voitu todeta suoraa syy–seuraus-yhteyttä kaivojen veden laadun 

heikkenemisen ja Kurtakkojärven vedenpinnan noston välillä. Kaivojen 

vedenlaadusta ei ole aikaisempia näytetietoja ja kaivoissa on tehty joita-

kin kunnossapitotoimenpiteitä käytön aikana. Kaivot ovat betonirengas-

rakenteisia suotovesikaivoja, jolloin on mahdollista, että pintavedet voi-

vat johtua kaivoihin. Lisäksi lautakunta on päättänyt, että kaivojen näyt-

teenotto liitetään osaksi vedenlaadun seurantaohjelmaa vuoden 2018 

osalta.  

Mökkiläiset ovat tehneet 13.12.2017 päivätyn oikaisuvaatimuksen lauta-

kunnan päätöksestä. Tekninen lautakunta on käsitellyt oikaisuvaatimuk-

sen 17.1.2018 § 2 ja päättänyt hylätä oikaisuvaatimuksen, koska sen 

hetkisen tiedon valossa ei ole ollut perusteita 29.11.2017 tehdyn pää-

töksen muuttamiselle. 

Tekninen lautakunta on käsitellyt asiaa 19.12.2018 § 113 ja päättänyt 

siirtää asian kunnanhallituksen käsiteltäväksi vahingonkorvausasiana.  

Kunta on hakenut lupaa Kurtakkojärven kunnostushankkeeseen yleisen 

edun nimissä Kurtakon kyläläisten aloitteesta. Mökkiläiset ovat antaneet 

suostumuksen hankkeelle ja näin ollen kunnan näkemyksen mukaan 

mökkiläisiä on kuultu asiassa. Kunta on toiminut työssä tilaajana lain-

mukaisen päätöksen mukaisesti eikä ELY-keskuksella, joka on osaltaan 

valvonut työtä, ole ollut mitään huomautettavaa. 

Kurtakkojärven virkistyskäyttö on huomattavasti parantunut kunnostus-

töiden seurauksena hyödyttäen myös korvausvaatimuksen esittäneitä 

mökkiläisiä. Kunnan näkemyksen mukaan mökkiläiset eivät ole osoitta-

neet pitävää näyttöä vaatimuksensa tueksi. Lisäksi kunta katsoo, että 

mökkiläisten korvausvaatimuksessa vesijohtoverkkoon liittymisen myötä 
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esitetään mökeille huomattavasti parempaa palvelutasoa kuin niillä ny-

kyisellään on. Tämä nostaisi mökkien arvoa huomattavasti ja näin ollen 

korvausvaatimus on kunnan näkemyksen mukaan kohtuuton. 

Asiasta mökkiläisten edustajan kanssa käydyissä neuvotteluissa sekä 

kunnan että ELY-keskuksen toimesta mökkiläisiä on ohjattu hakemaan 

korvausta Pohjois-Suomen aluehallintoviraston kautta perustuen vesi-

lain 13 luvun 8 §:ssä määriteltyihin erillisiin korvausasioihin. Em. sään-

nöksen mukaisesti lupaviranomaisessa voidaan aiemman ratkaisun es-

tämättä vaatia hakemuksella korvausta edunmenetyksestä, jota lupaa 

myönnettäessä ei ole ennakoitu. 

Tekninen lautakunta (pöytäkirjanote 19.12.2018) on päätöksessään to-

dennut, että tämänhetkisen tiedon perusteella ei voida todeta suoraa 

syy-yhteyttä kaivojen veden laadun heikkenemiselle ja Kurtakkojärven 

vedenpinnan nostolle. Kaivojen vedenlaadusta ei ole aikaisempia näyte-

tietoja ja kaivoissa on tehty joitain kunnossapitotoimenpiteitä käytön ai-

kana. Kaivot ovat betonirengasrakenteisia suotovesikaivoja, jolloin on 

myös mahdollista, että pintavedet voivat johtua kaivoihin. Tekninen lau-

takunta on päättänyt, että näytteenottoa kaivojen vedestä jatketaan kun-

nan toimesta keväällä 2018 mahdollisten tasaantuvien vedenlaatuvaiku-

tusten poissulkemiseksi. Mökkiläisten esityksessä esitettyjen vesiosuus-

kunnan liittymien ja rakentamiskustannusten korvaamiselle ei ole perus-

teita. Kaivojen näytteenotto liitetään osaksi vedenlaadun seurantaohjel-

maa vuoden 2018 osalta (vähintään yksi näytteenottokierros). Lisäksi 

kuntaympäristöpalvelut voi tarvittaessa tukea vesiosuuskunnan kanssa 

käytävissä liittymisneuvotteluissa ja mahdollisessa vesilinjan rakentami-

seen liittyvässä luvituksessa. 

Liiteaineiston mukaan mökkiläiset ovat jättäneet oikaisuvaatimuksen 

tekniselle lautakunnalle teknisen lautakunnan 29.11.2017 tekemästä 

päätöksestä § 76. Oikaisuvaatimuksen mukaan vesien pilaantuminen 

on tapahtunut järven vedennoston jälkeen eikä voida poissulkea syy-

yhteyttä, koska mittausten perusteella kaivojen vedet ovat pitoisuuksil-

taan lähes samankaltaiset järven veden kanssa, esim. raudan osalta. 

Kaikkien kaivojen vedet ovat tulleet pohjavedestä ja olleet kirkkaita en-

nen Kurtakkojärven vedennostoa. Kaivot ovat olleet käytössä vuosikym-

meniä. Virallisille näytteille ei hakijoiden mielestä ole ollut aihetta, koska 

veden laatu on ollut hyvä. Silloin kun kaivot on rakennettu, ne ovat täyt-

täneet lain vaatimukset. On tosin mahdollista, että pintavedet menevät 

kaivoon, silloinhan se tarkoittaisi, että järven pinta olisi käynyt 70–

100 cm korkeammalla nykyisestä tasosta. Hakijoiden ymmärryksen mu-

kaan, kun kaivot pumpataan tyhjiksi niin kaivoon menneet pintavedet 

lähtevät pois. Hakijat ovat näin tehneet useita kertoja, mutta vedet ovat 

pysyneet pilaantuneina. Hakijoiden mukaan lautakunta on päätökses-

sään näyttänyt myöntävän kunnan eli työn teettäjän olevan vastuussa 

ko. ongelmasta, koska on valmis kustantamaan päätöksessä ilmeneviä 

asioita. 
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Selityksen täydennyspyyntö 

Aluehallintovirasto on 29.5.2020 pyytänyt Kolarin kuntaa täydentämään 

selitystään korvauksenvaatijoiden Kurtakkojärven kunnostushanketta 

koskevilla suostumuksilla. 

Selityksen täydennys 

Kolarin kunta on 8.6.2020 selityksen täydennyksessään toimittanut luet-

telon Kurtakkojärven ranta- ja vesialueiden omistajien suostumuk-

sista/sopimuksista ja suostumus/sopimusasiakirjat. 

Hakemuksen täydennyspyyntö 

Aluehallintovirasto on hakijoille 14.8.2020 toimittamassaan täyden-

nyspyynnössä todennut, että näytetietoja on toimitettu pelkästään tilojen 

 ja  kaivojen veden 

laadusta, vaikka korvausvaatimus koskee myös tilojen 

 ja  kaivoja. Aluehallintovirasto on pyytä-

nyt toimittamaan kaikista korvausvaatimuksen kohteena olevista kai-

voista näytetiedot, mikäli niitä on olemassa. Samoin on pyydetty toimit-

tamaan näytetietoja vuosilta 2019–2020, jos näytteen ottoa on jatkettu 

mainittuina vuosina. 

Hakemuksen täydennys 

Hakijat ovat 15.9.2020 saapuneessa kirjelmässään ilmoittaneet, että en-

simmäiset näytteet otettiin kesän kynnyksellä 2017, jolloin tilojen 

 ja kaivot olivat vielä jäässä. 

Kyseiset kaivot sijaitsevat tilojen  ja 

 välissä. Tällöin näytteenottaja oli todennut, että näiden 

kahden kaivosta otettujen näytteiden perusteella asiantilan voi todentaa. 

Siksi seuraavat näytteet otettiin samoista kaivoista 

 ja . Kolarin kunnan kanssa käydyissä 

neuvotteluissa sovittiin kunnan jatkavan näytteiden ottoa. Hakijoille ei 

ole toimitettu näytteistä tuloksia, joten hakijat ovat esittäneet vuosien 

2019 ja 2020 näytetietojen pyytämistä Kolarin kunnalta. 

Lausuntopyyntö 

Aluehallintovirasto on 14.8.2020 varannut Lapin elinkeino-, liikenne-, ja 

ympäristökeskukselle (ELY-keskus) tilaisuuden lausunnon antamiseen 

hakemuksen johdosta. 

Lausunto 

Lapin ELY-keskus 28.9.2020 aluehallintovirastoon saapuneessa lau-

sunnossaan todennut seuraavaa: 

Kurtakkojärven vedenpinnan nosto on toteutettu 2016 kevättalvella ra-

kennetulla pohjapadolla. Vedenpintaa on nostettu alimpiin vedenpinnan 

korkeuksiin suhteutettuna +90 cm ja keskimääräiseen vedenkorkeuteen 
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vaikutus on ollut noin +50 cm. Vedenpinnan nostolla ei kuitenkaan ole 

ollut vaikutusta Kurtakkojärven tulvakorkeuksiin. Kunnostustöihin on 

kuulunut myös vesialueiden ruoppauksia. Viimeistelytöitä on suoritettu 

vielä 2016–2017 talvella. 

Kaivojen omistajien ilmoituksen perusteella Lapin ELY-keskus on käy-

nyt ensimmäisen kerran toukokuussa 2017 tarkastamassa kaivojen ti-

lannetta, jolloin osa kaivoista oli vielä jäässä. Kaivojen omistajien edus-

tajista paikalla oli tuolloin . Maastokatselmuksen yhtey-

dessä Lapin ELY-keskuksen edustajat saivat käsityksen, että kaivovettä 

oli käytetty pesu- ja saunavetenä, ja ongelmaksi koettiin se, että veden 

seistessä astioissa/kylpypaljussa niiden pinnoille sakkautui jonkin ajan 

kuluttua tummaa väriainetta. Tätä ilmiötä ei ennen vedenpinnan nostoa 

ollut tapahtunut. Maastokatselmuksen yhteydessä sovittiin, että veden-

laadun tarkemmaksi selvittämiseksi Lapin ELY-keskus tulee ottamaan 

kaivosta vesinäytteet kesän 2017 aikana. 

Lapin ELY-keskuksen pohjavesiasiantuntijoiden mukaan sakkautumat 

mahdollisesti aiheutuivat suurista rauta- ja mangaanipitoisuuksista. 

 kaivon yhteydessä arvioitiin vedenlaatuun vaikutta-

neen mahdollisesti myös vastikään hankittu kylpypalju, johon hän kerto-

mansa mukaan otti käyttöveden kaivosta. Kaivoveden laatu on voinut 

muuttua kasvaneen kuormituksen myötä, koska tällöin kaivoon voi vir-

rata vettä laajemmalta alueelta. 

Kurtakkojärven vedenpinnan noston aiheuttamasta kaivojen vedenlaa-

dun muutoksesta pidettiin Kolarin kunnan kutsumana neuvottelutilai-

suus 1.11.2017. Tilaisuuteen osallistui Kolarin kunnan edustajina tekni-

nen johtaja Johanna Mehtälä ja maankäyttöinsinööri Kullervo Lauri, La-

pin ELY-keskuksesta vesitalousyksikön päällikkö Arto Seppälä, vesita-

lousasiantuntija Reijo Kallioniemi ja vesitalousasiantuntija Juha-Petri 

Kämäräinen sekä mökkiläisten edustajana . 

Lapin ELY-keskus ilmoitti neuvottelutilaisuudessa, että vesinäytteitä on 

otettu kahdesta kaivosta kesäkuussa ja syyskuussa 2017 ELY-keskuk-

sen toimesta. Tulokset on toimitettu myös  tiedoksi. 

Lapin ELY-keskuksen ottamien näytteiden perusteella kaivovesi ei täytä 

juomavedelle asetettuja laatuvaatimuksia. Erityisesti  kaivon 

osalta rauta- ja mangaaniarvot olivat kohonneet kesän aikana. Toisen 

kaivon osalta arvot olivat pysyneet kutakuinkin samalla tasolla. Järvestä 

oli otettu syyskuun kaivonäytteidenoton yhteydessä vertailunäyte, jossa 

esim. rauta-arvot ovat huomattavasti matalampia kuin Leppäsen kai-

vossa. Oletuksena oli, että suuret rauta- ja mangaaniarvot aiheuttavat 

mökkiläisten esille tuomaa veden sakkautumista astioiden pinnoille. 

Tässä yhteydessä  myös tarkensi, että kaivojen vettä 

on käytetty aiemmin myös juoma- ja talousvetenä. 

Neuvottelussa Lapin ELY-keskus toi esille, ettei ole täyttä varmuutta 

siitä, mistä tämä mökkiläisten ilmoittama muutos kaivojen vedenlaa-

dussa johtuu. Kolarin alueella oli vuodet 2016 ja 2017 hyvin sateista, 

jonka seurauksena maaperän vesipitoisuus ja pintavalunta olivat taval-

lista suurempaa. Järven vedenpinnan noston seurauksena vettynyt ker-

ros maaperässä on noussut ylemmäksi, jonka vuoksi veden suotovir-

tausta tapahtuu myös uusien maakerrosten läpi. Lisäksi alueella on 
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tehty myös muita muutoksia esim. uuden mökkitien rakentaminen, mikä 

on osaltaan voinut vaikuttaa veden virtauksiin maaperässä ja näin ollen 

myös kaivojen vedenlaatuun. Uusi tie sivuojineen kulkee kostean, ojite-

tun maa-alueen läpi, josta voi suotua rautapitoisempaa vettä kaivoihin. 

