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OIKAISUVAATIMUS LOVIISAN KAUPUNGIN 
INFRASTRUKTUURIPÄÄLLIKÖN (MARKUS LINDROOS) 

VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSESTÄ 
DIAARINUMEROLLA 186/02.05.00/2020 

KOHDISTUEN KAR OY:N KIINTEISTÖN 434-473-1-174 
HULEVESIMAKSUN MUISTUTUKSEEN JA MUUTOSHAKEMUKSEEN 

JA 

HUOMAUTUS LOVIISAN KAUPUNGIN 
JA SEN VIRANHALTIJOIDEN TOIMINNASTA 

SEKÄ 

PARANNUSEHDOTUKSIA LOVIISAN KAUPUNGIN TOIMINTAAN 

Lovisan kaupungin viranhaltija on esittänyt päätöksessään 186/02.05.00/2020 ainoastaan yleisiä 
perusteluja hulevesimaksun perimisestä. Viranhaltijan päätöksessä ei ole annettu mitään 
yksilöityjä vastaperusteluja ensimmäiseenkään KAR Oy:n esittämiin perusteisiin muuttaa KAR 
Oy:n kiinteistön hulavesimaksua. 

Viranhaltija ei ole tarkastanut lainkaan KAR Oy:n muistutusta ja muutoshakemusta ja on siten 
laiminlyönyt jopa korostuneen virkavelvollisuutensa aiheuttaen näin vaivaa, haittaa ja lisäkuluja 
niin Loviisan kaupungille kuin KAR Oy:llekin. Moitittava toiminta heikentää kaupungin 
julkisuuskuvaa asettaen kaupungin ja sen virkamiehet käräjöinnille ja virkarikossyytteille alttiille. 
Vaikeana Koronavirus –kriisiaikana haitta korostuu entisestään. 

Tässä asiakirjassa läpikäydään viranhaltija Lindroosin päätös 186/02.05.00/2020, johon oikaisua 
vaaditaan. Muutosta haetaan yksipuolisesti määrättyyn hulevesimaksuun, vedoten hyvän hallinnon 
perusteisiin, voimassa olevaan lakiin ja oikeuskäytäntöihin sekä viranhaltijoiden muuhun 
kyseenalaiseen toimintaan. 

Samassa yhteydessä KAR Oy tekee myös huomautuksen Loviisan kaupungin ja sen viranhaltijoiden 
toiminnasta. Kyse ei ole pelkästä kritiikistä, vaan aidosta halusta auttaa kaupunkia toimimaan 
järkevämmin, mikä on kaikkien etujen mukaista. KAR Oy esittää lopuksi useita 
parannusehdotuksia, joiden avulla kaupunki voi parantaa, tehostaa, helpottaa toimintaansa ja 
säästää sen kuluissa, ja paljon enemmän kuin kaupunki on arvioinut saavansa esimerkiksi 
hulevesimaksuja perimällä. KAR Oy on esittänyt monasti aikaisemminkin lukuisia 
parannusehdotuksia Loviisan kaupungin toimintaan, kohdistuen mm. kaavoitukseen Koskenkylän 
Sahan alueella ja Loviisan suunnittelemiin tuulivoimaloihin. 

Tämä asiakirja on koostettu siten, että viitatut liitteet ovat lopussa kokonaisuudessaan, PDF-
tulosteina ja valokuvina. Liitteet 1 – 10 ovat KAR Oy:n 7. 2. 2020 toimittaman hulevesimaksun 
muistutuksen ja muutoshakemuksen liitteitä, joihin myös tässä asiakirjassa viitataan samaa 
viitenumerointia käyttäen. 

1 PÄÄTÖS 186/02.05.00/2020 OSOITTAA VIRANHALTIJAN RÄIKEÄT 
LAIMINLYÖNNIT 

KAR Oy on vastaanottanut 14. 4. 2020 kirjeitse Postin kantamana tiedon Loviisan kaupungin 
infrastruktuuripäällikön (Markus Lindroosin) viranhaltijapäätöksestä diaarinumerolla 
186/02.05.00/2020, katso Liite 12 (ainoastaan päätös saatteineen digitoitu, muut liitteet 
toimitetaan lisäpyynnöstä) 
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LIITE12_20200414_Loviisan_viranhaltijapaatos_186_02.05.00_2020.pdf,  

kohdistuen yrityksen KAR Oy (Y-tunnus 2296849-3) omistaman kiinteistön (434-473-1-174) 
vuoden 2019 hulevesimaksun muistutuksesta, katso Liite 11 

LIITE11_20200207_KAROy_Muistutus_ja_muutoshakemus_hulevesimaksuun_434-
473-1-174.pdf.  

KAR Oy on toimittanut sähköpostitse 7. 2. 2020 kattavasti argumentoidun muistutuksen ja 
muutoshakemuksensa hulevesimaksuun voimassa olevaan lakiin ja oikeuskäytäntöihin vedoten. 
KAR Oy on esittänyt viisi erilaista perustetta sille, miksi Loviisan kaupungin taulukoima 
hulevesimaksu KAR Oy:n nimenomaisesta kiinteistöstä on sekä perusteeton että kohtuuton. 

Viranhaltijapäätöksessä ainoastaan todetaan mielivaltaisesti ja täysin totuudenvastaisesti, että 

”Muistutuksessa ei esitetä mitään sellaista, jonka perusteella voitaisiin todeta että 
Loviisan kaupungin esittämä hulevesimaksu olisi perusteeton”.  

Viranhaltija on esittänyt asiassa vain oman subjektiivisen mielipiteensä ilman ensimmäistäkään 
perustetta omalle perusteettomalle näkemykselleen. 

1.1 Viranhaltijan erikoisasema asettaa korostuneen velvoitteen tutkia ja 
vastata asiallisesti KAR Oy:n muistutukseen ja muutoshakemukseen 

Viranhaltija Markus Lindroos on itse ollut läsnä Loviisan vesiliikelaitoksen johtokunnan 
kokouksessa 30. 5. 2018, jossa on nimenomaisesti todettu, että [kursivointi tässä]: 

”Alla olevien kiinteistötyyppikertoimien perusteella maksutulokertymäksi on arvioitu 300 
000 euroa vuodessa. Tämä sisältää oletuksen, että 4 prosentille hulevesijärjestelmän 
vaikutusalueella sijaitsevista kiinteistöistä myönnetään vapautus.”,  

katso Liite 10 (sivu 2). Koska viranhaltija Lindroos on itse ollut tekemässä yleispäätöstä 
kiinteistöjen mahdollisesta vapauttamisesta hulevesimaksusta, hänen on tullut asemassaan 
vastaperustella asiallisesti, siis yksilöidysti KAR Oy:n argumentteihin vastaten, miksi KAR Oy:n 
kiinteistöä ei pitäisikään vapauttaa hulevesimaksusta tai sitä alentaa, kuten KAR Oy on 
muistutuksessaan ja muutoshakemuksessaan perustellusti vaatinut. 

Viranhaltijan erityisasema lisää laiminlyönnin moitittavuutta. Seuraavassa lisää seikkoja, jotka 
osoittavat, että viranhaltija on tosiasiallisesti jättänyt tutkimatta KAR Oy:n muistutuksen ja 
muutoshakemuksen. 

