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Ojajärven suojeluyhdistyksen muistutus koskien ranta-asemakaavan muutosta / 

UPM-Kymmene Oyj / Ojajärvi, Loppi, tilat Sandvik 21:58 ja Ojajärvenranta 21:61 

 

 

 

Ojajärven suojeluyhdistys vastustaa järven lisärakentamista.  

 

Perusteena ovat jo 80-luvulta olevat dokumentit (liitteinä) siitä, että 

järven kunto ei kestä lisärakentamista.  

 

Toinen perustelu on epäselvä rakennusoikeusmitoitus, jossa niin ikään on 

80-luvulla todettu, ettei rakennusoikeutta Sandvikin tilalla yksinkertaisesti 

enää ole, huolimatta siitä että mitoitustapa on vuosien kuluessa 

muuttunut. 

 

Tekstissä myöhemmin koko Euroopan kattava huoli siitä, että jos emme 

nyt suojele puhtaita luonnonvesiä, niin kohta niitä ei ole. Myös 

rakennusoikeusasiasta lisää alempana tekstissä. 

 

Järvensuojelua ei oteta lainkaan huomioon rantakaavamuutoksessa.  

 

EU-komissio on jo vuonna 2014 lähettänyt Suomelle perustellun 

mielipiteen vesipuitedirektiivin rikkomisesta. Sen mukaan Suomi 

päivittää liian hitaasti vesiensuojelua koskevia suunnitelmiaan, mikä 

uhkaa heikentää pintavesien laatua. 

 

EU-maat sitoutuivat 18 vuotta sitten vesipuitedirektiivillä saattamaan 

kaikki vesistönsä hyvään ekologiseen tilaan vuoteen 2015 mennessä. 

Tällä hetkellä takaraja on vuodessa 2027, mutta on käynyt ilmi, että useat 

jäsenvaltiot, myös Suomi, haluaisivat keskustella takarajan siirtämisen 

tarpeellisuudesta ja muustakin lainsäädännön heikentämisestä”, sanoo 

WWF Suomen ohjelmapäällikkö Sampsa Vilhunen. 

Vilhunen pitää tätä huolestuttavana tietona tilanteessa, jossa enemmistö 

Euroopan kartoitetuista pintavesistä on edelleen huonossa kunnossa ja 

makean veden ekosysteemit ovat maapallomme uhatuimpia. 

  

Jopa sata ympäristönsuojelujärjestöä avasi 2018 yhteisen kampanjan, joka 

nostaa esiin EU:n vesiensuojelulainsäädännön merkityksen 

eurooppalaisten vesien suojelulle. Kampanjan tavoitteena oli saada 

kansalaiset ympäri Eurooppaa osallistumaan EU-komission 

kansalaiskuulemiseen, jotta eurooppalaisia vesiä suojelevaa 

vesilainsäädäntöä ei heikennettäisi. Järjestöjen yhteisen kampanjan 



Ojajärven suojeluyhdistys ry      Muistutus 18.5.2019 
   

  
Sivu 2 

 
  

tarkoitus oli saada EU-kansalaiset puolustamaan direktiiviä 

kansalaiskuulemisessa, joka oli avoinna maaliskuun 4. päivään 2019 

saakka. Kansalaiskuulemisella on erittäin tärkeä rooli, sillä se vaikuttaa 

suoraan EU-komission arviointiin direktiivistä. 

 

Suomen luonnonsuojeluliiton Virpi Sahi kertoo, että Suomessa EU:n 

vesipuitedirektiivin toteuttamiseksi säädettiin vuonna 2004 laki vesien- ja 

merenhoidon järjestämisestä. Vesiluonnon kannalta uunista tuli siis ulos 

ihan uusi laki, jota sovelletaan muun muassa vesilain, maankäyttö- ja 

rakennuslain, yva-lain, ympäristönsuojelulain ja luonnonsuojelulain 

rinnalla. Suomen lainsäädännössä nämä muodostavat omintakeisen 

yhdistelmän. Kun puhutaan siitä, toteutetaanko vesiä muuttava hanke vai 

ei, vesilain mukaiset luvat ovat kuitenkin keskeisessä roolissa. 

 

Vesienhoitolaki säätää, että vesienhoitoalueille pitää tehdä 

vesienhoitosuunnitelmat säännöllisin väliajoin ja arvioida sitä, kuinka 

eteneminen kohti vesien hyvää tilaa sujuu. Hyvä tila pitää saavuttaa 

vuonna 2027. 