Myös vettyneen kerroksen nouseminen ylöspäin on voinut edesauttaa 

veden suotautumista mökkien pohjoispuolella olevalta ojitetulta alueelta 

kaivoihin. Rauta-arvojen erot kaivojen ja järven välillä viittaavat tähän. 

Maaperä on yleisesti ottaen Kurtakon alueella hyvin rautapitoista ja alu-

eella on ollut ongelmaa kaivojen vedenlaadussa korkeiden rautapitoi-

suuksien vuoksi. 

Neuvottelussa ilmenneitten kaivojen omistajien antamien tietojen mu-

kaan mökkejä käytetään vaihtelevasti kesä- ja talviaikana. Kaivot ovat 

suotovesikaivoja ja omistajien mukaan kaivojen vettä on käytetty myös 

juomavetenä. Kaivot on rakennettu 80-luvun puolivälin tienoilla kaiva-

malla betonirenkaat hiekkapitoiseen maaperään, ja niille on tehty myös 

jonkinlaisia kunnostustoimenpiteitä vuosien varrella. Kaivojen rakenta-

misen yhteydessä niiden ympärille ei ole tehty massanvaihtoja eikä kai-

vorenkaiden saumoja ole tiivistetty. Kaivoista ei ole otettu aiemmin näyt-

teitä, joten vedenpinnan nostoa edeltäneestä vedenlaadusta ei ole ana-

lysoitua tietoa. Huomioitavaa kuitenkin on, että kaivojen rakenteeseen 

perustuen myös pintavedet voivat päästä kaivoihin, joten vaarana on 

myös kaivon saastuminen bakteerien osalta. 

Neuvottelussa  ilmoitti kaivojen omistajien näkemyk-

sen, että kaivojen vedenlaadun heikkeneminen johtuu järven vedenpin-

nan nostosta ja että heidän vaatimuksenaan on, että heille on rakennet-

tava vesijohtoyhteys vedensaannin varmistamiseksi. 

Neuvottelussa Kolarin kunta ilmoitti vievänsä kaivojen omistajien esityk-

sen Kolarin kunnan teknisen lautakunnan käsiteltäväksi ja päätöksente-

koon. Lapin ELY-keskus ilmoitti, ettei sillä ole mahdollisuutta osallistua 

mökkiläisten esittämiin toimenpiteisiin vesijohtoyhteyden rakenta-

miseksi. Lisäksi Lapin ELY-keskus toi myös esille miten tällaisessa 

hankkeessa esille tulevasta ennakoimattomasta vahingosta/haitasta 

voidaan hakea ratkaisua lupaviranomaiselta eli tässä tapauksessa asia 

jätettäisiin aluehallintoviraston ratkaistavaksi. ELY-keskuksella ei ole 

edellä esitetyn lisäksi enempää tietoa asiasta. 

Tiedoksianto Kolarin kunnalta 

Kolarin kunta on 7.10.2020 toimittanut aluehallintovirastolle tiedoksi kai-

vojen 1 ja 2 kaivonäytteiden testausselosteet (näytteenottopäivä 

7.6.2017). Testausselosteiden tuloksia on tarkemmin selostettu tämän 

päätöksen ratkaisuosassa. 

Vesinäytteitä koskevaa tiedustelua 

Aluehallintovirasto on 5.10.2020 toimittanut Kolarin kunnalle tiedustelua 

kaivovesinäytteistä seuraavasti:  

1) onko Kolarin kunta jatkanut vesinäytteiden ottamista korvausvaati-

musten kohteena olevista kaivoista vuoden 2018 jälkeen,  
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2) onko Kolarin kunta ottanut vesinäytteitä kaivoista korvausvaatimus-

ten kohteena olevilta kiinteistöiltä  ja 

,  

3) onko Kolarin kunnalla tiedossa vesinäytteiden tuloksia muutoin kuin 

vuosilta 2017 ja 2018 sekä 

4) onko Kolarin kunnalla tarkoitus ottaa lisää vesinäytteitä korvausvaati-

musten kohteena olevista kaivoista. 

Kolarin kunnan vastaukset tiedusteluun 

Kolarin kunta on 14.10.2020 vastannut tiedusteluun, että kunnalla ei ole 

tietoa, että vesinäytteiden ottamista olisi jatkettu vuoden 2018 jälkeen 

eikä kunta ole ottanut vesinäytteitä tilojen  ja 

 kaivoista. Kolarin kunnalla ei ole tiedossa vesi-

näytteiden tuloksia muutoin kuin vuosilta 2017 ja 2018 ja Kolarin kun-

nalla ei ole tarkoitus ottaa lisää vesinäytteitä korvausvaatimusten koh-

teen olevista kaivoista. 

Hakijoiden kuuleminen 

Aluehallintovirasto on 11.11.2020 varannut hakijoille tilaisuuden vasta-

selityksen antamiseen vastapuolen selityksestä ja Lapin ELY-keskuk-

sen lausunnosta. Samalla aluehallintovirasto on antanut hakijoille tietoja 

korvaushakemuksen käsittelystä. 

vastaselitys 

 on 11.12.2020 antamassaan tilaa 

 koskevassa vastaselityksessä todennut omistavansa sisarus-

tensa kanssa mökin Kurtakkojärven rannalla. Heidän vakituisia asuin-

paikkakuntiaan ovat Mikkeli, Suomenniemi ja Heinävesi, joten matkaa 

mökille on 700–800 km. Näin ollen he eivät ole toimittaneet vesinäyt-

teitä minnekään tutkittavaksi.  

Kaivo on rakennettu vuonna 1986 ja siitä ovat juoneet vettä useat hen-

kilöt, jopa Kolarin kunnan viroissa olevia ja muita kunnan päättäjiä. 

Vaikka kaivon käyttö on ollut todella satunnaista (mökki vain omassa 

käytössä), niin vesi on ollut aina kirkasta ja raikasta, joten sitä ei ole 

myöskään silloin tullut mieleenkään tutkituttaa.   

Järven ruoppauksen jälkeen tilanne muuttui oleellisesti, josta on nyt oltu 

yhteydessä ja vesinäytteet otettu ja toimenpiteitä asian korjaamiseksi 

pyydetty.  

Tilan omistajat ovat tulossa joulun aikaan mökille käymään ja voivat 

tuoda vettä vaikka ämpärillä maisteltavaksi ja nähtäväksi. Vesi on kel-

lertävää ja haisee epämiellyttävälle. Siis käyttökelvotonta. 

Kuinka moni mökin omistaja Suomessa olisi vain tyytynyt tilanteeseen, 

sitä voi itse kukin miettiä omalta osaltaan. 



18 

 

Selityksen antaja on erittäin pettynyt Kolarin kunnan asenteeseen ja 

etenkin 14.10.2020 annettuun vastaukseen aluehallintoviraston tiedus-

teluun. Selityksen antaja toivoo, että tätä asiaa ei haudata, vaan jonkin-

lainen oikeus toteutuu. 

 vastaselitys 

 on 18.12.2020 antamassaan vastaselityksessä toden-

nut, että mökkiläiset esittävät Kolarin kunnalle edelleen samat vaatimuk-

set, eli Kolarin kunta ostaa Kurtakon vesiosuuskunnalta liittymät ja toi-

mittaa linjan kaikkien neljän tontin rajalle. Mökkiläiset vastaavat itse 

vaadittamista rakennustöistä omien tonttiensa osalta. Mökkiläiset ovat 

alustavasti selvittäneet Kurtakon vesiosuuskuntaan liittymismahdolli-

suuksista ja toivovat, että kunta järjestäisi palaverin, jossa käydään yh-

dessä vesiosuuskunnan kanssa läpi liittymisehdot ja muut mahdolliset 

järjestelyt, kuten esimerkiksi vesijohtolinjan kunnossapitovastuut. 

Lisäksi hakijat toteavat, että Kolarin kunnan kansa käydyissä neuvotte-

luissa kunta lupautui ottamaan vesinäytteet kaivoista. Näin ei kutenkaan 

ole tapahtunut. 

Tekninen lautakunta oli päättänyt, että näytteenottoa kaivojen vedestä 

jatketaan kunnan toimesta keväällä 2018 mahdollisten tasaantuvien ve-

denlaatuvaikutusten poissulkemiseksi. Kaivojen näytteenotto oli tarkoi-

tus liittää osaksi vedenlaadun seurantaohjelmaa vuoden 2018 osalta 

(vähintään yksi näytteenottokierros). Lisäksi kuntaympäristöpalvelut voi 

tarvittaessa tukea vesiosuuskunnan kanssa käytävissä liittymisneuvot-

teluissa ja mahdollisessa vesilinjan rakentamiseen liittyvässä luvituk-

sessa. 

Hakijoiden mielestä vastapuoli on tahallaan jättänyt näytteet ottamatta, 

eikä ole toteuttanut neuvotteluissa sovittua asiaa edes vuoden 2018 

osalta. Myös aluehallintovirastolle 14.10.2020 antamissa vastauksissa 

Kolarin kunta vastaa hyvin ylimalkaisesti, vaikka on tehnyt päätökset ko-

kouksessa. 

Vesien pilaantuminen on tapahtunut järven vedennoston jälkeen. Haki-

jat voivat antaa siitä valaehtoisen todistuksen.  

Hakijat ovat antaneet seuraavat huomautukset Lapin ELY-keskuksen 

lausunnossa esitettyyn kantaan.  

Tien teon vaikutus: Tie on tehty vuonna 2011. Ojat ovat pintaojia ja nii-

den laskusuunta on jo vuosikymmeniä sitten kaivettuihin ojiin, siis pois-

päin kaivoista ja lähimpäänkin kaivoon on matkaa 50–60 metriä ja kau-

kaisimpaan 200–300 metriä. Hakijoiden näkemyksen mukaan vuonna 

2011 tehty ojitus ei ole kaivojen vuoden 2017 veden pilaantumisen syy, 

koska kyseessä olevien tapahtumien välillä on useamman vuoden viive.  

Hakijat viittaavat ELY-keskuksen mainintaan ”Maaperä on yleisesti ot-

taen Kurtakon alueella hyvin rautapitoista ja alueella on ollut ongelmaa 

kaivojen vedenlaadussa korkeiden rautapitoisuuksien vuoksi”, että ky-

seisiä ongelmia ei ole ollut hakijoiden kaivoissa ennen Kurtakkojärven 

vedenkorkeuden nostoa. Kaikkien kaivojen vedet ovat tulleet pohjave-

destä ja olleet kirkkaita. Ongelmat tulivat vedennoston jälkeen. Kaivot 
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ovat olleet käytössä vuosikymmeniä ja sinä aikana on ollut myös satei-

sia kesiä, eikä kaivojen vedenlaatu ole huonontunut, vaan on ollut hyvä 

ja kirkas. Kaivot ovat täyttäneet lain vaatimukset, kun ne on rakennettu. 

On tosin mahdollista, että pintavedet menevät kaivoon. Silloinhan se 

tarkoittaisi, että pilaantumista olisi tapahtunut aikaisemminkin. Näin ei 

kuitenkaan ole tapahtunut. Hakijoiden ymmärryksen mukaan, kun kaivot 

pumpataan tyhjiksi, niin kaivoon menneet pintavedet lähtevät pois. Ha-

kijat ovat tehneet niin useita kertoja, mutta vedet ovat pysyneet pilaan-

tuneina. 

Lapin ELY-keskuksen tiedoksianto 

Lapin ELY-keskus on 26.7.2021 otattanut tilojen 

 kaivoista ja Kurtakkojärvestä vesinäytteet ja 17.8.2021 

toimittanut aluehallintovirastolle tiedoksi kyseiset vesianalyysitulokset. 

Lapin ELY-keskus on todennut, että kaikkien näytteiden osalta veden 

väri- ja sameusarvot ovat enemmän tai vähemmän koholla, mikä viittaa 

pintavesivaikutukseen. Myös veden rauta- ja osin myös mangaanipitoi-

suudet ovat yksittäisten talouksien kaivovesien laatusuosituksia korke-

ammat. 

19.8.2019 toimitetussa sähköpostissa ELY-keskus on todennut, että 

rauta ja mangaani ovat Suomessa hyvin yleisiä, ja usein pitoisuudet 

ovat korkeita varsinkin matalissa muodostumissa, joissa pohjaveden-

pinta on lähellä maanpintaa. Tämä näkyy Lapin alueella erityisesti 

Kemi-Tornio-alueella, mutta toki korkeita rauta- ja mangaanipitoisuuksia 

voi esiintyä koko Lapin alueella. Kurtakon alueen pohjavesistä on melko 

vähän tallennettua laatutietoa Pohjavesitietojärjestelmässä, joten ainei-

den yleisistä pitoisuuksista on vaikea tehdä johtopäätöksiä. Sinänsä 

raudan ja mangaanin esiintyminen yhdessä on hyvin tavallista. Muuta-

mien alueen läheisyydestä otettujen laatuhavaintojen (noin 5 km Kurtak-

kojärvestä koilliseen) perusteella etenkin rautapitoisuudet ovat olleet 

jonkin verran koholla, mutta alittavat talousveden laatusuosituksen ra-

jaat. Raudan talousveden laatusuositus on 200 µg/l ja mangaanin 

50 µg/l. Tältä osin nyt havaitut pitoisuudet ovat melko korkeita, mutta 

alueen yleisiä pitoisuuksia kuvaavan kattavan taustatiedon puuttuessa 

ei suoralta kädeltä voi vetää johtopäätöksiä. Varsinkin, kun raudan ja 

mangaanin esiintyminen kaivovedessä ei ole mitenkään epätavallista. 