1.2 Viranhaltijan päätös tehty vain näennäisenä turhia asiakirjoja 
toimittaen, aiheuttaen Loviisan kaupungille lisäkustannuksia ja –vaivaa 

Viranhaltijapäätöksen kirjeeseen on liitetty erilaisia Loviisan kaupungin rekisterin 
paperiasiakirjoja (toimitetaan lisäpyynnöstä), joihin viranhaltija Lindroos ei ole päätöstekstissään 
eksplisiittisesti viitannut. Asiassa jää siis täysin epäselväksi, mitä viranhaltija haluaa näillä 
asiakirjoilla perustella ja miksi ne on ylipäätään laitettu päätökseen mukaan. 

KAR Oy on nimenomaisesti tuonut julki omassa hulevesimaksun muistutuksessa ja 
muutoshakemuksessaan omistamansa kiinteistön sijainnin, koon ja käyttötarkoituksen Loviisan 
kaupungin alueella niin omalla tekstillään, valokuvin kuin viranomais- ja muiden liiteasiakirjojen 
kera (katso Liitteet 11 ja 1 – 10). 
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Viranhaltija Lindroosin päätöksensä liitteenä on myös toimitettu mustavalkoisesti tulostettu KAR 
Oy:n ainoastaan sähköpostitse 7. 2. 2020 toimittama 4-värinen sähköinen hulevesimaksun 
muistutus ja muutoshakemus kaikkine liitteineen, joita ei ole merkitty viranhaltijapäätöksen 
liitteiksi. Näitä asiakirjoja viranhaltijapäätöksessä ei ole listattu liitteiksi lainkaan eikä asiassa tule 
millään lailla ilmi, miksi KAR Oy:n omat asiakirjat on pitänyt toimittaa paperilla KAR Oy:lle, ja 
miksi vielä mustavalkotulosteina niiden todistearvoa vähentäen. 

Viranhaltijan kirjeen edellä mainitut turhat liitteet eivät tuo päätökseen lisäarvoa eivätkä toimi 
yksilöityinä vastaperusteluina KAR Oy:n hulevesimaksun muistutukseen ja muutoshakemukseen. 
Viranhaltijalla ei ole ollut mitään aitoa syytä toimittaa kaupungin yleisiä kiinteistörekisteritietoja 
KAR Oy:n kiinteistöön liittyen, vaan tällä tavoin on mitä ilmeisemmin pyritty pimittämään 
viranhaltijan laiminlyöntejä, kuten seuraavassa Kappaleessa 1.3 tulee ilmi. 

Liitteiden toimittaminen on vain lisännyt henkilökunnan työvaivaa ja kustannuksia, joita on 
kasvatettu toimittamalla asiakirjat paperisina ja Postin kantamana. Koska postikirjettä ei ole 
kirjattu (katso Liite 12, sivu 1), niin Loviisan kaupunki ei ole edes huolehtinut siitä, että kirje olisi 
tosiasiassa vastaanotettu. Kuinka asiassa ja yleisimminkin voitaisiin toimia järkevämmin on 
esitetty Kappaleessa 3. 

1.3 Viranhaltija ei ole tosiasiassa tutkinut lainkaan KAR Oy:n muistutusta ja 
muutoshakemusta 

Viranhaltijapäätöksessä ei ole myöskään ilmaistu millään tavalla hulevesimaksun eräpäivän 
mahdollista muuttumista muutosprosessin johdosta, vaikka KAR Oy on näin nimenomaisesti 
pyytänyt muistutuksessaan ja muutoshakemuksessaan. On selvää, että kiistanalaisen maksun 
suorittaminen heikentää KAR Oy:n mahdollisuutta kiistää kyseinen lasku. Viranomainen ei ole 
lausunut asiasta KAR Oy:n nimenomaisesti pyynnöstä huolimatta, mikä kertoo 
välinpitämättömyydestä noudattaa hyvän hallinnon periaatteita (tarkoitussidonnaisuuden, 
objektiiviteetin ja luottamuksensuojan noudattamista, vertaa Liite 2). 

Huomattakoon myös, että viranhaltija Lindroos on päätöksensä asiaesittelyssään todennut, että 
(kursivointi tässä): 

”Asiakas on tehnyt laskusta muistutuksen 7.2 .2020 päivätyllä kirjeellään, ja on vaatinut 
laskun mitätöintiä tai kohtuullistamista.”. 

Edes tämä seikka (väite) ei pidä paikkaansa. KAR Oy on vaatinut vuoden 2019 laskun mitätöintiä 
ja ensisijaisesti vapautusta seuraavista hulevesilaskuista ja toissijaisesti niiden pienentämistä 
ison pien- tai paritalokiinteistön suuruiseksi. 

Viranhaltijapäätös on tehty täysin huolimattomasti ja minuuttiakaan aikaa siihen uhraamatta. 
Viranhaltijapäätöksen ylätunnisteessa on päiväys ”10.3.2020” ilman momenttinumeroa, jolle 
pohjassa on ollut tyhjä paikka. Viranhaltijapäätöksen jakelu on osoitettu asiakas H:lle, millä ei ole 
mitään tekemistä KAR Oy:n tai sen toimitusjohtajan (Klaus Riederer) kanssa. Jakelukohdassa ei 
ole ilmaistu ajankohtaa, jolloin viranhaltijapäätös on nähtävissä, katso Liite 12 (sivu 4). Edes sitä 
seikkaa, että KAR Oy on toimittanut hulevesilaskun muistutuksen ja huomautuksen sähköpostilla 
ja pitänyt sitä ensisijaisena vastauksen toimitusosoitteena ei ole huomiotu. 

Viranhaltija on käyttänyt yleistä pohjaa kiistääkseen KAR Oy:n muistutuksen, ainoat 
asiakasyksilöidyt seikat koko viranhaltijan vastauksessa on ainoastaan asiakkaan muistutuksen 
päiväyksen katsominen ja muuttaminen yleiseen vastauspohjaan, mikä näkyy 
viranhaltijapäätöksen muotoilusta ylimääräisesti välilyönnistä sivulla 2 (”7.2 .2020”) (ei 
”7.2.2020”, kuten muualla päiväys on muotoiltu), päiväyksen (27. 3.) lisäys viranhaltijan 
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allekirjoituksen yläpuolelle ja epämääräinen käsinkirjoitettu suhero sivulle yksi. Viimeksi mainittu 
tarkoittanee momenttinumeroa ”191”, jonka löytää sivuilta 4 otsikon ”Pöytäkirja” alta. 

On siis täysin ilmeistä, että viranhaltija Lindroos ei ole lainkaan vaivautunut paneutumaan KAR 
Oy:n hulevesimaksun muistutukseen ja muutoshakemukseen. Täysin yleismuotoisen päätöksen 
liitteeksi on toimitettu asiaa sivuavia rekisteritietoja, jotta lukijalle syntyi vaikutelma laajemmasta 
vaivannäöstä. Tosiasiassa oikaisuvaatimusta ei ole lainkaan tutkittu. Epäselväksi jää, onko 
viranhaltija Lindroos mahdollisesti niin suomen kieltä taitamaton, ettei hän ole edes kyennyt 
asiallisesti vastaamaan KAR Oy:n suomenkieliseen hulevesimaksun muistutukseen ja 
muutoshakemukseen. 