 

Virpi Sahi jatkaa, että jos uskot ympäristöasiantuntijoiden jo 

lähtökohtaisesti työskentelevän yhteiskunnan ja kansalaisten hyväksi, voi 

vesienhoitosuunnitelma olla pieni pettymys. Suunnitelmien 

kunnianhimoisuus riippuu alueellisen vesienhoidon yhteistyöryhmän 

koostumuksesta ja valtasuhteista. Niihin vaikuttavat esimerkiksi  

paikallisten maakuntaliittojen intressit ja suunnitelmat lopullisesti 

vahvistavan valtioneuvoston kanta. Keinotekoisten tai voimakkaasti 

muutettujen jokien ei tarvitse ollenkaan saavuttaa hyvää tilaa, vaan niille 

riittää ”potentiaalisesti hyvä tila”. Tällaisia ovat esimerkiksi monet 

suurjoet, joissa pyörivät isot sähkömyllyt. 

 

Ympäristöjärjestöjen kuten Suomen luonnonsuojeluliitto ja European 

Environmental  mukaan nyt pitää tehdä kaikki vesien hyvän tilan 

saavuttamiseksi vuonna 2021 alkavalla kolmannella vesienhoitokaudella, 

jonka päättyessä vuonna 2027 voidaan sitten katsoa,  mihin asti on päästy 

ja miten siitä pitää jatkaa. 

 

Ympäristöministeriö puolestaan kertoo, että Euroopan komission 

järjestämässä vesikonferenssissa 20.–21.9.2018 Wienissä käsiteltiin 

vesipuitedirektiivin toimivuutta ja kehittämistarpeita. Vesipuitedirektiivin 

myötä unionin jäsenmaat ovat sitoutuneet muun muassa siihen, että niiden 

vesistöjen ekologinen ja kemiallinen tila ovat hyvät viimeistään vuoteen 

2027 mennessä. 
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EU:n vesilainsäädännön toimivuustarkastus eli niin sanottu fitness check 

on tehty 2018. Vesipuitedirektiivin mukaan komission on tarkasteltava 

direktiivin toimivuutta ja annettava siitä raportti viimeistään vuonna 2019. 

Toimivuustarkastus edeltää komission mahdollisen lakiehdotuksen 

antamista. 

 

Toimivuustarkastukseen sisältyy komission palaute jäsenvaltioiden toisen 

vesienhoitosuunnitelmakauden vesienhoitosuunnitelmista ja yleisön 

osallistumisprosessin tulokset. Toimivuustarkastuksen aikana 

sidosryhmillä ja kansalaisilla oli mahdollisuus esittää näkemyksiään 

komissiolle direktiivin mahdollisista muutostarpeista. 

Osallistumismahdollisuus kesti syyskuusta 2018 maaliskuuhun 2019. 

 

Komissio toi Wienin vesikonferenssissa esille alustavia näkemyksiään 

vesipuitedirektiivin kehittämisestä. Komission kehittämistarpeet liittyvät 

ympäristötavoitteita koskeviin poikkeuksiin, erityisesti tavoitteiden 

saavuttamista koskevaan määräaikaan 2027, ympäristötavoitteiden 

odotettua hitaampaan saavuttamiseen, ilmastonmuutokseen, eri EU:n 

politiikka-alojen koherenssiin sekä vesienhoitosuunnitelmakausien 

pituuteen. 

 

Komissio on käynyt Euroopan unionin jäsenvaltioiden vesijohtajien 

kanssa keskustelua direktiivin toimivuudesta ja mahdollisesta 

uudistamistarpeista jo vuodesta 2016. Vesijohtajat ovat jatkaneet 

keskusteluja sekä valmistelleet muistiota, jossa tarkastellaan direktiivin 

kehittämistarpeita. Muistio ei ole jäsenvaltioiden kanta direktiivin 

muutoksiin, vaan se toimii pohjana komission ja sidosryhmien kanssa 

käytäville keskusteluille. Muistiossa lähtökohtana on kunnianhimoisen 

vesienhoidon jatkaminen Euroopassa. Keskustelua on syytä jatkaa 

esimerkiksi tavoitteiden saavuttamisen määräaikaa 2027 koskevasta 

sääntelystä, nykyistä paremmasta viestinnästä vesien tilasta ja 

toimeenpanon edistymisestä, uusien teknologien hyödyntämisestä vesien 

tilan seurannassa sekä raportoinnin sujuvoittamisesta. 