ELY-keskuksen toimittamien tulosten mukaan vesinäytteet täyttivät tut-

kituilta osin STM:n asetuksessa 401/2001 yksityistalouden kaivovedelle 

asetetut laatuvaatimukset ja -suositukset raudan pitoisuutta lukuun otta-

matta. Tilan Rentola osalta ylittyi lisäksi mangaanille asetettu enimmäis-

pitoisuusraja. Kaikkien tilojen osalta ylittyivät veden sameudelle (FTU) 

ja väriluvulle asetettu tavoitetaso ja tilan Järvenpää osalta veden pH 

alitti sille asetetun tavoitetason. 

Kaivovesien ja järviveden laatutuloksia on tarkemmin eritelty tämän 

päätöksen ratkaisuosassa. 
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Tarkastus 

Aluehallintovirasto on suorittanut asiassa maastotarkastuksen 

26.8.2021, josta laadittu pöytäkirja on liitetty asiakirjoihin. 

Lapin ELY-keskuksen tiedoksianto 

26.8.2021 tarkastuksella sovittiin, että Lapin ELY-keskus toimittaa alue-

hallintovirastolle tiedon Kurtakkojärven vedenkorkeudesta tarkastuspäi-

vältä sekä ilmakuvavertailun vuosilta 2010 ja 2020, joka havainnollistaa 

Kurtakkojärven vedenkorkeuden noston vaikutuksen Kurtakkojärven 

rantaviivaan. 

Lapin ELY-keskus on 3.9.2021 toimittanut aluehallintovirastolle tiedon, 

että Kurtakkojärven vedenkorkeus on 1.9.2021 ollut pari senttiä edellis-

viikkoista alempana (tasolla N60 + 174,32 m). Maastokatselmuspäivänä 

26.8.2021 vesipinta on ollut tasolla N60 + 174,34 m. Suunniteltu keskive-

sitaso N60 + 174,40 m on mitoitettu keskivirtaamalle. Lähimmillä havain-

topaikoilla ovat elokuun loppupuolen virtaamat olleet jonkin verran ajan-

kohdan keskiarvoa alemmalla tasolla ja keskivirtaamaa pienempiä, jo-

ten pohjapato toimii suunnitellusti. 

Kurtakojärven kunnostuksen historia 

- Ensimmäinen arkistoitu aloite Kurtakkojärven kunnostamisesta on 

vuodelta 1978, jonka jälkeen on tullut useita kunnostusaloitteita vuo-

sien varrella. 

- Suunnitelman maastotyöt on laadittu Lapin vesi- ja ympäristöpiirin ja 

Lapin ympäristökeskuksen toimesta. Syvyyskartoitus on tehty 

vuonna 1982 ja muut maastotutkimukset pääosin vuosina 1992–

1993. Suostumukset vedenpinnan nostoon on haettu ranta-alueiden 

ja vesialueiden omistajilta vuosina 1995–1998. Suunnitelmapiirrok-

set on laadittu vuonna 1999.  

o Hankkeen alkuperäisen rakennesuunnitelman on laatinut insi-

nööri , ja kustannusarvion rakennusmestari 

.  ja  ohella maastotutkimuksista 

ovat vastanneet insinöörit  ja  sekä 

tutkimusmestari . Luonnontalouden asian-

tuntijoina ovat toimineet biologit  ja 

. 

- 11.08.2003 Kolarin kunnanhallitus on käsitellyt Lapin ympäristökes-

kuksen lähettämän Kurtakkojärven kunnostussuunnitelman ja tehnyt 

päätöksen osallistumisesta hankkeen toteutukseen.  

o Päivitetty suunnitelma on valmistunut 30.4.2004 (Juha-Petri 

Kämäräinen/Reijo Kallioniemi). Suunnitelmaan on päivitetty 

muun muassa kustannusarvio sekä laadittu maanomistajien 

kanssa sopimuksia ja suostumuksia suunniteltuihin toimenpi-

teisiin. Kolarin kunta on luvan hakijana. Lupaa on haettu alun 

perin Pohjois-Suomen ympäristölupavirastolta, mutta asia on 

katsottu silloisen suomalais-ruotsalaisen rajajokikomission toi-

mivaltaan. Hakemus on toimitettu rajajokikomissiolle 

11.10.2004. 
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- Rajajokikomission lupapäätös on annettu 15.3.2007 (rauennut 

31.12.2011).  

- Kolarin kunta on hakenut 14.11.2011 aluehallintovirastolta jatkoai-

kaa Kurtakkojärven kunnostustöiden toteutukselle ensin vuoden 

2014, ja myöhemmin vuoden 2017 loppuun saakka. 

- Hanke on toteutettu Kolarin kunnan ja Lapin ELY-keskuksen yhteis-

hankkeena. Kolarin kunta on tilaajana ja rakennuttajana. Lapin ELY-

keskus on osallistunut rahoitukseen (avustusta myönnetty vesistön 

ja vesiympäristön käyttöä ja tilaa parantavien hankkeiden avustami-

sesta annetun valtioneuvoston asetuksen (714/2015) mukaan). Työt 

on suoritettu kevättalvella 2016 sekä viimeistelytöitä on tehty 2017. 

ELY-keskus on liittänyt tiedoksiantoon seuraavat ilmakuvat vuosilta 

2010 ja 2020, jotka havainnollistavat noston vaikutuksen rantaviivaan ja 

kaksi valokuvaa pohjapadolta mittauspäivältä. 
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Hakemuksen täydennyspyyntö tilan  osalta 

Aluehallintovirasto on 7.9.2021 tiedustellut tilan 

 uudelta omistajalta, , että haluaako hän korvausasiaa 

jatkettavan tilan Lomaranta osalta ja haluaako hän, että 

 edelleen jatkaa korvausasian hoitamista. Samalla on annettu mah-

dollisuus halutessa esittää omia huomioita tai näkemyksiä asiassa. 

Täydennys 

 ilmoitti 7.9.2021, että haluaa korvausasiaa jatkettavan ti-

lan Lomaranta osalta ja, että korvausasiaa hoitaa hänen puolestaan 

. 

Muistus maastotarkastuksesta laaditun tarkastuspöytäkirjan johdosta 

on 14.9.2021 aluehallintovirastolle toimittamassaan 

tarkastuspöytäkirjaa koskevassa muistutuksessa todennut, että pöytä-

kirjassa ei suoraan sanottu seuraavista kahdesta asiasta, mistä oli pu-

huttu tarkastuksella: 

- Missään kohtaa ei ole sanottu selvästi, että kaikkien kaivojen vesi 

meni käyttökelvottomaksi yhtä aikaa, sen jälkeen, kun järven pintaa oli 

nostettu. 

- Sivulle kolme alkuun pitää lisätä  lauseeseen, että 

suostumukset Kurtakkojärven pinnan nostolle on annettu vuonna 1995 

eli 20 vuotta aikaisemmin kuin hanke toteutettiin. 

Muistutuksen antajan tiedossa ei ole, että ELY-keskus tai kunta olisi ot-

tanut maanomistajiin yhteyttä siinä vaiheessa, kun työtä on alettu tehdä 

vuonna 2015–2016. 

Hakijoita olisi kuluttajina pitänyt ohjeistaa esim. kaivoveden tarkistuk-

sesta tai ELY-keskuksen olisi pitänyt hoitaa se asia itse ennen ruop-

paustoimenpiteitä. Tästä kuluttajasuojalain suojasta onkin nyt tuore ho-

vioikeuden päätös. 

Kunnan isien ja -äitien huoli siitä, että hakijoiden kiinteistöjen arvo nou-

sisi, jos saadaan takaisin käyttökelpoinen talousvesi tavalla tai toisella, 

on absurdi. Jos vertaa ilmavalokuvia vuodelta 2010 ja 2020, niin kiin-

teistöjen arvonnousu on tainnut tulla ihan eri puolelle järveä. 

Vastapuolen kuuleminen 

Aluehallintovirasto on 14.9.2021 varannut Kolarin kunnalle tilaisuuden 

selityksen antamiseen tarkastuskertomuksesta, 27.7.2021 otettujen ve-

sinäytteiden tuloksista ja käsittelyssä olevasta korvaushakemuksesta 

sekä asiassa esitetyistä vaatimuksista. 
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Vastapuolen selitys 

Kolarin kunta on 14.10.2021 antamassaan selityksessä todennut, ettei 

sillä ole lisättävää eikä täydennettävää aiemmin asiasta antamaansa 

vastaukseen (kh 15.01.2018 § 7) ja selitykseen (kh 03.12.2019 § 277). 

Hakijoiden kuuleminen 

Aluehallintovirasto on 22.12.2021 varannut hakijoille tilaisuuden vasta-

selityksen antamiseen Kolarin kunnan 14.10.2021 toimittamasta selityk-

sestä. 

Vastaselitys 

 (hakijoiden uusi yhteyshenkilö) on 20.1.2022 anta-

massaan vastaselityksessä lisännyt muutaman asian, jotka hän toivoo 

otettavan huomioon päätöksessä. 

Valvovien viranomaisten toiminta: 

Näyttää siltä, että valvovat viranomaiset ovat laiminlyöneet tehtävänsä 

ja nyt haetaan kaikenlaisia syitä korvausvelvollisuuden poistamiseksi.  

1. Maanomistajat ovat antaneet luvan noin 20 vuotta sitten ja sen jäl-

keen ei maanomistajia ole informoitu kunnan eikä ELY-keskuksen 

puolesta.  

2. Ennakkoarviointia (riskiarviointia) ei ole tehty. 

3. Kunnan ja ELY-keskuksen lausunnot tukevat hakijoiden käsitystä 

omien ”mokien” peittelystä. 

 

Muita huomioita: 

1. Hakijat ovat luvanneet antaa valaehtoisen todistuksen kaivovesien 

pilaantumisesta vedennoston jälkeen. 

2. Hovioikeuden päätöksessä todetaan, ettei kuluttajan tarvitse olla 

ammattilainen, vaan tekijän pitää tietää riskit. 

3. Kiinteistöjen arvon noususta hakijat toteavat, että kiinteistön/talous-

veden arvo ei hakijoiden mielestä muutu, tuleeko se kaivosta vai 

putkesta. 

Hakijoiden vaatimukset asian osalta eivät ole muuttuneet. 

Tiedoksianto 

Lapin ELY-keskus on aluehallintoviraston pyynnöstä 10.5.2022 toimitta-

nut tiedoksi vesinäytetiedoston ajoilta 7.6.2017 ja 12.9.2017, jossa on 

myös aluehallintovirastolta puuttuneen järvivesinäytteen tulokset. 

Tiedoksiannon liitteenä on toimitettu myös ilmakuvaindeksikartasta tar-

kistettuja Maanmittauslaitoksen historiallisten ilmakuvien kuvaushetken 

tietoja ja vertailutilanteena Naamijoen havaintoaseman vuosikäyrää ky-

seisiltä vuosilta. 
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Seuraavassa on esitetty tietoja vedenkorkeuksista ennen pohjapadon 

rakentamista. Vedenkorkeushavaintojen sekä maastomerkkien perus-

teella on vallitseviksi vedenkorkeuksiksi arvioitu: 

HW1/20             ~ N60 + 175,00 metriä 

MHW                 ~ N60 + 174,70 - " - 

MW                    ~ N60 + 174,00 - " - 

MNW                 ~ N60 + 173,95 - " - 

NWtalvi             ~ N60 + 173,65 - " – 

Maanmittauslaitoksen tiedoksianto 

Maanmittauslaitos toimitti 16.5.2022 aluehallintoviraston pyynnöstä seu-

raavat tiedot Maanmittauslaitoksen historiallisten ilmakuvien ottohetkistä 

Kurtakkojärven alueella. 

1996 vuoden ilmakuva on otettu 9.6.1996. 

2015 ilmakuva on otettu 16.8 tai 17.8.2015. 

2017 vuoden ilmakuva on otettu 24.7.2017. 

Vastapuolen kuuleminen 

Aluehallintovirasto on 16.5.2022 pyytänyt Kolarin kunnalta 23.5.2022 

mennessä selvitystä, että kuka/ketkä on kustantanut Kurtakkojärven ve-

denkorkeuden nostohankkeesta aiheutuneet kustannukset. Samalla Ko-

larin kunnan pyydettiin ilmoittamaan, onko Kurtakkojärven rannanomis-

tajat osallistuneet kustannuksiin millään tavalla. 

Kolarin kunnan selvitys 

Kolarin kunta on 20.5.2022 aluehallintovirastolle toimittamassaan selvi-

tyksessä ilmoittanut, että Kurtakkojärven kunnostus on rahoitettu Kola-

rin kunnan ja Lapin ELY-keskuksen yhteisrahoituksena. Kurtakkojärven 

rannan maanomistajat eivät ole osallistuneet Kurtakkojärven po. kun-

nostuksen rahoitukseen. 

Kurtakkojärven alueen maanomistajat ovat osallistuneet kunnostukseen 

talkootyöllä, eli vettyvän alueen raivaukset hoidettiin Kurtakkolaisten toi-

mesta. 

MERKINTÄ 

Aluehallintovirastolla on tätä asiaa ratkaistaessa ollut käytössään suo-

malais-ruotsalaisen rajajokikomission 15.3.2007 antama päätös 

M 37/04 hakemusasiakirjoineen ja Pohjois-Suomen aluehallintoviraston 

24.10.2014 antama päätös nro 71/2014/2 hakemusasiakirjoineen 

(PSAVI/65/04.09/2011) sekä valmistumisilmoitus ja Lapin ELY-keskuk-

sen lausunto teknisestä virheestä Kurtakkojärven kunnostuksen 

(PSAVI/65/04.09/2011) suunnitelma-asiakirjojen korkeuksissa. 
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ALUEHALLINTOVIRASTON RATKAISU 

Käsittelyratkaisu 

Asia käsitellään Suomen ja Ruotsin välinen vuoden 1971 rajajokisopi-

muksen 54/1971 ja uuden vesilain (587/2011) säännösten mukaan. 