Mikäli ylimääräisten (turhien) paperiliitteiden toimittamisessa on (ollut) kyse Loviisan kaupungin 
yleisestä toimintamallista, tulisi se viipymättä muuttaa ajanmukaiseksi. Kappaleessa 3 KAR Oy 
esittää useita keinoja kaupungin toiminnan tehostamiseksi, missä pitkässä juoksussa kaupunki 
säästää niin aikaa, vaivaa kuin rahaakin, asiakkaiden tyytyväisyyttä kasvattaen. 

1.4 Viranhaltijan toiminta rikkoo hallintolakia ja mahdollisesti rikoslakia 

Loviisan kaupungin viranomainen intrastruktuuripäällikkö Markus Lindroos toimii vastoin 
hallintolakia ja käyttää väärin luottamusasemaansa kaupungin virkamiehenä laiminlyömällä 
tehtävänsä. Hän asettaa itsensä ja muut asiaan liittyvät henkilöt virkarikossyytteille alttiiksi. 
Jättämällä täysin tutkimatta asiakkaan muutoshakemuksen ja tämän maksuvelvollisuuden 
yksilöidysti perustelematta, mutta samaan aikaan uhkaamalla hulevesilaskun ulosotolla virkamies 
mitä ilmeisemmin syyllistyy myös kiskontaan.  

Nähtäväksi jää, onko viranhaltija Lindroos ohjeistettu ylimmältä taholta näin toimimaan vain onko 
hän täysin itse syypää laiminlyönteihinsä, syystä tai toisesta johtuen. Mikäli Loviisan kaupungin 
johto on käskenut viranhaltija Lindroosia toimimaan edellä mainitulla tavalla kaupungin varoja 
säästääkseen, ovat johtohenkilöt myös syyllistyneet luottamusaseman väärinkäyttöön.  

Loviisan kaupungilla on valta ja mahdollisuus myös toimia toisin. Kappaleessa 3 on esitetty tapoja, 
joilla kaupunki voi säästää paljon enemmän kuin hulevesimaksut, ja samalla vähentää omaa 
työmääräänsä pitkässä juoksussa voittaen samalla asiakkaiden suosion puolelleen. 

2 VIRANHALTIJAN PÄÄTÖS 186/02.05.00/2020 TULEE MITÄTÖIDÄ JA 
ASIA TULEE TUTKIA UUDELLEEN 

KAR Oy on vastaanottanut 31. 1. 2020 tiedon Loviisan kaupungin perimästä hulevesimaksusta 
kohdistuen yrityksen (Y-tunnus 2296849-3) omistamaan kiinteistöön Koskenkylän Sahalla, laskun 
numerolla 7600001843, päiväyksellä 27. 1. 2020 ja eräpäivällä 24. 2. 2020, katso Liite 1:  

LIITE01_20200131_KAROy_Loviisan_kaupunki_hulevesilasku_7600001843.pdf.  

Täysin takautuvasti ja yksipuolisesti määrättyyn laskuun on merkitty ison teollisuuskiinteistön 
laskutuskaudeksi 1. 1. – 31. 12. 2019 hulevesimaksua 634,50 € (ei sisällä eikä lisätä arvonlisäveroa). 

KAR Oy hakee kunnioittavammin Loviisan kaupungin elinkeino- ja infrastruktuurilautakunnalta 
oikaisua viranhaltijapäätökseen 186/02.05.00/2020. Kuten edellä Kappaleessa 1 on tullut ilmi, 
viranhaltija ei ole tosiasiallisesti tutkinut lainkaan KAR Oy:n 7. 2. 2020 hulevesimaksun 
muistutusta ja muutoshakemusta. Viranhaltija ei ole toimittanut lainkaan yksilöityjä 
vastaperusteita. Tämä johtaa siihen, että koko prosessi pitää aloittaa alusta, mikä tuo turhaa vaivaa 
ja kustannuksia molemmille osapuolille, niin KAR Oy:lle kuin Loviisan kaupungille.  
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Osapuolia rasittaa myös nykyinen Koronavirus –kriisitilanne, mikä lisää viranhaltijan toiminnan 
moitittavuutta. Resursseja ei tulisi käyttää turhanpäiväiseen, ja prosessen tulisi olla tehokkaita ja 
hyvin noudatettuja, ettei samaa työtä tarvitsisi tehdä uudelleen.  

KAR Oy hakee muutosta yksipuolisesti määrättyyn hulavesimaksuun useisiin hyvän hallinnon 
perusteisiin, voimassa oleviin lakeihin, oikeuskäytäntöön ja viranhaltijan törkeään laiminlyöntiin 
vedoten, joita seuraavassa käsitellään. 

2.1 Ennalta ilmoittamatta takautuvasti määrätty maksu rikkoo 
luottamuksensuoja-, jatkuvuus- ja luottamuksensuojaperiaatteita 

Viranomainen, tässä siis Loviisan kaupunki, ei ole tiedottanut millään tavalla kiinteistön 
omistajaa/haltijaa hulevesimaksujen käyttöönotosta ennen maksun yksipuolista määräämistä, joka 
on tehty yli vuoden takautuvasti(!). Maksut on määrätty kalenterivuodelta 2019, mutta lasku sekä 
ensimmäinen tiedote hulevesimaksujen käyttöönotosta on annettu tiedoksi maksuvelvolliselle 
Postin kantamana 31. 1. 2020, siis 13 kuukautta myöhemmin kuin ensimmäinen laskutuskausi on 
jo alkanut. 

Kysymys on veron luontoisesta maksusta, jonka on asettanut hallintoviranomainen, jonka tulee 
noudattaa toimessaan Suomen lakeja. 

Hallintotoiminnan lähtökohtana on hallintolaki, katso 

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2003/20030434,  

ja hyvän hallinnon periaatteet, katso Liite 2 

https://www.kuntaliitto.fi/laki/kunnan-paatoksenteko/hyvan-hallinnon-perusteet 

LIITE02_20200206_Kuntaliitto_www_sivut_hyvan-hallinnon-perusteet.pdf. 

Oleellista on myös hallintopäätöksen pysyvyys ja sitovuus suhteessa päätöksen tehneeseen 
viranomaiseen. Maksuvelvollisen tulee voida luottaa siihen, että viranomaisen toiminta on 
ennalta-arvattavaa, siis jatkuvaa ja pysyvää. Yksilön tulee voida luottaa viranomaisen toiminnan 
oikeellisuuteen ja virheettömyyteen: mikäli (merkittäviä) muutoksia on tulossa, tulee niistä 
ilmoittaa suoraan maksuvelvolliselle hyvissä ajoin ennen uuteen käytäntöön siirtymistä. 

Ennalta ilmoittamatta ja takautuvasti määrätty huomattavan suuri maksu on 
luottamuksensuoja-, jatkuvuus- ja luottamuksensuojaperiaatteiden vastainen. 

2.2 Ennalta ilmoittamatta takautuvasti määrätty ei-vähäinen maksu on hyvän 
hallintotavan vastainen 

Kuten Liitteestä 2 ilmenee, hyvän hallinnon perusteisiin kuuluvat myös palveluperiaate, palvelun 
asianmukaisuus ja neuvontavelvollisuus. Jos/kun Loviisan kaupunki on tiedottanut omilla 
verkkosivuillaan huleveden käyttöönotosta ennakkoon, ei tämä ole riittävää tiedotusta 
asianosaisille. Kaupunki ei voi vaatia, että kiinteistönomistajat seuraisivat jatkuvasti niitä lukuisia 
eri asioita, joita kaupunki verkkosivuillaan tiedottaa tai jättää tiedottamatta, ja jotka kohdistuvat 
tai eivät kohdistu hänen kiinteistöönsä. Näin ei tule olla sellaiselle kiinteistön omistajalle, joka 
asuu alueella vakituisesti, tai sellaiselle, joka ei edes asu kunnalla ja jolle kiinteistö on vain 
vähäisessä varastokäytössä. 