 

Toimivuustarkastuksen perusteella komissio katsoo, antaako se 

ehdotuksen vesipuitedirektiivin muuttamiseksi. Komissio antanee 

lakiehdotuksen aikaisintaan vuonna 2021. Jäsenvaltiot muodostavat 

kantansa vasta komission mahdolliseen ehdotukseen. 

 

Suomessa tehdään edelleen kunnianhimoista vesienhoitotyötä, joka 

tehostuu hallituksen vuoden 2019 budjettiesitykseen sisältyvällä 

vesiensuojelun tehostamisohjelmalla. 
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Ojajärven suojeluyhdistyksen mielestä kaikkeen tuohon liittyen, mitä 

vesiensuojelussa ollaan EU-tasolla tekemässä eli taistelemassa mm 

puhtaan järviveden puolesta, niin nyt ei kannattaisi lyhytnäköisesti 

kuormittaa Ojajärveä massiivisilla maansiirto- ja rakennustöillä, vaan 

pitää järven olosuhteet ennallaan, kun se vielä on mahdollista (Liitteet 1 

ja 2). 

 

Rakennusoikeus 

Kanta-Hämeen Seutukaavaliitto on vuonna 1985 ollut sitä mieltä, että 

silloinen Tervakoski Oy eli nykyinen UPM-Kymmene oli käyttänyt 

Ojajärvellä kolminkertaisesti rakennusoikeutensa (Liite 3).  

 

Jaakko Kanervan julkaisussa: ”Saako rannoille rakentaa” selvitetään 

mitoitusta seuraavasti: 

”Kantatilaperiaatteella tarkoitetaan sitä menettelyä, jolla selvitetään 

kunkin tilan käytössä olevien rakennuspaikkojen lukumäärä. Laskelmassa 

palataan ajassa taaksepäin yleensä vuoteen 1959 (1.7.1959, rakennuslain 

voimaantulo) tai 1969 (15.10.1969, rantakaavasäännöstön voimaantulo) ja 

selvitetään millainen kiinteistöjaotus on vallinnut tuona ajankohtana. 

Selvitykseen on otettava ”tarkoituksenmukainen kokonaisuus” eli 

useampia tiloja ja sitten lasketaan kuinka monta rakennuspaikkaa kullekin 

tilalle olisi voitu muodostaa tuona valittuna ajankohtana. Laskeminen on 

tehtävä noudattaen rantarakennusoikeuden laskemisen 

mitoitusperiaatteita. Tämän jälkeen lasketaan kuinka monta 

rakennuspaikkaa on todellisuudessa muodostunut sille kantatilalle, jolla 

nyt toteutettava rakennushanke sijaitsee. Laskuun otetaan mukaan valitun 

ajankohdan (-59 tai -69) jälkeen muodostuneet rakennuspaikat ja 

ainoastaan siltä osin kuin ne sijaitsevat ranta-alueella. Yleensä yli 200 

metrin päässä rantaviivasta sijaitsevia rakennuspaikkoja ei lasketa eivätkä 

ne siis vähennä rakennusoikeutta.” 

 

Vaikka nykyään käytetään toista laskentatapaa rakennusoikeuden 

laskemisessa, niin silti ihmettelemme, kuinka ja mistä rakennusoikeutta 

on saatu lisää, kun asiakirjojen mukaan kaikki oli jo käytetty 

kolminkertaisesti v 1985? 

 

Hämeen Sanomissa 28.8.1985 julkaisussa jutussa, todetaan, että Lopen 

kunnanhallitus on seutukaavaliiton kanssa samaa mieltä siitä, että 

eteläreuna tulisi jättää maatalous- ja metsäalueeksi 

jokamieskäyttöoikeuksineen.  

 

Mistä syystä kunnanhallitus vuonna 2019 on aivan toista mieltä tästä 

asiasta ja tietoisesti ottamassa riskin järven ekologisesta tuhoutumisesta, 
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kun muualla Euroopassa ollaan toimivassa päin vastaisella tavalla (Liite 

3) 

 

Toivomme Lopen kunnan päätöksentekijöiltä vastuuntuntoa 

vesiensuojeluasiassa, varsinkin kun kunta on profiloinut itsensä ja 

markkinoi sitä luonnonkauniina ja puhdasvetisenä paikkana.  

Ajatelkaa kauaskantoisesti. 

 

 

 

Ystävällisin terveisin 

Päivi Lehtonen 

Ojajärven suojeluyhdistys ry 

puheenjohtaja 

 

 

 

 

LIITE 1    KVVY:n raportti vuodelta 1994 

LIITE 2    KVVY:n raportti vuodelta 2000 

LIITE 3    Lopen Lehden artikkeli 4.8.1985 
