Pääasiaratkaisu 

1. Kolarin kunnan on rakennettava/rakennutettava tilojen 

 rajalle vesijohtoputki ja liitettävä tilat Kurtakon 

vesiosuuskunnan vesijohtoverkostoon. Tilojen omistajien on osallis-

tuttava vesijohtoputken rakentamiskustannuksiin sekä liittymiskustan-

nuksiin oman tilan osalta 30 % osuudella, jolloin Kolarin kunnan osuu-

deksi jää maksettavaksi 70 % toteutuneista kustannuksista. 

 

Toimenpiteet on tehtävä vuoden sisällä tämän päätöksen lainvoi-

maiseksi tulemisesta. 

Tai vaihtoehtoisesti 

2. Kolarin kunnan on maksettava tilojen 

 omistajille heidän niin halutessaan vaihtoehdossa 1 oleva Kolarin 

kunnan osuus euromääräisenä korvauksena tilakohtaisesti. 

 

Korvaukset on maksettava 30 päivän kuluessa tämän päätöksen lain-

voimaiseksi tulemisesta (eräpäivä). Eräpäivän jälkeiseltä ajalta on 

korvaukselle maksettava vuotuista viivästyskorkoa, joka on seitsemän 

prosenttiyksikköä korkeampi kuin kulloinkin voimassa oleva korkolain 

12 §:ssä tarkoitettu viitekorko. 

RATKAISUN PERUSTELUT 

Käsittelyratkaisun perustelut 

Suomalais-ruotsalainen rajajokikomissio on 15.3.2007 antamallaan pää-

töksellä nro M 37/04 myöntänyt Kolarin kunnalle luvan Kurtakkojärven 

kunnostukseen vedenpintaa nostamalla (tasosta N60 + 174,50 m tasoon 

N60 + 175.00 m), ruoppauksilla ja veden virtausjärjestelyillä. Päätös on 

lainvoimainen. 

Suomen ja Ruotsin välinen vuoden 1971 rajajokisopimus (54/1971) on 

kumoutunut, kun uusi rajajokisopimus tuli voimaan 1.10.2010. Nykyisin 

voimassa olevan rajajokisopimuksen (91/2010) mukaan Tornionjoen ve-

sistön vesilupa-asioissa sovellettava lainsäädäntö ja lupaviranomaiset 

määräytyvät kummankin maan kansallisen lainsäädännön mukaan. Ra-

jajokisopimuksen 91/2010 siirtymäsäännöksiä koskevan artiklan 34 kap-

paleen 2. mukaan asiassa, jossa on sovellettu vuoden 1971 sopimuk-

sen 8 luvun 4 artiklan säännöksiä tämän sopimuksen tullessa voimaan, 
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sovelletaan vuoden 1971 sopimuksen aineellisia säännöksiä. Muutoin 

sovelletaan kansallisia säännöksiä. Artikla 34 kappaleen 3. mukaan 

vuoden 1971 sopimuksen nojalla annetut luvat jäävät voimaan niin kuin 

ne olisi annettu asianomaisen kansallisen lainsäädännön nojalla. Niiden 

tarkistamiseen, muuttamiseen ja noudattamisen valvontaan sovelletaan 

kansallisia säännöksiä. 

Tässä asiassa ei ole kyse rajajokikomission antaman päätöksen nro 

M 37/04 tarkistamisesta, muuttamisesta eikä noudattamisen valvon-

nasta, vaan vaatimuksista saada korvausta sellaisista vahingoista tai 

haitoista, jota rajajokikomissio ei lupaa myöntäessään ole edellyttänyt 

(ennakoimaton edunmenetys). Suomen ja Ruotsin välisen rajajokisopi-

muksen 91/2010 artiklan 34 kappaleessa 3. ei ole erikseen mainittu en-

nakoimattomien edunmenetysten käsittelystä mitään. Rajajokikomission 

päätöksen M 37/04 lupaprosessin aikana on sovellettu vuoden 1971 so-

pimuksen 8 luvun 4 artiklan säännöksiä rajajokikomission 91/2010 sopi-

muksen tullessa voimaan. Näin ollen tässä asiassa sovelletaan rajajoki-

sopimuksen 91/2010 siirtymäsäännöksen artikla 34 kappaleen 2. mu-

kaisesti vuoden 1971 sopimuksen aineellisia säännöksiä. Muutoin so-

velletaan kansallisia säännöksiä. 

Voimassa olevan vesilain (587/2011) 19 luvun siirtymäsäännöksen 

4 §:n 2 momentin mukaan tämän lain voimaan tullessa voimassa ollutta 

tässä laissa tarkoitettua hanketta tai toimenpidettä koskevaa lupaa on 

noudatettava. Hankkeen ja toimenpiteen toteuttamiseen sekä luvan tar-

kistamiseen sovelletaan, mitä luvassa määrätään, sekä ennen tämän 

lain voimaantuloa voimassa olleita säännöksiä ja määräyksiä, jollei 

tässä luvussa muuta säädetä. Hankkeen ja toimenpiteen kunnossapi-

toon ja poistamiseen sovelletaan, mitä 2 luvun 9 §:ssä säädetään.  

Koska tässä asiassa on kyse ennakoimattomia edunmenetyksiä koske-

van korvausasian käsittelystä, mikä ei ole hankkeen ja toimenpiteen to-

teuttamista, eikä luvan tarkistamista, sovelletaan tässä asiassa voi-

massa olevaa vesilakia (587/2011). 

Pääasiaratkaisun perustelut 

Asiassa saatu selvitys 

Taustaa 

Asiassa saadun selvityksen mukaan Kurtakkojärven vedenkorkeutta on 

jossakin vaiheessa ensin laskettu sen alkuperäisestä korkeudestaan. 

1970-luvun loppupuolella ovat Kurtakon kyläläiset olleet useaan kertaan 

yhteydessä Kolarin kunnan ympäristölautakuntaan ja Lapin vesi- ja ym-

päristöpiiriin vedenkorkeuden palauttamiseksi ennalleen. Kyläläisten 

esityksen pohjalta Kolarin kunta on 16.10.1978 päivätyllä kirjeellä esittä-

nyt Lapin ympäristöpiirille Kurtakkojärven kunnostamista. 

Vesipinnan nostamiseen, virtauskanavan kaivamiseen, ojien ja kana-

vien suojaus- ja verhoustöihin sekä muihin kunnostustoimenpiteisiin on 

prosessin käynnistyessä saatu suostumukset kaikilta Kurtakkojärven 

vesi- ja ranta-alueiden omistajilta. 
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Suomalais-ruotsalainen rajajokikomissio on 15.3.2007 antamallaan pää-

töksellä nro M 37/04 myöntänyt Kolarin kunnalle luvan Kurtakkojärven 

kunnostukseen vedenpintaa nostamalla (tasosta N60 + 174,50 m tasoon 

N60 + 175,00 m), ruoppauksilla ja veden virtausjärjestelyillä. Päätös on 

lainvoimainen. Päätökseen on merkitty, että hankkeen työt on aloitettu 

kun Tiehallinto on kesällä 2003 Ylläsjärventien kunnostushankkeen yh-

teydessä tehnyt kyseiselle paikalle 1 400 mm:n lisärummun. 

Aluehallintovirasto on 24.10.2014 antamallaan päätöksellä nro 

71/2014/2 mm. muuttanut suomalais-ruotsalaisen rajajokikomission 

15.3.2007 antaman päätöksen M 37/04 rakentamisaikaa koskevaa lu-

pamääräystä 3 ja valmistumisilmoitusta koskevaa lupamääräystä 4 si-

ten, että työt, jotka jo osittain on aloitettu, on saatettava olennaisilta osin 

loppuun viimeistään 31.12.2017 uhalla, että lupa on muutoin katsottava 

rauenneeksi. Lupapäätös on lainvoimainen. 

Asiassa saadun selvityksen mukaan Kurtakkojärven vedenpinnan nosto 

on toteutettu 2016 kevättalvella rakennetulla pohjapadolla. Vedenpintaa 

on nostettu entisen rantaviivan tasoon eli alimpiin vedenpinnan korkeuk-

siin suhteutettuna vedenkorkeutta on nostettu alimmalta tasolta 80–

90 cm ja keskimääräiseen vedenkorkeuteen vedenkorkeuden noston 

vaikutus on ollut noin 50 cm. Lapin ELY-keskuksen mukaan vedenpin-

nan nostolla ei ole ollut vaikutusta Kurtakkojärven tulvakorkeuksiin. 

Kunnostustöihin on kuulunut myös vesialueiden ruoppauksia. Viimeiste-

lytöitä on suoritettu vielä 2016–2017 talvella. 

Kurtakkojärven kunnostustyöt on todettu valmistuneiksi Kolarin kunnan, 

Lapin ELY-keskuksen ja urakoitsijan yhdessä tekemässä lopputarkas-

tuksessa 1.11.2017. Samalla on todettu, että lupapäätöksen nro 

71/2014/2 (oikeastaan rajajokikomission päätöksen M 37/04) mukaisista 

suunnitelmista poiketen järven vedenpinnan noston uudeksi tasoksi on 

määritelty N60 + 174,40 m, mikä on 60 cm luvanmukaista vedenkor-

keutta N60 + 175,00 m matalampi. Saavutettu taso vastaa hankkeessa 

tavoiteltua vedenpinnan korkeuden tasoa. 

Kurtakkojärven vedenkorkeuden noston tarkoituksena on ollut mm. pa-

rantaa Kurtakkojärven vedenlaatua ja edistää vesi- ja ranta-alueiden vir-

kistyskäyttöä. 

Tietoja kaivoista 

Tila  (kaivo 1) 

Tilalla oleva mökki on ei ole ympärivuotisessa käytössä. Tilan sementti-

renkainen suotovesikaivo on rakennettu vuonna 1984 hiekkarinteeseen. 

Kaivossa on 4–5 rengasta ja pohjalla on mellahiekkaa. Kaivon pohja on 

korkeudella N60 + 172,95 m ja kansi korkeudella N60 + 175,95 m. Kaivoa 

on syvennetty vuonna 2004 yhden metrin renkaan verran ja samalla 

kaivon pohjalle on laitettu teräsputki estämään hiekan pääsyn kaivoon. 

Kaivon välittömään läheisyyteen on vuonna 2015 rakennettu kesäkeittiö 

kivien varaan.  

Tarkastuksella saatujen havaintojen ja tarkastuskuvien mukaan kaivon 

sementtirenkaiden välit on tiivistämättä, kaivonrenkaissa on värimuutok-
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sia, kaivonrenkaiden sisäpinnassa on lohkeamia erityisesti kaivonren-

kaiden välien kohdalla ja neljäs kaivonrengas ylhäältä päin lukien on 

liikkunut paikoiltaan. Kaivonrenkaiden sisäpinnoissa on valumajälkiä 

siinä määrin, että on oletettavaa, että pintavettä on päässyt jossakin vai-

heessa kaivoon. Ylhäältä lukien toisen ja kolmannen kaivonrenkaan vä-

liin on asennettu vedenottoputki, joka menee kesäkeittiön suuntaan. Ve-

denottoputken kohtaa ei ole tiivistetty mitenkään, vaan kaivonrenkaiden 

välissä on sillä kohtaa iso lohkeama. 

 mukaan kaivon vettä on ennen Kurtakkojärven veden-

korkeuden nostamista käytetty juoma- ja ruokavetenä ja se on ollut kir-

kasta, eikä siinä ole ollut haju- tai makuhaittoja. Kurtakkojärven kunnos-

tuksen jälkeen vettä ei ole voinut enää käyttää, josta syystä myös mökin 

käyttö on ollut vähäistä. Kaivon vedenlaatu huononee mitä enemmän 

vettä käyttää (vesi menee mustemmaksi). Kaivon vettä käytetään nykyi-

sin vessavetenä ja paljussa. Vesi värjää paljun reunat ruskeaksi ja kai-

vovedellä tiskatessa kynnenaluset menevät mustaksi. 

 mukaan kaivon vedenkorkeus on sama kuin järvessä. 

Kaivo täyttyy nopeasti, kun sen tyhjentää. Vettä ei ehdi saamaan koko-

naan pois, kun uutta tulee tilalle. Pidemmän käyttökerran jälkeen kaivo 

on ennen Kurtakkojärven vedenkorkeuden nostoa tyhjennetty ja renkaat 

on pesty. Nykyisin kaivoa ei ole tyhjennetty enää kokonaan, poikkeuk-

sena viimeisin näytteenotto (26.7.2021). Kaivo oli tuolloin täyttynyt muu-

tamassa päivässä.  mukaan vesi on tullut kaivoon ennen Kur-

takkojärven vedenkorkeuden nostoa maa-alueiden suunnasta, mutta 

Kurtakkojärven vedenkorkeuden noston jälkeen vesi on tullut järven 

suunnasta. 

Tila  (kaivo 2) 

Tilalla oleva mökki on ympärivuotisessa käytössä ja sitä käytetään har-

vakseltaan, lähinnä lomien aikaan. Tilan sementtirenkainen suotovesi-

kaivo on rakennettu vuonna 1985 (tarkastuksella ilmoitettu) tai vuonna 

1986 (  11.12.2020 toimittama vastaselitys) hiekkarin-

teeseen. Kaivon pohja on korkeudella N60 + 173,26 m ja kansi korkeu-

della N60 + 176,17 m. 

Tarkastuksella saatujen havaintojen ja tarkastuskuvien mukaan kaivon-

renkaiden välit on tiivistämättä. Ylhäältä lukien kaivon kolmas ja neljäs 

kaivonrengas on liikkunut paikoiltaan. Kaivonrenkaiden pinnalla on valu-

majälkiä, joista voi päätellä, että vettä on jossakin vaiheessa valunut 

kaivoon yläkautta pintavaluntana. 