Loviisan kaupunki käyttää hyväkseen hulevesien uudessa maksukäytännössä maankäyttö- ja 
rakennuslain (MRL), katso 
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https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990132, 

erityisiä muutoksia, jotka eivät ole yleisesti maallikkojen tiedossa, ja joita ei voida olettaakaan 
olevan tiedossa ilman kaupungin nimenomaista ohjeistuista asiassa. Kaupunki on toimittanut 
vasta takautuvasti määrätyn laskun yhteydessä tiedotteen asiasta maksuvelvolliselle. 
Viranomaisen toiminta ei ole ollut täysin vilpitöntä, koska näin toimien maksuvelvollinen ei ole 
saanut ajoissa tietoa uudesta käytännöstä eikä ole voinut omalta osaltaan vaikuttaa käytännön 
muodostumiseen tai muodostumatta jäämiseen. Kun viranomainen vielä ottaa käyttöön uuden 
veronluontoisen ja sellaisenaan ulosmittauskelpoisen maksun, jonka suuruus ei ole vähäinen edes 
kiinteistöveroon verrattuna, viranomaisen rooli tiedottaa asiallisesti ajoissa suunnitelmistaan 
korostuu.  

Viranomaisen toiminta ei ole ollut hyvän hallintotavan mukaista, johon kuuluu asiallinen 
etukäteistiedottaminen merkittävistä muutoksista maksuvelvolliseen nähden. 

2.3 Ennalta ilmoittamatta takautuvasti määrätty kiinteistöveroakin 
suurempi veron luontoinen maksu rikkoo kohtuullisuus- ja 
luottamuksensuojaperiaatteita 

Takautuvasti määrätty ennalta ilmoittamaton veronluontoinen maksu, joka on miltei 1.5 -kertainen 
kiinteistöveroon verrattuna on täysin kohtuuton, vertaa Liite 3: 

LIITE03_20190228_KAROy_kiinteistovero_434-473-1-174.pdf. 

Kiinteistöverojen muutoksista tiedotetaan valtakunnan laajuisesti ajoissa noudattaen 
jatkuvuusperiaatetta; kiinteistöverojen vuosivaihtelut ovat maltillisia.  

Loviisan kaupungin päätös määrätä merkittävä veronluontoinen maksu takautuvasti ja ennalta 
maksuvelvollista ilmoittamatta on hallintolain suhteellisuus- ja luottamuksensuojaperiaatteiden 
vastainen. 

2.4 Kiinteistöveroakin suurempi veron luontoinen maksu rikkoo 
kohtuullisuus- ja luottamuksensuojaperiaatteita 

KAR Oy:n omistama kiinteistö on vuonna 1983 rakennettu leipomokiinteistö, joka on ollut uudella 
omistajallaan vain varastokäytössä, minkä paloviranomainen on omalla päätöksellään todennut 
(lausunto toimitetaan pyynnöstä). Kiinteistön vähäisen käytön osoittaa myös sen minimaalinen 
vuosittainen sähkönkulutus, joka on pienempi (alle 2000 MWh) kuin keskiverto kerrostalokaksion 
vastaava, katso Liite 4: 

LIITE04_2019_KAROy_kiinteisto_434-473-1-174.pdf_sahkonkulutus.pdf. 

Kiinteistön vähäisen käytön osoittaa myös Loviisan kaupungin vesilaitoksen vesilaskut (KAR Oy, 
asiakasnumerolla 402861, mittarinumerolla 2647), joissa vuotuinen vedenkulutus on ollut vain n. 
2 m3 (hankintavuotta lukuunottamatta, jolloin asianomainen puhdisti koko rakennuksen sisältä), 
katso Liite 5, 

LIITE05_20191231_KAROy_Loviisan_kaupunki_vesilasku_7500078830.pdf. 

KAR Oy maksaa vesi- ja jätevesikuukausimaksuja n. 64 € ja varsinaisia kulutusmaksuja n. 4 € per 
kolmen kuukauden laskutuskausi. Efektiiviisesti katsoen KAR Oy tukee vahvasti Loviisan 
kaupungin vesilaitosta. 
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Loviisan kaupungin vesilaitos on kieltäytynyt korjaamasta KAR Oy:n kiinteistön veden 
pääsulkuventtiiliä ennen vesimittaria (sulkuventtiili on jumittunut), vaikka tämä kuuluu 
vesilaitokselle mm. rakennuspiirusten mukaan. Loviisan kaupungin vesihuoltopäällikkö Markku 
Paakkarinen ei suostunut perustelemaan laajemmin päätöstään eikä vastaamaan allekirjoittaneen 
jatkokyselyyn, katso Liite 6: 

LIITE06_20150511_KAROy_veden_paasulkuventtiilin_korjaaminen.pdf. 

Loviisan kaupunki on kieltäytynyt hyvittämästä millään tavalla 10/2019 Koskenkylän Sahan alueen 
päävesiputken rikkoutumista ja sen korjaamisesta aiheutunutta haittaa ja harmaan veden (useiden 
satojen litrojen) juoksuttamista KAR Oy:lle, mikä ei ole siltikään poistanut veden sakeutta. 
Tästäkään tapahtuneesta vesilaitos ei lainkaan tiedottanut erikseen asiakkaan, siis että alueella oli 
sattunut merkittävä putkirikko, joka vaikutti veden saantiin ja käyttöön. Tapahtumasta oli 
ainoastaan kerrottu kaupungin verkkosivuilla, mikä selvisi vasta allekirjoittaneelle myöhemmin. 
Tapahtumankulku esti veden normaalin käytön joulukuussa, kun allekirjoittanut kävi kiinteistöään 
tarkastamassa.  

KAR Oy tukee jo nyt vahvasti Loviisan kaupunkia ja sen vesilaitosta. Kaupunki ei itse hoida 
velvollisuuksiaan KAR Oy:n kiinteistöön ja sen vesiliittymään liittyen. Kaupungin määräämä 
634,50 € vuotuinen hulevesimaksu on kohtuuton kiinteistön käyttöön, käyttöarvoon ja 
kiinteistöveroon (n. 490 €) nähden. 

Loviisan kaupungin päätös määrätä merkittävä ylimääräinen veron luontoinen maksu on 
hallintolain suhteellisuus- ja tarkoitussidonnaisuusperiaatteiden vastainen. 

Hyvään hallintoon kuuluu myös viranomaisen yhteystyövelvoite (Liite 2). Hyvästä hallinnosta ei 
voida puhua, kun viranomainen jättää omat velvoitteensa hoitamatta ja jopa asettaa lisää 
velvoitteita kiinteistön omistajille. 

