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Espoon ympäristöyhdistys on valittanut Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätöksestä 19.5.2020 nro 
189/2020 (Veden ottaminen Gumbölenjoesta golfkenttäalueen kasteluun, Espoo. Luvan hakijana Espoon 

Golfseura ry). Vaasan hallinto-oikeus on varannut Espoon Ympäristöyhdistykselle (jatkossa ”Espyy”) 
tilaisuuden vastaselityksen antamiselle. 

Espyyn esittämät toissijaiset vaatimukset lupaehtojen määräyksiin olivat: 

1. Esavin ratkaisun lupamääräystä 1 on muutettava siten, että koko kastelukauden aikainen suurin sallittu 
vedenottomäärä saa olla enintään 30 000 m3. Lisäksi määräystä tulee tarkentaa siten, että 
vedenottomäärä 9 l/s tarkoittaa hetkellistä maksimimäärää, ei vuorokautista maksimikeskiarvoa. 

2. Lupamääräystä 2 on muutettava siten, että Espoon golfseura ry on velvoitettava vastaamaan 
virtaamamäärän mittauksesta. 

3. Päätökseen on lisättävä lupamääräys, jossa Espoon golfseura ry selkeästi velvoitetaan rakentamaan 
altaat kasteluveden varastointia varten ja kasteluvesialtaat on mitoitettava siten, että alivirtaama-
aikana kasteluvettä ei tarvitse ottaa joesta. Lupamääräystä on selvennettävä veden varastoinnin osalta, 
että vettä olisi mahdollista hallitusti varastoida talvella ja keväällä ylivirtaama-aikana. 

 

Espyy yhtyy ELY keskuksen antamaan lausuntoon, jonka mukaan joen minimivirtaamat tulisi kartoittaa joen 
eri osissa ja eri aikoina, jotta tulevat päätökset veden otosta voidaan suhteuttaa eliöstön tarvitsemiin 
virtaamiin.  Lupaehtoihin olisi hyvä lisätä maininta, että alivirtaama ei saisi laskea alle 200 l/s. 

Espoon Golfseura ry:n lausunnon toteutettavaksi luvattujen lupaehtomuutosten tulee toteutua ja niiden 
lisäksi Espyy katsoo, että 

-Espoon Golfseura ry:n olisi täydennettävä hakemustaan seuraavasti; hakijan tulee kuvata tarkasti miten 
vedenoton katkaisu toimii alivirtaamatilanteessa. 
-Lupaehtoihin on lisättävä: jätepuhdistamon kautta tulevaa käsiteltyä jätevettä ei saa käyttää kentän 
kasteluun. Puhdistamolta tuleva prosessoitu vesi ei ole täysin puhdasta ja sen ominaisuudet vaihtelevat 
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paljon. Hellejaksojen aikana tämä vesi yhdistettynä kentän käyttämiin lannoitteisiin ja kasvinsuojeluaineisiin 
aiheuttaa jokiveden happipitoisuuden laskua ja on vahingollista kaikille vesieliöille ja kasveille. 
 
Lisäksi Espyy toteaa Virtavesien hoitoyhdistys Virho  ry:n  selvitysten perusteella, että Gumbölenjoen 
taimenkannan osalta on syytä olla huolissaan ja seurata sitä tarkasti. Poikastuotanto on pitkään ollut 
laskussa ja edellinen vahva poikastuotantovuosi oli 2013. Tämän vuoksi on erittäin tärkeää että alivirtaama-
aikana ei sallita vedenottoa laisinkaan ja luvanhakija velvoitetaan seuraamaan veden virtaamaa tarkasti ja 
tarvittaessa käyttämään kasteluun muita vesivarantoja (HSY tai muu kasteluvesivarasto). 

Olennaista on myös, että Gumbölenjokeen pitää toteuttaa ELYn määrittämä jatkuva  
kalatalous- ja/tai kalatalous- ja pohjaeläintarkkailu. Kalastoa ja nimenomaan taimenen 
lisääntymismenestystä pitäisi seurata tarkkailussa vuosittain, ei joka toinen tai kolmas vuosi. 

Espoossa 15.1.2021 

Espoon ympäristöyhdistyksen puolesta, 

  

Anni Simola   Kristiina Mod 

puheenjohtaja   sihteeri 