Kuolinpesän osakkaiden mukaan kaivo on toiminut moitteettomasti ja 

vesi on ollut kirkasta, puhdasta ja jääkylmää Kurtakkojärven ruoppaus- 

ja vedenpinnan nostotoimenpiteisiin asti. Kaivon vettä käytettiin aikai-

semmin talousvetenä ja saunavetenä, mutta nykyisin vettä käytetään 

vain saunavetenä. Kaivoon on tehty normaalit puhdistus- ja renkaiden 

pesut aika-ajoin. Kaivolle ei ole ollut tarvetta tehdä aikaisemmin muuta, 

koska kaivossa on ollut hyvä vesi. 

Kaivon vesi on ollut heti Kurtakkojärven talven 2016 vedenkorkeuden 

noston jälkeen vihreää ja limaista ja haissut pahalle. Tilan kaivo oli tuol-
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loin tyhjennetty, puhdistettu ja sen pohjalle oli vaihdettu hiekka. Toimen-

pide ei parantanut veden laatua, vaan kaivon vesi on keltaista ja haise-

vaa ja saman lämpöistä kuin Kurtakkojärven vesi. 

Kaivon vesi on viimeksi tyhjennetty juhannuksena ennen 26.7.2021 

ELY-keskuksen otattamaa näytettä. Kaivon vesi oli palautunut omalle 

korkeudelleen noin tunnin kuluttua tyhjennyksestä. 

Kuolinpesän osakkaat totesivat tarkastuksella, että heille riittäisi myös, 

että he saisivat puhdasta vettä kaivosta. 

Tila  (kaivo 3) 

Tilan mökki ei ole ympärivuotisessa käytössä. Tilan sementtirenkainen 

suotovesikaivo on rakennettu joskus 1960-luvun loppupuolella samaan 

aikaan kuin tilalla oleva mökki on rakennettu. Kaivoa on syvennetty ve-

sitilan lisäämiseksi noin 10 vuotta sitten siten, että kaivon pohjalle on 

lisätty kaksi pienempää kaivonrengasta. Kaivossa on hiekkapohja. Kai-

voon ei ole laitettu suodatinmateriaalia. Kaivon pohjan korkeus ei ole 

tiedossa, kaivon kansi on korkeudella N60 + 175,83 m. 

Tarkastuksella saatujen havaintojen ja tarkastuskuvien mukaan kaivon-

renkaiden välit on tiivistämättä ja ylhäältäpäin laskettuna kolmas ja nel-

jäs kaivonrengas ovat liikkuneet paikoiltaan. 

Tilan omistajan mukaan kaivoveden laatu on aikaisemmin ollut hyvä. 

Kaivon vesi on ollut kirkasta ja kaivon pohja on näkynyt. Kurtakkojärven 

vedenkorkeuden noston jälkeen ensimmäisenä vuotena vesi oli haissut 

pahasti. Tilan omistaja on lisännyt paperisuodattimen puhdistamaan 

vettä veden laadun muuttumisen jälkeen. Vedenkorkeuden noston jäl-

keen vettä on käytetty vain saunavetenä. 

Kaivoa ei ole tyhjennetty ennen ELY-keskuksen 26.7.2021 otattamaa 

näytteenottoa. Kaivoon ei ole koskettu tai huollettu sen jälkeen, kun vesi 

on mennyt pilalle. 

Tila  (kaivo 4) 

Aluehallintovirasto tiedusteli 9.5.2022 puhelimitse 

(yksi tilan edellisistä omistajista) tarkempia kaivoa ja kaivon ve-

denlaatua koskevia tietoja.  kertoi, ettei hän tiedä kaivon 

rakentamisvuotta, koska hän ei ole tilan alkuperäinen omistaja. Veden-

laatua ei ole ollut hänen mukaansa aikaisemmin tarvetta tutkia, koska 

kaivovesi on ollut moitteetonta ja kristallinkirkasta. Kaivon vettä oli käy-

tetty mm. juomavetenä ja saunavetenä. Kaivon vesi oli pilaantunut Kur-

takkojärven vedenkorkeuden noston seurauksena. Mökkikiinteistöä käy-

tettiin tosi harvoin. 

Nykyinen tilan omistaja, , on omistanut tilan loppuvuo-

desta 2020 lähtien.  ei ole tietoa sementtiren-

kaisen suotovesikaivon rakentamisvuodesta. Tilalla oleva mökki on ra-

kennettu vuonna 1967, joten luultavasti kaivo on rakennettu myös sil-

loin. Tilan myyjä on tilan nykyiselle omistajalle sanonut, ettei kaivoa ole 

hetkeen käytetty. Kaivon pohjan korkeus ei ole tiedossa, kaivon kansi 

on korkeudella N60 + 176,38 m. 
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Tarkastuksella saatujen havaintojen ja tarkastuskuvien mukaan kaivon-

renkaiden välit on tiivistämättä ja useampi kaivonrengas on liikkunut 

paikoiltaan. Kaivon renkaissa on pintavalumajälkiä ja kaivon kansira-

kenne on huonossa kunnossa (homeinen). 

Tilan nykyiset omistajat eivät itse ole käyttäneet kaivon vettä. Saunan 

vesi otetaan järvestä. Ennen 26.7.2021 ELY-keskuksen otattaman vesi-

näytteen ottamista kaivo on tyhjennetty kaksi kertaa. 

Kaivovesien ja Kurtakkojärven vedenlaatu- ja vedenkorkeustietoja 

Korvaushakijoiden mukaan kaikkien tilojen kaivovedet ovat ennen Kur-

takkojärven vedenkorkeuden nostamista olleet kirkkaita ja hyviä. Kur-

takkojärven vedenkorkeuden nostamisen jälkeen kaivojen vesi on ollut 

keltaista ja haisevaa, eikä kaivovettä ole voinut käyttää juomavetenä. 

Korvausten hakijat ovat olleet kevättalvella 2017 yhteydessä Lapin ELY-

keskukseen kaivojen vedenlaatuongelmien vuoksi. 

Kaivojen vedenlaadusta ei ole tutkittua tietoa ennen Kurtakkojärven ve-

denkorkeuden nostamista. 

Seuraavassa taulukossa on esitetty aluehallintovirastolla käytössä ole-

vat kaivojen vedenlaatutiedot. Taulukoon on lisätty myös Kurtakkojär-

ven vedenlaatutuloksia niiltä päiviltä, kun järvestä on otettu näytteet sa-

mana päivänä kuin kaivoista. 

 rauta 
(µg/l) 

man-
gaani 
(µg/l) 

sameus 
(FTU) 

väriluku 
(mg Pt/l) 

pH 

7.6.2017  
kaivo 1 

656 41,7 1,8 14 7,1 

7.6.2017  
kaivo 2 

1 540 108 4,7 54 7,3 

12.9.2017 
kaivo 1 

10 300 168 35 <5 6,4 

12.9.2017 
kaivo 2 

1 600 76,0 5,4 50 7,3 

12.9.2017 
Kurtakko-
järvi 

4 290 26,8 6 250 6,85 

28.6.2018 
kaivo 1 

813 59,5 1,2 7 6,6 

28.6.2018 
kaivo 2 

956 24,9 2,8 30 7,4 

7.8.2018  
kaivo 1 

3 570 32,4 8,6 12 6,5 

7.8.2018  
kaivo 2 

1 880 85,9 5,5 51 7,3 
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7.8.2018 
Kurtakko-
järvi (KJ1) 

3 110 29,9 6,4 160 - 

26.7.2021 
kaivo 1 

2 100 29 16 39 6,7 

26.7.2021 
kaivo 2 

3 100 60 5,1 75 6,9 

26.7.2021 
kaivo 3 

580 9,3 3,0 21 6,1 

26.7.2021 
kaivo 4 

1 400 120 15 49 6,9 

26.7.2021 
Kurtakko-
järvi (KJ1) 

2 500±300 14±1,1 6±1,2 140±14 6,88±2,1 

 

Kaivonäytteiden rautapitoisuudet ja osittain myös mangaanipitoisuudet 

sekä pH ja sameus ovat ylittäneet selvästi pienten yksiköiden talousve-

den laatuvaatimuksista ja valvontatutkimuksista annetussa sosiaali- ja 

terveysministeriön asetuksessa (401/2001) yksittäisille talouksille 

omaan vedenhankintaan käytettävälle talousvedelle (talousvesikaivot) 

annetut talousveden laatusuositukset. 

Kurtakkojärven vesistötarkkailutuloksia vuodelta 2018 on esitetty seu-

raavassa taulukossa (Vj1 sijaitsee Vähäjoella noin 100 metriä rakenne-

tun pohjapadon alapuolella, Kj1 sijaitsee Kurtakkojärvellä noin 440 met-

riä pohjapadosta järvelle päin, Kj323 sijaitsee Kurtakkojärven syvän-

teessä. Tiloja  ja  lähin vesis-

tötarkkailupiste on Kj1). 

 rauta 
(µg/l) 

man-
gaani 
(µg/l) 

sa-
meus 
(FTU) 

väriluku (mg 
Pt/l) 

27.3.2018 
(Vj1) 

4 040  7,9 220 

27.3.2018 
(Kj1) 

2 110 57,9 4,1 130 

27.3.2018 
(Kj323) 

4 060 161 12 180 

22.8.2018 
(Vj1) 

2 330  6,0 150 

22.8.2018 
(Kj1) 

2 310 21,9 6,8 150 

22.8.2018 
(Kj323) 

2 350 28,1 6,7 150 

25.10.2018 
(Vj1) 

2 110  4,8 130 

18.12.2018 
(Kj323) 

2 120 65,8 3,9 160 
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Kaivojen 1–4 ja Kurtakkojärven tiedossa olevat vedenpinnan korkeustie-

dot metreinä N60-korkeusjärjestelmällä on esitetty seuraavassa taulu-

kossa. 

Mittaus-
ajankohta 

Kaivo 1 

 

Kaivo 2 Kaivo 3 

 

Kaivo 4 

 

Kurtak-
kojärvi 

16.5.2017 +174,37 +174,43 +174,34 
(kaivo 

jäässä) 

+174,39 
(kaivo 
jäässä) 

+174,40 

7.6.2017 +174,52 +174,95 +174,50 +174,39 +174,47 

12.9.2017 +173,96 +174,49 - - +174,36 

 

Oikeudellinen arvio ja lopputulos 

Suostumukset ja niiden merkitys korvausasiassa 

Kolarin kunta on tämän korvausasian käsittelyn yhteydessä vedonnut 

korvausvaatimusten hylkäämisessä siihen, että tilojen omistajat ovat an-

taneet suostumuksensa Kurtakkojärven vedenkorkeuden nostamiselle. 

Hakijat ovat todenneet, että suostumukset on annettu jo 20 vuotta sitten 

ja hanke toteutettu vasta muutama vuosi sitten. Hakijat ovat kiistäneet 

antaneensa lupaa tilojensa kaivovesien pilaamiseen. 

Kurtakkojärven kunnostusta koskevaan lupaprosessiin liittyvissä suostu-

musasiakirjoissa tilojen 

 omistajat ovat 

kaikki antaneet suostumuksensa siihen, että Kurtakkojärven vesipintaa 

nostetaan järven luusuaan rakennettavalla pohjapadolla Lapin ympäris-

tökeskuksen laatiman suunnitelman ”Tnro 305 Lav 1:1 KURTAKKO-

JÄRVEN KUNNOSTUS” mukaisesti. Keskivedenkorkeus nousee ta-

sosta N60 + 174,50 metriä tasolle N60 + 175,00 metriä. Myös alimmat ve-

denkorkeudet nousevat noin 50 cm. Tulvakorkeuksiin pohjapadolla ei 

ole vaikutuksia. Suostumukset on annettu korvauksetta seuraavin eh-

doin:  

1. Hankkeen toteuttamisesta vastaavat valtio ja Kolarin kunta. Suostu-

muksen antajat eivät osallistu hankkeesta aiheutuviin kustannuksiin.  

2. Ko. kiinteistön tai sen osan vaihtaessa omistajaa sitoutuu kiinteistön 

omistaja (luovuttaja) sisällyttämään kauppakirjaan tai muuhun luovutus-

sopimukseen uutta omistajaa (saaja) velvoittavan ehdon suostumuksen 

voimassapysymisestä.  

3. Suostumus raukeaa, mikäli työtä ei ole aloitettu 1.1.2005 mennessä. 

Suostumusasiakirjoissa ei ole mainittu mitään tiloilla 

 olemassa olevista kaivoista. Suostumusasiakirjoissa 

ei ole myöskään mainintaa, että rannanomistajat sitoutuisivat olemaan 

vaatimatta korvauksia hankkeesta aiheutuvista ennakoimattomista 

edunmenetyksistä. Edellä mainittu ”Suostumukset on annettu hank-

keelle korvauksetta” ei voine tarkoittaa sitä, että rannanomistajat olisivat 
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etukäteen sitoutuneet olemaan vaatimatta korvauksia hankkeesta mah-

dollisesti heidän tiloilleen aiheutuvista ennakoimattomista edunmenetyk-

sistä. Tilojen omistajat totesivat myös tarkastuksella, etteivät he ole an-

taneet suostumustaan kaivojen vedenlaadun pilaamiselle eikä heillä ole 

missään vaiheessa ennen Kurtakkojärven vedennostohankkeen suun-

nittelua tai toteuttamista käynyt mielessäkään, että hankkeesta voisi ai-

heutua kaivojen vedenlaadun pilaantumista.  

Aluehallintovirasto toteaa, että suostumusasiakirja ei sisällä suostu-

musta olemaan vaatimatta korvauksia hankkeesta aiheutuvista ennakoi-

mattomista edunmenetyksistä. Tilojen omistajilla on siten ollut mahdolli-

suus laittaa aluehallintovirastossa vireille korvaushakemus hankkeesta 

aiheutuvista ennakoimattomista edunmenetyksistä. 