2.5 Hulevesimaksun keräämisen tarkoitus ei toteudu KAR Oy:n kiinteistön 
kohdalla – merkittävä maksu tarkoitussidonnaisuus-, suhteellisuus- ja 
luottamuksensuojaperiaatteiden vastainen 

Loviisan kaupunki perustelee hulevesimaksun perimistä hulevesin hallinnassa syntyvien 
kustannusten kattamiseksi. Kaupunki kertoo laskunsa saatteessa muun muassa, että  

"Määräytymisperusteiden kautta maksu on pyritty tekemään selkeäksi ja tasapuoliseksi. 
Esimerkiksi liike- ja teollisuuskiinteistöillä on keskimääräistä enemmän läpäisemättömiä 
pintoja kuin asumiseen tarkoitetuilla pientaloilla." (Liite 1).  

KAR Oy:n 9017 m2 tontin keskivaihella sijaitsee sen ainoa v. 1983 valmistunut 486 m2 varastona 
toimiva (leipomo)rakennus, joka on runsaan kasvillisuuden ja vettä imevän maa-aineksen 
ympäröimä. Rakennuksen etäisyys pohjoiseen Porvoontielle on n. 50 m ja n. 60 m Suurpellontielle, 
joita kumpaakin kiertää Loviisan kaupungin ylläpitämä avo-oja, katso Liite 7 

LIITE07_20140318_Ote_asemakaavasta_434-473-1-174.pdf  

ja Liite 8 

LIITE08_20140318_Ote_kantakirjasta_434-473-1-174.pdf.  

Kiinteistö rajautuu etelässä suojeltuun ja luonnontilaiseen runsaaasti puita ja pensaita käsittävään 
harjuun ja lännessä ja pohjoisessa viljeltyyn (kaupungin vuokraamaan) peltoon. Ainoastaan idässä 
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kiinteistö rajautuu välittömästi Suurpellontielle, mutta tässäkin ilmansuunnassa rakennuksen / 
asfaltoidun pihan ja maantien väliin jää yli 50 m luonnontilaista niittyä.  

Tontilla ei ole omistajan tiedon mukaan salaojia, jotka olisi kytketty kaupungin 
hulevesi/viemärijärjestelmään. Rakennuksen pohjoispuolella sekä vähäisin osin itäpuolella 
sijaitsevan rakennuksesta poispäin viettävän asfaltin (kokonaisalaltaan n. 500 m2) sadevedet 
imeytyvät tehokkaasti kiinteistön niittykasveille ja runsaalle puustolle sekä pensastolle. Etelässä ja 
lännessä runsas kasvillisuus, erityisesti pajukko, imevät hyvin tehokkaasti rakennuksen hulevedet. 
Allekirjoittanut karsii pajukkoa käsivoimin rakennuksen eteläpuolella sekä asfaltin läpi 
tunkeutuvaa kasvustoa säännöllisesti, jotta kiinteistö pihoineen säilyisivät hyvässä ja aikaisempi 
omistajiaan paremmassa kunnossa. Katso Liite 9, allekirjoittaneen ottamia valokuvia 07/2019. 

Kiinteistön vähäisen käytön vuoksi allekirjoittanut tekee pihan lumitöitä vähäisessä määrin. Näin 
ollen edes lumen sulaminen ei aiheuta juurikaan kuormitusta Suurpellontien vieressä kulkevaan 
ojajärjestelmään. Ilmaston lämpenemisen johdosta tulevaisuudessa mahdollinen lumikuormitus 
tulee olemaan vieläkin merkityksettömämpää.  

KAR Oy:n omistama kiinteistö ei perustellusti aiheuta sellaisia hulevesikuormituksia Loviisan 
kaupungille kuin kaupunki väittää (Liite 1). Ison tontin pinta-alasta miltei 90 % on luonnontilaista 
aluetta, jossa on paljon kasvillisuutta: puita, pensaita ja heinikkoa ja muita kasveja. KAR Oy:n 
kiinteistön kohdalla Loviisan kaupungin edellä mainittu väite suuresta määrästä läpäisemättömiä 
pintoja pientalokiinteistöön verrattuna ei pidä lainkaan paikkaansa. Tilanne KAR Oy kiinteistön 
kohdalla on aivan päinvastainen: isosta tontista vain hyvin pieni osa on rakennettua (vettä 
läpäisemätöntä) aluetta. 

KAR Oy:n kiinteistön kuormitus Loviisan kaupungin hulevesiverkostoon on täysin minimaalinen, 
korkeintaan tavallisen paritalon luokkaa, jos edes sitäkään. KAR Oy:n kiinteistö tulee ensisijaisesti 
vapauttaa hulevesimaksusta kokonaan, mikä mahdollisuus on myös todettu Loviisan 
vesiliikelaitoksen omassa esitetyksessä, katso katso verkkosivut ja tämän tallenne, Liite 10: 

http://julkaisu.loviisa.fi/FIN/kokous/20185064-5-1.PDF 

LIITE10_20180530_Loviisan_vesiliikelaitos_johtokunnan_kokous_20185064-5-1.pdf 

KAR Oy:n kiinteistön kohdalla hulevesimaksun keräämisen tarkoitus ei toteudu. Loviisan 
kaupungin määräämä hulevesimaksu on tarkoitussidonnaisuus-, suhteellisuus- ja 
luottamuksensuojaperiaatteiden vastainen. 

2.6 Loviisan kaupunki hankkii itselleen oikeudetonta perusteetonta hyötyä 
kiinteistönomistajien kustannuksella ylisuuria hulevesimaksuja 
perimällä, mahdollisesti syyllistyen kiskontaan ja hallintolakia rikkoen 

Loviisan kaupunki on siirtänyt hulevesiputkien hoidon omistamaltaan Loviisan Vesiliikelaitokselta 
suoraan Loviisan kaupungille 28. 3. 2019. Tarkoituksena on ollut lisävarojen pakkokerääminen. 
Näin toimien kaupunki pystyy perimään suoraan jopa ulosottoa käyttämällä veronluonteista 
maksua kiinteistöjen omistajilta rahoittaakseen omaa toimintaansa, mitä Vesiliikelaitos ei olisi 
kyennyt tekemään. 

Elinkeino- ja infrastuktruurilautakunnan pöytäkirjassa 28. 3. 2019 on todettu hulevesikäsittelystä 
syntyneen vuonna 2018 huolto- ja kunnospitokustannuksia kaikkineen noin 193 000 euroa, katso 
Liite 13 

http://julkaisu.loviisa.fi/FIN/kuulutus/6368990943794593271.1554301837369.PDF 
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(sivu 11), ja mainitusta sivusta tehty PDF-tallenne:  

LIITE13_20190328_Loviisan_elinkeino-ja_intrastuktuurilautakunta_kokous.pdf. 

Sen sijaan, Loviisan Vesiliikelaitoksen omassa kokouksessa, katso verkkosivut (tai tämän tallenne, 
Liite 10):  

http://julkaisu.loviisa.fi/FIN/kokous/20185064-5-1.PDF 

LIITE10_20180530_Loviisan_vesiliikelaitos_johtokunnan_kokous_20185064-5-1.pdf,  

hulevesimaksukertymäksi onkin arvoitu noin 300 000 euroa. Hulevesimaksut on taulukoitu eikä 
niiden yhteydessä ole esitetty, että maksuja tultaisiin merkittävästi tarkastamaan alaspäin jatkossa. 

Huomattavaa on, että täsmälleen samat virkamiehet, Ulf Blomberg ja Markus Lindroos, ovat olleet 
valmistelemassa asioita molemmissa elimissä. He ovat siis täysin tietoisena suunnitelleet 
keskimäärin reilut 50 % ylisuuria maksua hankkiakseen oikeudetonta ja perusteetonta hyötyä 
kaupungille kiinteistönomistajien kustannuksella. 

