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Vastaus

Eurajoen vesiensuojeluyhdistys ry:llä ei ole omistuksessaan tai hallinnassaan JVP-Eura Oy:n 
jätevedenpuhdistamon vaikutusalueella sijaitsevaa kiinteistöä.

Eurajoen vesiensuojeluyhdistys ry (Rekisterinumero: 219.373) on valittanut asiasta lakiin 
perustuvalla oikeudellaan. Vesiensuojeluyhdistyksen tarkoituksena on ympäristön-, terveyden- ja 
luonnonsuojelun edistäminen toimialueellaan. Yhdistyksen sääntöjen mukaan toiminnan 
tarkoituksena on Eurajoen vesistöalueen vesien suojelu ja siihen liittyvien asioiden edistäminen (§ 
3). Tarkoituksen toteuttamisen (§ 4) 1.  kohdassa tarkennetaan yhdistyksen toimintaa seuraavasti: 
”pyrkii kokoamaan Eurajoen vesiensuojelusta kiinnostuneet yksityiset henkilöt ja yhteisöt 
keskitettyyn ja yhtenäiseen toimintaan vesistön saamiseksi puhtaaksi ja kelvolliseksi virkistys- ja  
kalastuskäyttöön sekä alueen elinkeinonharjoittajien toimeentulomahdollisuuksien ylläpitämiseen”. 

Sääntöjensä mukaisesti Vesiensuojeluyhdistys puolustaa Eurajoen vesiensuojelun yleistä etua, joka 
ei perustu omistukseen tai hallintaan, vaan kaikkiin niihin yleisiin oikeuksiin ja etuihin, jotka  
liittyvät JVP -Eura Oy:n aiheuttamiin virkistyskäyttöhaittoihin, joita syntyi yrityksen johdettua  
jätevesiä Eurajokeen vuosina 2006 – 2015. Näin ollen yhdistyksen sääntöjen mukaan käsiteltävä 
asia koskee sen yleistä oikeutta ja etua.

Lisäksi yhdistys vetoaa laatimaansa ko. valituksen täydennykseen (EVSY ry, 11. 2. 2020). Sen 
kohtaan C liittyen lähetettiin Vaasan hallinto-oikeudelle liitetiedosto asianosaisista, jotka eivät  
jättäneet asiasta valitusta, mutta tukivat Vesiensuojeluyhdistyksen valitusta. Yhdistyksen tulkinnan 
mukaan asianosaisten tuen osoitus ilmentää yhdistyksen pyrkimystä toimia sääntöjensä mukaisesti 
puolustaen Eurajoen vesiensuojelun yleistä etua. Yhdistys toimi sääntöjensä mukaan ja ”pyrkii 
kokoamaan Eurajoen vesiensuojelusta kiinnostuneet yksityiset henkilöt ja yhteisöt keskitettyyn ja  
yhtenäiseen toimintaan vesistön saamiseksi puhtaaksi ja kelvolliseksi virkistys- ja kalastuskäyttöön 
sekä alueen elinkeinonharjoittajien toimeentulomahdollisuuksien ylläpitämiseen” (§ 4).  
Yhdistyksen tulkinnan mukaan myös asianosaisten tuki osoittaa, että ko. asia koskee yhdistyksen 
oikeutta ja etua. 

Edellä esitetyin perustein Eurajoen vesiensuojelyyhdistys ry katsoo, että ko. asia koskee 
yhdistyksen yleistä oikeutta ja etua ja että sillä on valitusoikeus asiassa.
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