Edellyttämättömät vahingot ja haitat (ennakoimaton edunmenetys) 

ja korvaushakemuksen vireille pano 

Edellyttämättömällä vahingolla ja haitalla (ennakoimaton edunmenetys) 

tarkoitetaan edunmenetystä, joka olisi määrätty korvattavaksi, jos se 

olisi ollut tiedossa lupa-asiaa ratkaistaessa. Tällainen vahinkotilanne rin-

nastuu menettelyllisesti ja aineellisoikeudellisesti lupa-asian yhteydessä 

ratkaistavaan korvausasiaan. 

Kolarin kunnalla on ollut selvilläolovelvollisuus suunnitellun hankkeen 

vaikutuksista ja se on myös vastuussa hankkeesta aiheutuvista vahin-

goista, haitoista ja edunmenetyksistä. Lapin ELY-keskuksen mukaan 

sillä ei ole ollut tietoa kaivoista tai niiden talousvesikäytöstä ennen Kur-

takkojärven kunnostushanketta. 26.7.2021 tehdyn tarkastuksella kysyt-

täessä, että onko Kolarin kunnalla ollut aiemmin tiedossa, että korvaus-

asian tiloilla on ollut kaivot ja onko muilla Kurtakkojärven tiloilla kaivove-

det pilaantuneet,  kertoi, että Kolarin kunnalla on ollut 

tieto kaivoista, mutta kaivoja ei ole otettu huomioon hankkeen yhtey-

dessä. Hän ei kuitenkaan perustellut kantaansa tarkemmin eikä ole toi-

mittanut mitään näyttöä väitteensä tueksi. Tarkastuksella mukana ollut 

Kolarin kunnan edustaja ei ole ollut mukana Kurtakkojärven vedenkor-

keuden nostoa koskevassa lupahakemusprosessissa, joten hän ei 

osannut ottaa kantaa, että onko Kolarin kunnalla ollut etukäteen tietoa 

kaivojen olemassaolosta. 

Tiedossa olevat hankkeesta aiheutuvat vahingot, haitat ja edunmene-

tykset arvioidaan ja määrätään korvattaviksi hanketta koskevan lupa-

päätöksen yhteydessä. Jos on tiedossa sellaisia mahdollisia vahinkoja, 

haittoja tai edunmenetyksiä, joita hankkeesta mahdollisesti voi aiheutua, 

voidaan päätöksessä antaa luvan saajalle tarkkailuvelvollisuus ja sa-

malla päätöksessä voidaan antaa määräyksiä toimenpiteistä tai kor-

vauksista, mikäli tarkkailutulosten perusteella osoittautuu, että hank-

keesta aiheutuu kyseisiä vahinkoja, haittoja tai edunmenetyksiä. 

Rajajokikomission päätöksessä M 37/04 ei ole mainintaa tilojen 

 kaivojen olemassaolosta. Myöskään Kur-

takkojärven kunnostusta koskevaan lupaprosessiin liittyvissä kunnos-

tussuunnitelmassa tai suostumuksissa ei ole mitään mainintaa ole-

massa olevista kaivoista. Rajajokikomission päätöksessä M 37/04 ei ole 
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tehty haittavaikutusarviota kaivojen vedenlaadun osalta eikä päätök-

sessä ei ole määrätty kaivojen vedenlaadun tarkkailua.  

Koska kaivojen vedenlaadun pilaantumisvaihtoehtoa ei ole arvioitu eikä 

käsitelty rajajokikomission päätöksen yhteydessä, on kyse sellaisista 

vahingoista ja haitoista, joita rajajokikomissio ei lupaa myöntäessään 

ole edellyttänyt (ennakoimattomista edunmenetyksistä), jos riittävä syy-

yhteys kaivovesien pilaantumisen ja Kurtakkojärven vedenkorkeuden 

noston välillä todetaan. 

Suomen ja Ruotsin välisen rajajokisopimuksen 54/1971 3 luvun 19 artik-

lan mukaan vaatimus saada korvausta sellaisesta vahingosta tai hai-

tasta, jota rajajokikomissio ei lupaa myöntäessään ole edellyttänyt, on 

tehtävä kymmenen vuoden kuluessa luettuna rakentamisen loppuun 

saattamiseen määrätyn ajan päättymisestä. 

Pohjois-Suomeen aluehallintovirasto on 24.10.2014 antamallaan pää-

töksellä nro 71/2014/2 muuttanut suomalais-ruotsalaisen rajajokikomis-

sion 15.3.2007 antaman päätöksen M 37/04 rakentamisaikaa koskevaa 

lupamääräystä 3 siten, että työt, on velvoitettu saattamaan olennaisilta 

osin loppuun viimeistään 31.12.2017 uhalla, että lupa on muutoin kat-

sottava rauenneeksi. Hakijat ovat laittaneet korvausasiansa vireille alue-

hallintovirastossa 18.1.2019, joten korvaushakemus on laitettu vireille 

Suomen ja Ruotsin välisen rajajokisopimuksen 54/1971 3 luvun 19 artik-

lassa säädetyssä ajassa. 

Syy-yhteysarviointi 

Lapin ELY-keskus ja Kolarin kunta ovat teettäneet kaivoveden laatutut-

kimuksia tilojen  ja  

kaivoista hakijoiden oltua yhteydessä kaivojensa vedenlaadusta ELY-

keskukseen. Tilojen J  ja  

kaivot ovat olleet jäässä ensimmäisellä näytteenottokerralla 16.5.2017 

eikä niistä ole otettu vesinäytteitä vuosina 2017 ja 2018 lainkaan. Tilo-

jen  ja kaivojen veden-

laatua on tutkittu ainoastaan 26.7.2021. Useampien näytetulosten puut-

tuminen tilojen  ja  osalta 

ei johdu tilojen omistajista, eikä useamman näytteenottotuloksen puuttu-

minen näin ollen saa myöskään aiheutua kyseisten tilojen omistajien va-

hingoksi. 26.7.2021 näytetulokset osoittavat myös näiden tilojen kaivo-

jen veden ylittävän asetuksen 401/2001 laatusuositusten enimmäispitoi-

suudet talousveden rautapitoisuudelle molempien tilojen osalta ja myös 

mangaanipitoisuudelle toisen tilan osalta. Asiassa on siten riidatonta, 

että korvaushakemuksen kohteena olevien tilojen kaikissa kaivoissa ai-

nakin veden rautapitoisuus ylittää talousvedelle asetuksessa 401/2001 

asetetun raudan enimmäispitoisuuden (400 µg/l). Myös veden väriluku 

(5) ja sameus (1,0 FTU) ylittävät niille asetetut tavoitetasot. Joissakin 

näytteissä myös veden mangaanipitoisuus ylittää sille asetetun enim-

mäispitoisuuden (100 µg/l).  

Tämän korvausasian yhteydessä tulee tutkittavaksi, onko Kurtakkojär-

ven vedenkorkeuden noston ja rannanomistajien tilojen kaivon veden-

laadun pilaantumisen välillä olemassa syy-seuraus-yhteyttä. 
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Korvausvaatimuksen esittäjällä on ainakin jossain määrin näyttövelvolli-

suus aiheutuneista vahingoista sekä aiheutuneen vahingon ja hankkeen 

välisestä syy-yhteydestä. Aluehallintovirastolla on virallisperiaatteen 

mukaan velvollisuus selvityttää syy-yhteyttä viran puolesta. Virallisperi-

aatteen soveltamista arvioidaan tapauskohtaisesti hankkeen ja aiheutu-

neiden edunmenetysten laatu ja laajuus sekä haitankärsijöiden piiri huo-

mioon ottaen. 

Hakijat ovat ilmoittaneet syy-yhteydeksi kaivojen yhtäaikaisen vedenlaa-

dun pilaantumisen heti Kurtakkojärven vedennostohankkeen toteuttami-

sen jälkeen (ajallinen yhteys). Hakijat ovat väittäneet kaivoveden rauta-

pitoisuuden vaihtelevan Kurtakkojärven veden rautapitoisuuden mukai-

sesti ja tilan  kuolinpesän osakkaat ovat to-

denneet, että myös kaivoveden lämpötila on muuttunut Kurtakkojärven 

vedenkorkeuden nostamisen seurauksena. Ennen Kurtakkojärven ve-

denkorkeuden nostamista kaivovesi on ollut kylmää ja nostamisen jäl-

keen kaivovesi on ollut lämpötilaltaan Kurtakkojärven luokkaa. Kaikki 

rantatilojen omistajat ovat yhteneväisesti ilmoittaneet, että kaivovesi on 

ollut kirkasta ja käyttökelpoista ennen Kurtakkojärven vedenkorkeuden 

nostamista ja kaivojen vedenlaatu on huonontunut välittömästi Kurtak-

kojärven vedenkorkeuden nostamisen jälkeen. Kaivoista saatujen ve-

denlaatutietojen mukaan kaivovedet ylittävät asetuksessa 401/2001 ta-

lousvedelle asetetut laatusuositukset raudan ja osittain myös mangaa-

nin enimmäispitoisuuksien ja väriluvun sekä sameuden tavoitetasojen 

osalta. 

Aluehallintovirasto toteaa, että Kurtakkojärven vedenkorkeuden ja kai-

vojen vedenlaadun välistä syy-yhteyden arviointia vaikeuttaa tämän kor-

vausasian yhteydessä erityisesti se, että kaivoista ei ole vedenlaatutie-

toja ennen Kurtakkojärven vedenkorkeuden nostamista. Lisäksi tilojen 

 ja  osalta on käytössä 

kaivojen vedenlaatutietoja vain yhdeltä tutkimuskerralta (26.7.2021). 

Haasteellista asiassa on myös se, ettei käytössä ole tarkempia tietoja 

alueen maaperästä, pohjaveden virtaussuunnista eikä alueen pohjave-

denlaatutuloksia. Syy-yhteyden arviointia vaikeuttaa jonkin verran myös 

kaivojen kunto. Kaikkien tilojen kaivot ovat tiivistämättömiä sementtiren-

kaisia suotovesikaivoja. Osassa kaivoista on siirtyneitä kaivonrenkaita 

ja osa kaivoista on muutenkin huonossa kunnossa. Tämänhetkisen kai-

vojen kuntojen perusteella ei voida täysin sulkea pois vaihtoehtoa, ett-

eikö vettä voisi päästä kaivoihin myös esimerkiksi kaivonrenkaiden vä-

leistä, mikä osaltaan vaikuttaa kaivoveden laatuun. Myös pintavettä on 

ainakin jossakin vaiheessa päässyt osaan kaivoista kaivonrenkaissa ha-

vaittavien värimuutosten perusteella. Jos vettä pääsee nykyisin kaivoi-

hin Kurtakkojärvestä Kurtakkojärven vedenkorkeuden noston jälkeen, 

on hyvin todennäköistä, että vettä on päässyt kaivoihin järven suun-

nasta myös ennen Kurtakkojärven vedenkorkeuden nostamista ainakin 

järven tulva-aikoina.  

Aikaisempien kaivovesien vedenlaatutietojen puuttuminen ei saa kuiten-

kaan koitua suoraan hakijoiden vahingoksi, koska lähtökohtaisesti hank-

keen toteuttajalla on selvilläolovelvollisuus ja vastuu hankkeesta aiheu-

tuvista vahingoista ja haitoista. Kolarin kunta ei ole aikanaan selvittänyt 

talousvesikäytössä olevien kaivojen olemassaoloa tai ainakaan niiden 
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olemassaoloa ei ole otettu huomioon lupaa myönnettäessä. Tästä 

syystä rajajokikomission tekemän luvan myöntämisen harkinnan yhtey-

dessä ei ole voitu tehdä vaikutusarviointia, eikä ole myöskään määrätty 

tehtäväksi kaivojen vedenlaadun tarkkailua. Hakijat eivät ole osanneet 

hankkeen vuoksi varautua näytteidenottoon kaivovesistä ennen Kurtak-

kojärven vedenkorkeuden nostamista, eikä heiltä sitä voida vaatiakaan.  

Hakijat ovat koko korvausasian käsittelyn ajan vedonneet, että veden-

laadussa ei ole aikaisemmin ollut mitään ongelmaa ja tarvetta kaivojen 

kunnostamiseen tai veden näytteenottamiseen ei ole ollut. Kaikki tilojen 

omistajat ovat yhteneväisesti esittäneet kaivojen veden olleen kirkasta, 

hyvää ja käyttökelpoista ennen Kurtakkojärven vedenkorkeuden nosta-

mista ja hakijat ovat olleet valmiita antamaan siitä valaehtoisen todistuk-

sen. Koska tilan  osalta on omistus vaihtunut lop-

puvuodesta 2020 ja uudella omistajalla ei ole ollut tarkempia tietoja kai-

vosta tai kaivovedenlaadusta, on aluehallintovirasto ollut puhelimitse yh-

teydessä yhteen kyseisen tilan entisistä omistajista. Myös tilan entinen 

omistaja vakuutti kaivoveden laadun olleen moitteetonta ennen Kurtak-

kojärven vedenkorkeuden nostoa. Koska ei ole käytettävissä tutkimus-

tuloksia kaivojen vedenlaadusta ennen Kurtakkojärven vedenkorkeuden 

nostoa, eikä Kolarin kunta ole muutoinkaan pystynyt osoittamaan, ett-

eikö kaivojen vedenlaatu olisi ollut ennen vedenkorkeuden nostoa hyvä, 

pitää aluehallintovirasto uskottavana, että kaivojen vedenlaatu on voinut 

aikaisemmin olla hakijoiden esittämällä tavalla hyvää ja talousvedeksi 

käyttökelpoista. Korvausasian vireille laittaminen ja prosessin läpivienti 

ensin Kolarin kunnassa ja sen jälkeen vielä aluehallintovirastossa on 

työlästä ja aikaa vievää. Myös tämä tukee sitä, että kaivojen vedenlaatu 

on todennäköisesti ollut hyvää ennen Kurtakkojärven vedenkorkeuden 

nostamista. Kaivojen kunnon osalta aluehallintovirasto toteaa, että pin-

taveden vaikutus kaivoveden laatuun on ollut ennen Kurtakkojärven ve-

denkorkeuden nostamista poistettavissa tyhjentämällä kaivot. Hakijat 

ovatkin ilmoittaneet tyhjentäneensä kaivoja aika ajoin. Muutoin kaivojen 

kunto on otettu huomioon pääasiaratkaisua määrättäessä. 