Asian moitittavuutta korostaa se seikka, että hulevesimaksu on julkisoikeudellisena maksuna 
suoraan ulosottokelpoinen ilman oikeuden lainvoimaista päätöstä. Näin voidaan perustellusti 
epäillä, että viranomainen on syyllistymässä (törkeään) kiskontaan, vertaa rikoslaki: 

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1889/18890039001#L36. 

Ylisuurilla hulevesimaksuja kerätessään Loviisan kaupunki rikkoo myös hallintolain kaikkia 
oikeusperiaatteita (yhdenvertaisus-, tarkoitussidonnaisuus-, objektiviteetti- suhteellisuus- ja 
luottamuksensuojaperiaatteita), vertaa Liite 2. Kun kaikki kuntalaiset eivät ole suinkaan ole 
hulevesimaksuvelvollisia, saavat ei-hulevesimaksuvelvolliset perusteetonta hyötyä 
hulevesimaksuvelvollisten kustannuksella siinä tilanteessa, kun ylimääräisiä hulevesimaksuja ei 
palauteta hulevesimaksuvelvollisille tai käytetä jatkossa hulevesivelvoitteiden ylläpitoon. 

Merkittävää on myös, että hulevesimaksuista päättävien virkamiesten aiemmasta 
hulevesipäätöksestä on ollut myös huomautettavaa, mistä seuraavassa Kappaleessa 2.7 enemmän. 
Tässä herää kysymys, ovatko edellä mainitut ja jälleen samat henkilöt tarkoituksella suunnitelleet 
perivänsä ylisuuria hulevesimaksuja kiinteistönomistajilta kattaakseen Valkon satama-alueen 
hulevesijärjestelmän suuret korjauskulut ja kaupungin budjetin ylityksen(?!). 

2.7 Loviisan kaupungin viranhaltijoiden Lindroosin ja Blombergin 
aikaisemmat epäselvyydet Valkon satama-alueen hulavesijärjestelmien 
korjauksissa 

Loviisan kaupungilla on ollut jo aikaisemmin, ennen kuin kaupunki on siirtänyt itselleen 
hulevesivelvoitteen Loviisan Vesiliikelaitos Oy:ltä (katso Kappale 2.6 edellä), merkittäviä 
epäselvyyksiä hulevesijärjestelmien hoidossa. 

Loviisan kaupungin tekninen lautakunta hyväksyi kokouksessaan 30. 11. 2017 maksaa noin 
140 000 euroa alv 0 % (noin 173 600 euroa alv 24 %) hulevesijärjestelmien korjaus- ja 
siirtourakasta Valkon satama-alueelle, siitä huolimatta, että mainitun kokouksen puheenjohtaja oli 
jäävi, että yksi jäsen esitti asian siirtämistä kaupunginhallitukselle lautakunnan puuttuvan 
mandaatin vuoksi. Kuitenkin lautakunta päätti toimia asian esittelijän Ulf Blombergin esityksen 
mukaan, katso Liite 14: 

http://julkaisu.loviisa.fi/FIN/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=20184957-15 
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ja mainitusta sivustosta tehty PDF-tallenne:  

LIITE14_20180222_Loviisan_tekninenlautakunta_kokous_20184957-15.pdf. 

Päätöksestä tehtiin oikaisuvaatimus, katso Liite 15 

http://julkaisu.loviisa.fi/FIN/kokous/20184957-15-1.PDF 

ja tästä tehty PDF-tallenne:  

LIITE15_20171221_Kopiloff_oikaisuvaatimus_Loviisan_tekninen_20184957-15.pdf. 

Oikaisua kannatti kaksi lautakunnan jäsentä ja kuusi vastusti eikä oikaisuvaatimus lopulta 
johtanut toimenpiteisiin. Hylkäävässä kokouksessa yksi teknisen lautakunnan jäsen esitti eriävän 
mielipiteen, katso Liite 16: 

http://julkaisu.loviisa.fi/FIN/kokous/20184957-15-5.PDF 

ja tästä tehty PDF-tallenne:  

LIITE16_20180222_Hagfors_eriava_mielipide_Loviisan_tekninen_20184957-15.pdf. 

Molemmat päätöstä vastustaneet toteavat teknisen lautakunnan ylittäneen valtuutensa ja 
korjanneen yksityisten kiinteistöjen omistajien vastuulla olevan hulavesijärjestelmän noin 140 000 
eurolla, antaen näin yrityksille merkittävää laitonta yritystukea.  

Ulkopuoliselle hulevesijärjestelmän korjauksesta on esitetty lautakunnalle eritelty lasku, mutta 
mitään kirjallisia todisteita yli 139 000 euron (+ alv 24 %) kulujen jakautumisesta ei ole esitetty 
lainkaan, katso Liitteet 14 – 17: 

http://julkaisu.loviisa.fi/FIN/kokous/20184957-15-2.PDF 

ja tästä tehty PDF-tallenne:  

LIITE17_20180222_KonevuoriOy_lasku_Loviisan_tekninen_20184957-15.pdf. 

Tämä lasku on myös käännetyn arvonlisäveron alaista, mikä merkitsee yli 33 360 euron 
lisämaksua Loviisan kaupungille.  

Sen sijaan, että viranhaltijat olisivat tässä oikeudellisesti epäselvässä tilanteessa vaatineet (saati 
edes esittäneet) kulujen tasapuolista jakamista kiinteistön omistajien kanssa, niin kaupunki onkin 
maksanut miltei kaikki hankkeen kulut ja vielä liian suurina. Nimittäin, oikaisupyynnöstä ja 
eriävästä mielipiteestä tulee selvästi ilmi, että hulevesijärjestelmää korjattaessa on laskutettu 
paljon todellista tarvetta suuremmista materiaalimääristä, minkä kaiken on hyväksynyt 
viranhaltija Markus Lindroos. On ilmeistä, että suodatinkangasta ja kalliomursketta on tilattu 
likaa, kenties tahallaan, ja näitä on käytetty kyseisen tontin hallin rakentamiseen, jota on myös 
rahoitettu hulevesikorjauslaskun ylimääräisillä 12 % yhteiskululisällä (yhteensä yli 15 000 euroa, 
alv 0 %), katso Liitteet 16 ja 17. 

http://julkaisu.loviisa.fi/FIN/kokous/20184957-15-5.PDF (sivu 4).  

Mikä on saanut Loviisan kaupungin viranhaltijat Lindroosin ja Blombergin toimimaan mainitulla 
tavalla?  

Kappaleen 2.6 ja edellä kerrotun valossa vaikuttaisi vahvasti siltä, että viranhaltijoiden toiminta 
virassaan on vähintäänkin mielivaltaista, siis täysin hyvän hallinnon periaatteiden vastaista. 
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2.8 Viranhaltijapäätöksessä 186/02.05.00/2020 ei ole tutkittu lainkaan KAR 
Oy:n muistutusta ja muutoshakemusta hulevesimaksuun 

Yhdenmukaisuuden vuoksi toistettakoon tässä yhteydessä lyhyesti jo aikaisemmin Kappaleessa 1 
todettu. Viranhaltija ei ole päätöksessään 186/02.05.00/2020 tosiasiallisesti tutkinut lainkaan 
KAR Oy:n 7. 2. 2020 toimittamaa hulevesimaksun muistutusta ja muutoshakemusta. Viranhaltija 
ei ole toimittanut lainkaan yksilöityjä vastaperusteita. Tämä johtaa siihen, että prosessi pitää 
aloittaa alusta, mikä tuo turhaa vaivaa ja kustannuksia molemmille osapuolille, niin KAR Oy:lle 
kuin Loviisan kaupungille.  

Viranhaltijan tahallinen tehtäviensä laiminlyönti tuo lisää kuluja ja vaivaa niin Loviisan 
kaupungille kuin KAR Oy:llekin. Lisäksi viranhaltija heikentää kaupungin julkisuuskuvaa ja asettaa 
itsensä sekä kaupungin käräjöinnille ja virkarikossyytteille alttiille. Vaikeana Koronavirus –
kriisiaikana haitta korostuu entisestään. 

Edellä Kappaleissa 2.6 ja 2.7 esitetty antaa vahvaa osvittaa sille, että hulevesimaksuista vastaavat 
Loviisan kaupungin viranhaltijat toimivat virassaan vähintäänkin mielivaltaisesti eikä kyse ole vain 
KAR Oy:lle kohdistetusta yksittäisestä hulevesimaksusta.  

2.9 Viranhaltijapäätöksen 186/02.05.00/2020 kuulutus Loviisan kaupungin 
verkkosivuilla on laiminlyöty 

Viranhaltijan päätöskirjeessä sivulla 4 on ilmoitettu, että viranhaltijapäätös 186/02.05.00/2020 
(27. 03. 2020 § 191) on viety 06. 04. 2020 viety nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon, ja että se on 
nähtävillä 06. 04 – 20. 4. 2020.  

Mainittua päätöstä ei ole kuulutettu Loviisan kaupungin verkkosivuilla mainittuna aikana eikä 
muulloinkaan. Tätä päätöstä eikä KAR Oy:n muistutusta ja muutoshakemusta ei ole eikä ole ollut 
missään Loviisan kaupungin verkkosivuilta löydettävissä. 

Kuulutuksen laiminlyöntiväitettä tukee myös useat seikat, jotka ilmenevät täysin huolimattomasti 
tehdystä viranhaltijapäätöksestä itsestään ja sen toimitustavasta: 

1) tarpeellinen päätöksen momenttimerkintä puuttuu päätöksen tulostetusta ylätunnisteesta 
(Liite 12, sivut 1 – 3), 

2) päätöksen ylätunnisteessa on väärä päivämäärä (10. 3. 2020, pitäisi olla 27. 3. 2020; Liite 
12, sivut 1 – 3), 

3) päätöksen jakelu on osoitettu asiakas H:lle, joka ei ole mitään tekemistä KAR Oy:n tai sen 
toimitusjohtajan (Klaus Riederer) kanssa (Liite 12, sivut 1 – 3), 

4) päätöksen jakelukohdassa ei ole ilmaistu ajankohtaa, jolloin viranhaltijapäätös on 
nähtävissä (Liite 12, sivu 3), ja ennen kaikkea 

5) viranhaltijapäätös ei toimitettu sähköpostilla KAR Oy:lle, vaikka KAR Oy toimitti 
muistutuksensa ja muutoshakemuksensa sähköpostilla Loviisan kaupungille (Liite 12, sivu 
8). 

On ilmeistä, että mikäli viranhaltijapäätös olisi kuulutettu asianmukaisesti, olisi myös edellä 
mainittuihin virheisiin puututtu ja tieto päätöksestä olisi toimitettu sähköpostilla KAR Oy:lle. 
Muussa tapauksessa edellä mainitut virheet olisi toistettu myös kuulutetuissa asiakirjoissa, mikä 
osoittaisi Loviisan kaupungin henkilöiden laajamittaisempaa välinpitämättömyyttä tehtäviensä 
hoidossa. 
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Onko viranhaltijan päätös, jonka yhteydessä tulisi olla myös julkaistuna KAR Oy:n muistutus ja 
muutoshakemus Loviisan kaupungille, jätetty tarkoituksella kuuluttamatta hallintolakia rikkoen, 
jotta muut kiinteistönomistajat eivät saisi siitä tietoa? 

3 MUUTOSHAKEMUS HULEVESIMAKSUUN 

Edellä mainituin perustein (Kappaleet 2.1 – 2.9) KAR Oy pyytää kunnioittavammin Loviisan 
kaupungin elinkeino- ja infrastruktuurilautakunnalta seuraavia muutoksia KAR Oy:n kiinteistön 
hulevesimaksuihin. 

1) Vuodelta 2019 KAR Oy:n ei tule maksaa lainkaan hulevesimaksua, josta Loviisan kaupunki ei ole 
ajoissa ilmoittanut KAR Oy:lle. 

2) Vuodesta 2020 alkaen KAR Oy:n kiinteistön tulee olla ensisijaisesti vapautettu 
hulevesimaksusta ja toissijaisesti sen tulee olla korkeintaan taulukoidun ison pien- tai 
paritalokiinteistön suuruinen (Liite 1: 47 € vuodessa), jotka nekin ovat ilmeisen ylimitoitetut kuten 
Kappaleesta 2.6 edellä voidaan päätellä. 

KAR Oy esittää myös kunnioittavammin lautakunnalle, että se tarkistaisi (hulevesimaksuista 
vastaavien) viranhaltijoidensa toimintaa laajemmin, jotta varmistettaisiin hyvän hallinnon 
toteutuminen ilman virkamiesten mielivaltaisuutta asioiden hoidossa. Lisäksi KAR Oy pyytää myös 
selvitystä siitä, miksi viranhaltijapäätöstä 186/02.05.00/2020 (27. 03. 2020 § 191) ei ole 
kuulutettu asianmukaisesti. 

KAR Oy pyytää ystävällisesti, että kuittaatte vastaanottaneenne muutoshakemuksemme oikea-
aikaisena ja oikeamuotoisena ja vastaatte sähköpostiimme kar@kar.fi. Pyydämme myös, että 
ilmoitatte eräpäivän siirtämisestä käsittelynne ja mahdollisen valituksemme hallinto-oikeuteen 
ajaksi, mikäli emme pääse asiassa sopuun.  

4 HUOMAUTUS LOVIISAN KAUPUNGIN JA SEN VIRANHALTIJOIDEN 
TOIMINNASTA SEKÄ PARANNUSEHDOTUKSIA  

KAR Oy huomauttaa Loviisan kaupungin ja sen viranhaltijoiden toiminnasta. Loviisan kaupunki ei 
ole tiedottanut hulevesimaksuista oikea-aikaisesti ja asiallisella tavalla ottaen yhteyttä kiinteistöjen 
haltijoihin / omistajiin.  

Viranhaltija Lindroos ei ole toiminut hallintolain edellyttämällä tavalla jättäen tekemättä ja 
toimittamatta päätöksensä asialliset perustelut. Viranhaltijapäätöksen otsikko on päivätty 10. 3. 
2020, mutta päätöksen allekirjoitus on päivätty 27. 3. 2020. Päätös on tulostettu sekä ruotsin ja 
suomen kielellä, ja se on annettu Postin kannettavaksi 7. 4. 2020 KAR Oy:lle toimitettavaksi. 
Päätöksen mukana on jopa mustavalkoisesti tulostettu KAR Oy:n ainoastaan sähköpostilla 7. 2. 
2020 toimittama 4-värinen sähköinen hulevesimaksun muistutus ja muutoshakemuksen, joita ei 
ole merkitty viranhaltijapäätöksen liitteiksi. 