Aluehallintovirasto arvioi, että kaikkien neljän tilan yhtäaikainen kaivove-

denlaadun huononeminen samaan aikaan kuin Kurtakkojärven veden-

korkeutta on nostettu (ajallinen yhteys), on tässä tilanteessa riittävä ha-

kijoiden näyttövelvollisuuden kannalta. Näin ollen näyttövelvollisuus 

Kurtakkojärven vedenkorkeuden noston ja rannanomistajien tilojen kai-

von vedenlaadun pilaantumisen välisen syy-yhteyden puuttumisesta 

siirtyy hankkeen toteuttajalle, eli Kolarin kunnalle. 

Kolarin kunta ei ole missään vaiheessa kiistänyt, että kaivojen vesi olisi 

ollut ennen Kurtakkojärven vedenkorkeuden nostamista käyttökelpoista 

talousvedeksi eikä ole myöskään esittänyt mitään selvitystä, että veden 

laatu ei ole ollut riittävän hyvää talousvedeksi aikaisemmin. Kolarin 

kunta on sitä kuultaessa viitannut Kolarin kunnanhallitus kokouksessa 

15.1.2019 päätettyyn. Kyseisessä päätöksessä kunta on perustellut, 

että vesipinnan nostamiseen, virtauskanavan kaivuuseen, ojien ja kana-

vien suojaus- ja verhoustöihin sekä muihin kunnostustoimenpiteisiin on 

prosessin käynnistyessä saatu suostumukset kaikilta vesi- ja ranta-alu-

eiden omistajilta. Kolarin kunta on todennut, että ELY-keskuksen vesis-

töasiantuntijat ovat arvioineet kaikki otetut vesinäytteet. Selkeää syy-
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seuraus-suhdetta ei ole voitu osoittaa Kurtakkojärven kunnostushank-

keen ja vedenlaadun välillä. Kaivot sijoittuvat erittäin lähelle järveä, ja 

ne on perustettu suotovesikaivoina tiivistämättömällä betonirengasra-

kenteella. Kaivojen sijoittelun ja rakenteen seurauksena myös pintave-

det voivat päästä kaivoihin. 

ELY-keskuksen lausunnon mukaan se on hakijoiden ja Kolarin kunnan 

välisessä neuvottelussa tuonut esille, ettei ole täyttä varmuutta siitä, 

mistä mökkiläisten ilmoittama muutos kaivojen vedenlaadussa johtuu. 

Kolarin alueella oli vuodet 2016 ja 2017 hyvin sateista, jonka seurauk-

sena maaperän vesipitoisuus ja pintavalunta olivat tavallista suurem-

paa. Järven vedenpinnan noston seurauksena vettynyt kerros maape-

rässä on noussut ylemmäksi, jonka vuoksi veden suotovirtausta tapah-

tuu myös uusien maakerrosten läpi. Lisäksi alueella on tehty myös 

muita muutoksia esim. uuden mökkitien rakentaminen, mikä on osal-

taan voinut vaikuttaa veden virtauksiin maaperässä ja näin ollen myös 

kaivojen vedenlaatuun. Uusi tie sivuojineen kulkee kostean, ojitetun 

maa-alueen läpi, josta voi suotua rautapitoisempaa vettä kaivoihin. 

Myös vettyneen kerroksen nouseminen ylöspäin on voinut edesauttaa 

veden suotautumista mökkien pohjoispuolella olevalta ojitetulta alueelta 

kaivoihin. Rauta-arvojen erot kaivojen ja järven välillä viittaavat tähän. 

Maaperä on yleisesti ottaen Kurtakon alueella hyvin rautapitoista ja alu-

eella on ollut ongelmaa kaivojen vedenlaadussa korkeiden rautapitoi-

suuksien vuoksi. 

Lapin ELY-keskus ei ole lausunnossaan perustellut mitenkään väitet-

tään, että alueen maaperän on todettu kokonaisuudessaan olevan rau-

tapitoista tai, että alueella on ollut ongelmaa kaivojen vedenlaadussa 

korkeiden rautapitoisuuksien vuoksi. 19.8.2021 toimittamassaan veden-

laatutuloksia koskevassa tiedoksiannossa ELY-keskus on todennut, että 

muutamien alueen läheisyydestä otettujen laatuhavaintojen (noin 5 km 

Kurtakkojärvestä koilliseen) perusteella etenkin rautapitoisuudet ovat 

olleet jonkin verran koholla, mutta alittavat talousveden laatusuosituk-

sen enimmäispitoisuudet. Aluehallintovirasto toteaa, että 5 km etäisyy-

dellä otettuja pohjavesinäytetuloksista ei voi suoraan vetää minkäänlai-

sia johtopäätöksiä korvausasian kohteena olevien tilojen maaperästä tai 

siellä olevasta pohjaveden laadusta. Lisäksi tilojen 

 kaivojen veden rautapitoisuus on jokaisessa otetussa ve-

sinäytteessä selkeästi ylittänyt talousveden laatusuosituksen enimmäis-

pitoisuudet, kun taas 5 km etäisyydellä otetut tulokset olivat alittaneet 

ne. 

Lapin ELY-keskus ei antamassaan lausunnossaan kiistänyt, etteikö 

Kurtakkojärven vedenkorkeuden nosto voisi olla syynä kaivojen veden-

laadun pilaantumiselle. Lapin ELY-keskuksen lausunnossa mainitsema 

mökkitie on hakijoiden mukaan rakennettu vuonna 2011, eli vuosia en-

nen Kurtakkojärven vedenkorkeuden nostoa tai tilojen kaivojen veden-

laadun pilaantumista. Aluehallintovirasto arvelee, että mökkitien raken-

tamisesta aiheutuneet vaikutukset olisivat ilmenneet kaivojen vedenlaa-

dussa jo aikaisemmin. 
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Tilojen  ja kaivoista 

on mitattu vedenpinnan korkeutta kolmella näytteenottokerralla ja tilojen 

 ja  kaivoista kahdella 

näytteenottokerralla. Samoihin aikoihin on mitattu vedenpinnan korkeus 

myös Kurtakkojärvestä. Saatujen vähäisten vedenkorkeustietojen pe-

rusteella on havaittavissa, että kaivojen vedenkorkeudet seuraavat pää-

sääntöisesti Kurtakkojärven vedenkorkeuksia. Tilojen 

 kaivot si-

jaitsevat nykytilanteessa 14–18 metrin etäisyydellä Kurtakkojärvestä ja 

tilan Salovaara 273-402-10-32 kaivo 43 metrin etäisyydellä Kurtakkojär-

vestä. Maanmittauslaitoksen internetsivuilta löytyvien historiallisten il-

makuvien perusteella Kurtakkojärven rantaviiva on vedenkorkeuden 

noston myötä tullut noin reilun 15 metriä lähemmäs tiloja ja niiden kai-

voja. ELY-keskuksen lausunnossa on todettu, että järven vedenpinnan 

noston seurauksena vettynyt kerros maaperässä on noussut ylem-

mäksi, jonka vuoksi veden suotovirtausta tapahtuu myös uusien maa-

kerrosten läpi. Ottaen huomioon edellä mainitun ELY-keskuksen to-

teaman seikan ja sen, että kaivojen vedenpinnan korkeudet seuraavat 

mittausten perusteella Kurtakkojärven vedenpinnan korkeutta, pitää 

aluehallintovirasto todennäköisenä, että edellä mainittujen kaivojen ja 

Kurtakkojärven välille on muodostunut Kurtakkojärven vedenpinnan 

nostamisen seurauksena vaikutuksiltaan merkittävämpi suora hydrauli-

nen yhteys, joka vaikuttaa kaivovesien laatuun.  

Aluehallintovirasto on arvioinut, että hakijoiden näyttövelvollisuus syy-

yhteyden esittämiseksi on täyttynyt hakijoiden esittämällä ajallisella yh-

teydellä. Tämän jälkeen näyttövelvollisuus syy-yhteyden puuttumisesta 

on siirtynyt Kurtakkojärven vedenkorkeuden nostohankkeen toteutta-

jalle, eli Kolarin kunnalle. Kolarin kunta ei ole pystynyt esittämään min-

käänlaista pitävää selvitystä tai näyttöä sille, että Kurtakkojärven veden-

korkeuden nostolla ja tilojen 

 kaivojen 

vedenlaadun huonontumisella ei olisi yhteyttä tai edes sille, että kaivo-

jen vedenlaatu ei ole ennen järven vedenkorkeuden nostoa ollut talous-

vedeksi kelpaavaa. Koska Kolarin kunnalla on ollut selvilläolovelvolli-

suus ja vastuu hankkeesta aiheutuvista vaikutuksista, eikä se ole tämän 

korvausasian käsittelyn yhteydessä voinut osoittaa, ettei Kurtakkojärven 

vedenkorkeuden nostolla ja kaivojen vedenlaadun pilaantumisella ole 

syy-yhteyttä, on aluehallintovirasto päätynyt siihen tulokseen, että Kola-

rin kunnalla on velvollisuus tehdä pääasiaratkaisusta ilmenevät tarpeel-

liset toimenpiteet vedensaannin turvaamiseksi tiloille 

.  

Korvauksia ja korvausmäärää koskevat perustelut 

Suomen ja Ruotsin välisen rajajokisopimuksen 54/1971 korvauksia kos-

kevan 7 luvun 1 artiklan mukaan se, jonka johdosta toisen omaisuus 

muutoin kärsii vahinkoa tai haittaa, on velvollinen suorittamaan kor-

vausta omaisuudesta, jota käytetään, tai edun menetyksestä, vahin-

gosta taikka haitasta, joka aiheutetaan. 
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Suomen ja Ruotsin välisen rajajokisopimuksen 54/1971 7 luvun 3 artik-

lan mukaan, mikäli tästä sopimuksesta ei muuta johdu, on korvauksen 

perusteista, käyttöön otetun tai vahingoittuneen omaisuuden omistajan 

oikeudesta vaatia lunastusta sekä korvauksen suorittamisen tavasta ja 

ajasta voimassa sen valtion laki, jossa käyttöön otettu omaisuus on tai 

jossa menetys, vahinko tai haitta muutoin syntyy. 

Kolarin kunnalla on lainvoimainen lupa Kurtakkojärven vedenkorkeuden 

nostamiseen ja hanke on asiassa saadun selvityksen mukaan toteutettu 

luvan mukaisesti. Vesilain (587/2011) 13 luvun 1 §:n mukaan hank-

keesta vastaava on velvollinen korvamaan tämän lain tai siihen perustu-

van luvan nojalla suoritetusta tai suoritettavasta toimenpiteestä aiheutu-

van edunmenetyksen tämän luvun mukaisesti, jos edunmenetys aiheu-

tuu luvan mukaisesta vesitaloushankkeesta.  

Vesilain 13 luvun 8 §:n mukaan lupaviranomaisessa voidaan aiemman 

ratkaisun estämättä vaatia hakemuksella korvausta edunmenetyksestä, 

jota lupaa myönnettäessä ei ole ennakoitu. 

Tässä asiassa korvausten hakijat ovat vaatineet vedensaannin turvaa-

mista koskevat korvaukset suoritettavaksi toimenpiteinä eli ovat vaati-

neet, että Kolarin kunta ostaa Kurtakon vesiosuuskunnalta liittymät ja 

toimittaa vesijohtolinjan kaikkien neljän tontin rajalle. Mökkiläiset ovat 

ilmoittaneet vastaavansa itse vaadittavista rakennustöistä omien tont-

tiensa osalta. Tilan  omistajat totesivat 26.8.2021 tarkastuk-

sen yhteydessä, että heille riittäisi myös, että kaivosta saataisiin puh-

dasta vettä. Vesilain 13 luvun 15 §:ssä on säädetty vedensaannin tur-

vaamisesta. Kyseisen lainkohdan 1 momentin mukaan, jos luvanvarai-

nen vesitaloushanke estää tai huomattavasti vaikeuttaa vedenottoa, lu-

paviranomaisen on korvaukseen oikeutetun vaatimuksesta määrättävä 

korvausvelvollinen korvauksen sijasta tekemään tarpeelliset toimenpi-

teet vedensaannin turvaamiseksi.  

HE 277/2009 vp mukaan vesilain 13 luvun 15 §:n vedensaannin turvaa-

mista koskeva säännös täydentäisi korvausvelvollisen 14 §:n mukaista 

velvollisuutta ryhtyä tarpeellisiin toimenpiteisiin hankkeen haitallisten 

vaikutusten ehkäisemiseksi ja vähentämiseksi. Pykälä ei sisältäisi 

14 §:n mukaisia toimenpiteiden kustannuksiin ja kohtuullisuuteen liitty-

viä edellytyksiä. Korvausvelvollinen olisi määrättävä ryhtymään tarpeel-

lisiin järjestelyihin vedensaannin turvaamiseksi, jos korvaukseen oikeu-

tettu tätä vaatii. Määräys voitaisiin kuitenkin liittää ainoastaan sellaiseen 

luvanvaraista vesitaloushanketta koskevaan päätökseen, joka estää tai 

huomattavasti vaikeuttaa veden ottamista. Pykälän 1 momentti perus-

tuisi vesilain nykyiseen 11 luvun 12 §:n 1 momentin alkuosaan. Nykyi-

sessä säännöksessä olevaa luetteloa korvaavista toimenpiteistä ei kui-

tenkaan sisällytettäisi momenttiin, vaan siinä viitattaisiin yleisesti veden-

saannin turvaamiseksi tarpeellisiin toimenpiteisiin. Nykyiseen tapaan 

tällaisena toimenpiteenä voisivat tulla kyseeseen esimerkiksi kiinteistön 

liittäminen vesihuoltolaitoksen verkostoon, uuden kaivon rakentaminen 

tai entisen kaivon syventäminen, vesijohdon jatkaminen tai vedenotta-

mon rakentaminen. Toimenpidettä harkittaessa on otettava huomioon 

vesihuoltolain säännökset vesihuollon tavoitteista ja järjestämisestä. 