Loviisan kaupunki on päättänyt periä hulevesimaksua kattaakseen toimintansa kuluja. Kuitenkin, 
Loviisan kaupunki tekee päätöksiään kaksikielisenä ja toimittaa niistä kaksikieliset ratkaisut ja 
vieläpä molemmat paperilla tulostettuina(!). Tämä siis siitä huolimatta, että toimiin kohdistetulla 
kiinteistönomistajalla on vain yksi kieli käytössä pääkielenä, joka tulee ilmi jo kiinteistönomistajan 
omista vastineistaan. Kaksikielinen toiminta tuo merkittäviä kuluja kaupungille, joka voitaisiin 
välttää valitsemalla kieli asiakkaan mukaan. Paperitulosteiden toimittaminen (Postilla) on hidasta, 
kallista ja epävarmaa. Tästä voitaisiin luopua, mikäli asiakas itse ei edellytä paperisin päätöksen 
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toimittamista. Lisäksi Loviisan kaupungin tapa toimittaa myös paperitulosteina asiakkaan jo 
toimittamat asiakirjat kaikkine liitteineen tuo aivan turhia lisäkuluja Loviisan kaupungille.  

Loviisan kaupunki ei ole toimittanut haastemiehen avustuksella päätöstään vaan Postin 
kuljettamana, edes kirjaamatta lähetystä. Ottaen huomioon Postin monet (nyky)ongelmat postin 
toimittamisessa, ei tämän tavan toimittaa asiakirjoja voida katsoa olevan edes luotettavampi tapa 
kuin toimittaa asiakirjoja kuin niiden toimittaminen sähköisesti. Mikäli kyse on 
turvallisuusnäkökohdista, muun muassa Oikeusministeriö tarjoaa veloituksetta salattua 
sähköpostia kaikkien käyttöön, niin että yhteen sähköpostiin voi laittaa jopa 800 MB suuruinen 
pakattu liitetiedosto. Tämä menetelmä on laajalti käytössä mm. tuomioistuimissa. 

Esimerkiksi KAR Oy:lle viranhaltijapäätös 186/02.05.00/2020 on kaikkine liitteineen on 
kustantanut kaupungille 7,89 euroa postimaksuja, kopiointikuluista ja ennen kaikkea työvaivasta 
puhumattakaan. Kirje on saapunut 14. 4. 2020, yli kuukauden päätöksen otsikoinnista. Kyse on 
suoraa seurausta Loviisan kaupungin työnkulusta ja henkilökunnan toimista tehdä jättää 
hoitamatta tosiallinen työvelvoitteensa (päätöstensä tosiasiallinen perustelu) ja antaa näennäinen 
kuva asiakkaalle velvoitteidensa hoitamisesta toimittamalla runsain määrin toissarvoisia 
asiakirjoja. 

Loviisan vesiliikelaitoksen johtokunta on kokouksessaan 30. 5. 2018 arvioinut 
hulevesimaksutulokertymäksi 300 000 euroa vuodessa (Liite 10). Tämä summa on pieni suhteessa 
pelkkään Loviisan kaupungin byrokratiaan ja tehottamaan tiedottamiseen nähden, puhumattakaan 
kaupungin koko vuosibudjetista. Tästä herää kyse, että miksi Loviisan kaupunki ylipäätään on 
siirtynyt paljon närää aiheuttavaan hulevesimaksukäytäntöön, kun kaupunki voisi säästää paljon 
enemmän ajanmukaistamalla omia toimintatapojaan. 

Loviisan kaupunki voisi helposti tehostaa ja nykyaikaistaa omia toimintamallejaan, kuten  

1. luopua päätösten toimittamisesta kahdella eri kielellä asiakkaalle (kaupunki käyttäisi vain 
joko ruotsia tai suomea asiakkaan valinnan mukaan, pääkielenä olisi suomi), 

2. luopua yksittäisiä asiakkaita koskevien päätösten ”pakkokääntämisestä” toiselle kielelle 
verkkojulkaisujaan varten (kaupunki käyttäisi vain joko ruotsia tai suomea asiakkaan 
valinnan mukaan, pääkielenä olisi suomi), 

3. luopua kirjepostin toimittamisesta asiakkaalle, mikäli tämä ei olisi kieltänyt päätösten 
sähköistä toimittamista (kunhan kaupunki ensin olisi kirjeitse tiedottanut siirtyvänsä 
jatkossa tähän käytäntöön mikäli asiakas ei sitä nimenomaisesti kiellä ellei asiakas olisi jo 
tätä ennen itse ottanut käyttöön sähköpostiviestinnän),  

4. koska kaupunki pitää yllä tietoverkossaan päätöksiä, riittäisi asiakkaalle sähköpostilla 
linkin (ja selventävän päätöksen otsikkotekstin) toimittaminen, 

5. pitää yllä aktiivista rekisteriä, jossa olisi asiakkaiden sähköiset yhteystiedot, joiden avulla 
kaupunki voisi tiedottaa teksti/sähköpostiviestein merkittävistä päätöksistään (viestissä 
välitettäisiin otsikkotiedot ja linkki kaupungin verkkosivuille, josta tieto olisi saatavissa 
kokonaisuudessaan), 

6. asiakasrekisterin avulla kaupunki tarjoaisi asiakkaille mahdollisuutta räätälöidyn sähköisen 
asiakaskirjeen toimittamiseen (viikon/kuukauden päätökset kootusti sähköpostiin sen 
mukaan mitä asiakas olisi tilannut), 

7. mikäli Loviisan kaupungin arkisto on pääsääntöisesti yhä paperinen, tulisi kaupungin 
viipymättä siirtyä sähköiseen arkistoon, ja 

8. vähintäänkin kaikki Loviisan kaupungin uudet aineistot tulisi säilyttää sähköisinä 
arkistoaineistoina, jotta turhalta tulostamiselta vältyttäisiin. 
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Huomattakoon, että mikäli Loviisan kaupungilla on töissään viranhaltijoita, jotka hallitsevat 
(ammattinsa hoitamisen edellyttämällä tavalla) vain yhtä kieltä (suomea tai ruotsia), joka ei ole ns. 
asiakkaan kieli, ja tämän vuoksi viranhaltijan päätös (tai vastaava asiakirja) pitää käännättää 
asiakkaan kielelle, tulisi virkamiehen tilalle palkata paremmin kaksikielisyyden hallitseva henkilö. 
Virkamiehelle on laissa asettu kaksikielisyyden vaatimus; ylemmän korkeakoulututkinnon 
saaminen edellyttää tämän kielikokeen suorittamista.  

Mikäli osaavia kaksikielisiä henkilöitä ei ole virkamiehiksi tarjolla, niin ei silti kaikkea arkistoa 
tarvinne molemmille kielelle kääntää(?). Samanaikaisesti kaksikielisinä toimitetut asiakirjat ovat 
myös ongelmallisia, mikäli asiakirjojen välillä on ristiriitaa – kuten KAR Oy:n 
viranhaltijapäätöksen 186/02.05.00/2020 oikaisuvaatimusohjeissa. 

Koskenkylä Saha, 28. 4. 2020 

 
___________________________________________ 

Klaus Riederer, TkT, DI 
KAR Oy, tj.  
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