Näiden mukaisesti ensisijainen keino vedensaannin järjestämiseksi on 
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vesihuoltolaitoksen vesijohtoon liittyminen aina kun tämä on kohtuudella 

mahdollista. Siten momentin tarkoittamana toimenpiteenä voisi tulla ky-

symykseen esimerkiksi liittymäjohdon rakentaminen vesihuoltolaitoksen 

toiminta-alueen ulkopuolella olevan kiinteistön liittämiseksi laitoksen ve-

sijohtoverkostoon. 

Kolarin kunnan mukaan mökkiläisten korvausvaatimuksessa vesijohto-

verkkoon liittymisen myötä esitetään mökeille huomattavasti parempaa 

palvelutasoa kuin niillä nykyisellään on. Tämä nostaisi mökkien arvoa 

huomattavasti ja näin ollen korvausvaatimus on kunnan näkemyksen 

mukaan kohtuuton. 

Vesilain 13 luvun 15 §:n 4 momentin mukaan, jos tässä pykälässä tar-

koitetusta toimenpiteestä aiheutuva hyöty on 1 momentissa tarkoitettua 

edunmenetystä suurempi, lupaviranomainen voi toimenpiteestä päätet-

täessä velvoittaa korvaukseen oikeutetun kohtuuden mukaan osallistu-

maan toimenpiteen kustannuksiin enintään hänen saamaansa hyötyä 

vastaavalla osuudella. 

Hallituksen esityksen 277/2009 vp mukaan vesilain 13 luvun 15 §:n 4 

momentissa säädettäisiin korvaukseen oikeutetun velvollisuudesta osal-

listua pykälässä tarkoitettujen toimenpiteiden kustannuksiin silloin, kun 

toimenpiteestä hänelle aiheutuva hyöty on edunmenetystä suurempi. 

Nykyisen vesilain 11 luvun 12 §:n 3 momenttia asiallisesti vastaavan 

säännöksen tarkoituksena olisi estää se, että korvaukseen oikeutettu 

saisi toimenpiteestä perusteetonta etua. Tämän mukaisesti momentissa 

säädettäisiin, että hyötyä saava korvaukseen oikeutettu voitaisiin vel-

voittaa kohtuuden mukaan osallistumaan kustannuksiin enintään hänen 

saamaansa hyötyä vastaavalla osuudella. Säännös koskisi nykyiseen 

tapaan toimenpiteiden toteuttamiskustannusten lisäksi esimerkiksi lait-

teiden ja rakennelmien kunnossapitokustannuksia. 

Tämän korvausasian yhteydessä on riidatonta, että tilojen 

 kaivojen vedenlaatu ylittää tiettyjen parametrien 

osalta asetuksen 401/2001 mukaiset talousveden laatusuositusten 

enimmäispitoisuudet ja tavoitetasot eivätkä ne ole siten talousvesikäyt-

töön soveltuvia. Syy-yhteyttä Kurtakkojärven vedenkorkeuden noston ja 

kaivojen vedenlaadun pilaantumisen välillä on käsitelty edellä kohdassa 

Syy-yhteysarviointi. Hallituksen esityksessä 277/2009 vp on avattu vesi-

lain 13 luvun 15 §:n 1 momenttia siten, että määräys voitaisiin liittää ai-

noastaan sellaiseen luvanvaraista vesitaloushanketta koskevaan pää-

tökseen, joka estää tai huomattavasti vaikeuttaa veden ottamista. Tässä 

asiassa käsitellään ennakoimattomia edunmenetyksiä koskevaa kor-

vausasiaa. Kaivovesien nykyinen laatu estää niiden käyttämisen talous-

vetenä. Tällaisen asian voidaan katsoa olevan sellainen, mikä estää tai 

huomattavasti vaikeuttaa veden ottamista. 

Kolarin kunta on laittanut Kurtakkojärven vedenkorkeuden nostoa kos-

kevan lupahakemuksen vireille Kurtakon kylän asukkaiden pyynnöstä. 

Kolarin kunta ei ole itse varsinaisesti hyötynyt hankkeesta. Hyödynsaa-

jia ovat lähinnä Kurtakkojärven rantakiinteistöjen ja vesialueen omista-

jat. Myös tilojen , 
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 omistajat ovat saa-

neet Kurtakkojärven vedenkorkeuden nostohankkeesta ainakin virkis-

tyskäyttöhyötyä, mikä taas lähtökohtaisesti usein parantaa kiinteistön 

arvoa.  

Tarkastuksella saatujen havaintojen ja tarkastuksella otettujen valoku-

vien perusteella kaikkien korvaushakemuksen kohteena olevien tilojen 

kaivot ovat tiivistämättömiä sementtirenkaisia suotovesikaivoja. Suurim-

massa osassa kaivoista oli siirtyneitä kaivonrenkaita ja osa kaivoista oli 

muutenkin huonossa kunnossa. Kaivojen kunnossapito kuuluu lähtö-

kohtaisesti kiinteistön omistajille. Kaivot eivät ole ikuisia, vaan niitä jou-

dutaan huoltamaan ja aika ajoin myös kunnostamaan. Mikään tilojen 

 kaivoista ei täyttäisi tämän hetken 

suosituksia kaivorakennelmista. Jos Kolarin kunta olisi velvoitettu hake-

muksen mukaisesti täysimääräisesti omalla kustannuksellaan huolehti-

maan talousvesijohdon rakennuttamisesta tai uusien nykyaikaisten kai-

vojen rakennuttamisesta tiloille 

, olisi 

tilojen omistajat saaneet toimenpiteestä perusteetonta etua. Korvaus-

sääntelyn lähtökohtana on edunmenetyksen kärsijän taloudellisen ase-

man säilyttäminen ennallaan. Siksi aluehallintovirasto on korvausasi-

assa soveltanut vesilain 13 luvun 15 §:n 4 momenttia ja velvoittanut kor-

vaukseen oikeutetut kohtuuden mukaan osallistumaan pääasiaratkai-

sussa määrättyjen toimenpiteiden kustannuksiin. Vaihtoehtoisesti alue-

hallintovirasto on tilojen omistajien niin halutessa määrännyt Kolarin 

kunnan maksamaan tilojen omistajille toimenpiteen sijasta euromääräi-

sen korvauksen, jolla tilojen omistajat voivat esimerkiksi järjestää vesi-

huollon omille tiloilleen vaihtoehtoisella tavalla.  

Sovelletut lainkohdat 

Edellä mainitut 

KÄSITTELYMAKSU 

Asian käsittelystä ei peritä maksua. 

Maksu määräytyy hakemuksen vireilletuloajankohtana voimassa olleen 

aluehallintovirastojen maksuista annetun valtioneuvoston asetuksen 

(1244/2018) mukaisesti. Asetuksen liitteenä olevan taulukon mukaan 

haittaa kärsivän asianosaisen aloitteesta vireille pannun korvausasian 

käsittelystä ei peritä maksua. 

PÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN 

Päätös 

 



42 

 

 

 

 

Kolarin kunta 

Päätös tiedoksi sähköpostitse 

Kolarin kunnan ympäristönsuojeluviranomainen 

Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, ympäristö ja luonnonva-

rat -vastuualue 

Suomen ympäristökeskus 

Ilmoittaminen yleisessä tietoverkossa 

Aluehallintovirasto tiedottaa päätöksen antamisesta julkaisemalla kuulu-

tuksen ja päätöksen lupaviranomaisen verkkosivuilla https://ylupa.avi.fi.  

Tieto kuulutuksesta julkaistaan myös Kolarin kunnan verkkosivuilla. 

  

https://ylupa.avi.fi/
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MUUTOKSENHAKU 

Päätökseen saa hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta valitta-

malla. 

 

Jaakko Pirttijoki Marjo Torro 

 

Asian on ratkaissut ympäristöneuvos Jaakko Pirttijoki ja esitellyt ympä-

ristölakimies Marjo Torro. 

Tiedustelut: asian esittelijä, puh. 0295 017 654 tai 0295 017 500. 

Asiakirja on hyväksytty sähköisesti. Merkintä sähköisestä hyväksymi-

sestä on asiakirjan viimeisellä sivulla. 

 

Liite Valitusosoitus 
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VALITUSOSOITUS        

Tähän aluehallintoviraston päätökseen tai siitä perittävään maksuun voi hakea muutosta kirjallisella valituk-
sella. Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on lainvastainen. 

Päätöksestä voivat valittaa asianosaiset, sekä vaikutusalueella ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun 
tai asuinympäristön viihtyisyyden edistämiseksi toimivat rekisteröidyt yhdistykset tai säätiöt, sijaintikunta ja 
vaikutusalueen kunnat ja niiden ympäristönsuojeluviranomaiset, sekä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökes-
kukset ja muut asiassa yleistä etua valvovat viranomaiset.  

Asian käsittelystä hallinto-oikeudessa voidaan periä oikeudenkäyntimaksu siten kuin tuomioistuinmaksu-
laissa (1455/2015) ja oikeusministeriön asetuksessa tuomioistuinmaksulain 2 §:ssä säädettyjen maksujen 
tarkistamisesta (1122/2021) säädetään. Maksun suuruus on 270 euroa. Tuomioistuinmaksulaissa on erik-
seen säädetty tapauksista, joissa maksua ei peritä. Tarkempia tietoja maksuista saa hallinto-oikeudesta.  

Toimi näin  

Jos haet muutosta aluehallintoviraston päätökseen, tee kirjallinen valitus Vaasan hallinto-oikeuteen ennen 

valitusajan päättymistä. Valitusaika päättyy 28.7.2022. 

Valitusaika määräytyy seuraavasti: 

− Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen viimeistään seitsemäntenä (7.) päivänä siitä, kun 
aluehallintovirasto on julkaissut päätöksen verkkosivuillaan. 

− Valitusaika on 30 päivää päätöksen tiedoksisaannista. 

− Kun määräaikaa lasketaan, sitä päivää, kun päätös on saatu tiedoksi, ei oteta lukuun.  

− Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, jouluaatto, juhannus-
aatto tai arkilauantai, määräaika päättyy ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen. 

Ilmoita valituksessa  

− valittajan nimi, postiosoite, puhelinnumero ja muut tarpeelliset yhteystiedot, kuten sähköpostiosoite. 
Jos valittajana on yhteisö, ilmoita sen nimi ja yhteystiedot. 

− laillisen edustajan, asiamiehen tai muun valituksen laatineen henkilön nimi ja postiosoite, puhelinnu-
mero ja muut tarpeelliset yhteystiedot, kuten sähköpostiosoite 

− sellainen postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan 
lähettää (prosessiosoite). Hallinto-oikeus voi valita, mihin osoitteeseen se toimittaa asiakirjat, jos sille 
on ilmoitettu useampia prosessiosoitteita tai jos yhtäkään ilmoitettua yhteystietoa ei ole nimetty pro-
sessiosoitteeksi.  

− päätös, johon haetaan muutosta  

− päätöksen kohta, johon haetaan muutosta  

− mitä muutoksia päätökseen vaaditaan 

− perusteet, joilla muutosta vaaditaan 

− mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan 
 
Yhteystietojen muutoksesta on ilmoitettava viipymättä hallinto-oikeudelle valituksen vireillä olon ai-
kana.  

Valituksen liitteet 

− aluehallintoviraston päätös, johon muutosta haetaan (alkuperäisenä tai jäljennöksenä) 

− asiakirjat, joita käytetään vaatimusten tukena (jollei niitä ole toimitettu jo aiemmin aluehallintoviras-
toon) 

− valtakirja 
 

o asiamiehen on liitettävä valitukseen valittajalta saatu valtakirja − ellei hän ole asianajaja, jul-
kinen oikeusavustaja tai sellainen oikeudenkäyntiavustaja, joka määritellään luvan saaneista 
oikeudenkäyntiavustajista annetussa laissa (715/2011).  
 



  2(2) 
 

o asiamiehen ei tarvitse toimittaa valtakirjaa, jos hallinto-oikeuteen toimitetaan sellainen säh-
köinen asiakirja, jossa on selvitys asiamiehen toimivallasta. Asiamiehen ei myöskään tar-
vitse esittää valtakirjaa, jos valittaja on antanut valtuutuksen suullisesti tuomioistuimessa tai 
jos asiamies on toiminut asiamiehenä asian aikaisemmassa käsittelyvaiheessa. 
 

Lähetä valitus hallinto-oikeuteen 

Hallinto-oikeuden yhteystiedot ovat: 

Vaasan hallinto-oikeus 
Korsholmanpuistikko 43, 4. krs (käyntiosoite) 
PL 204, 65101 Vaasa (postiosoite) 

sähköposti: vaasa.hao@oikeus.fi 

puhelinvaihde: 029 56 42 611 
asiakaspalvelu: 029 56 42 780 (avoinna ma−pe kello 8.00−16.15) 
telekopio (fax): 029 56 42 760 

 

Valituksen saapuminen määräajassa on valittajan vastuulla, kun se lähetetään postitse, sähköpostitse, tele-
kopiona tai lähetin välityksellä. Suljetussa laitoksessa oleva henkilö voi antaa valituskirjelmän valitusajan ku-
luessa myös sille henkilölle, joka on määrätty laitoksessa tätä tehtävää hoitamaan tai laitoksen johtajalle.  

Valituksen on oltava perillä hallinto-oikeuden kirjaamossa viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen 
hallinto-oikeuden aukioloajan päättymistä.  

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa  

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

mailto:vaasa.hao@oikeus.fi
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
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