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Diaarinumero
544/2022 ym.

JULKINEN KUULUTUS
Valitukset vesilain mukaisesta päätöksestä
Vesilain 15 luvun 3 §:n mukaan Vaasan hallinto-oikeuden on annettava
lupaviranomaisen, valtion valvontaviranomaisen ja kunnan
ympäristönsuojeluviranomaisen vesilain nojalla antaman päätöksen sekä
ojitustoimituksessa annetun päätöksen johdosta jätetty valitus tiedoksi
julkisella kuulutuksella noudattaen, mitä hallintolain 62 a §:ssä säädetään.
Tieto kuulutuksesta on julkaistava hankkeen vaikutusalueen kunnissa
noudattaen, mitä kuntalain 108 §:ssä säädetään.
Kuulutuksen julkaisupäivä Vaasan hallinto-oikeuden verkkosivuilla
9.9.2022
Valitusten tiedoksisaantipäivä
Hallintolain 62 a §:n 3 momentin mukaan tiedoksisaannin katsotaan
tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta.
Valitusten tiedoksisaantipäivä on 16.9.2022.
Asia
Vaasan hallinto-oikeuteen on jätetty kaksi valitusta Itä-Suomen
aluehallintoviraston päätöksestä 25.3.2022 nro 22/2022 vesilain mukaisessa
lupa-asiassa. Päätös koskee tienpenkereen rakentamista mantereelta salmen
poikki Isoon Ahvensaareen Pielisen vesialueella, Lieksa. Itä-Suomen
aluehallintovirasto on hylännyt hakemuksen.
Valitusasiakirjojen nähtävilläpito
Tämä kuulutus ja valitukset pidetään nähtävillä 9.9. – 7.10.2022 Vaasan
hallinto-oikeuden verkkosivuilla
(https://oikeus.fi/hallintooikeudet/vaasanhallinto-oikeus/fi/index/hallintooikeudenkuulutukset/valituskuulutukset.html). Hallinto-oikeuden
verkkosivuilla valitukset ovat ilman liitteitä. Tieto kuulutuksesta on julkaistava
Lieksan kaupungissa.
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Hallintolain 62 b §:n mukaan julkisen kuulutuksen ja kuulutettavan asiakirjan
tiedot julkaistaan, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.
Henkilötiedoista julkaistaan kuitenkin ainoastaan tiedonsaannin kannalta
välttämättömät henkilötiedot.
Mahdollisuus vastineen antamiseen
Vaasan hallinto-oikeus varaa asianosaisille, joita asia erityisesti koskee,
tilaisuuden vastineen antamiseen. Mahdollinen vastine tulee toimittaa hallintooikeuteen viimeistään 7.10.2022. Luvan hakijoille ja viranomaisille varataan
erikseen tilaisuus vastineen antamiseen.
Vastineeseen on merkittävä sen tekijän nimi, postiosoite, puhelinnumero ja
mahdollinen sähköpostiosoite. Vastineessa on ilmoitettava asian diaarinumero
544/2022.
Kiinteistön osaomistajaa pyydetään antamaan tieto kuulutuksesta myös
kiinteistön mahdollisille muille omistajille ja haltijoille.

Vaasan hallinto-oikeus
Kuulemiskanslia, 029 56 42623

Tuomioistuimen yhteystiedot
Vaasan hallinto-oikeus
Korsholmanpuistikko 43, 4 krs (PL 204), 65101 Vaasa
Sähköposti: vaasa.hao@oikeus.fi
Puh.: 029 56 42780
Hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelu:
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
Henkilötietojen käsittelyyn ja tietosuojaan liittyvät tiedot ovat saatavilla:
https://oikeus.fi/hallintooikeudet/vaasanhallinto-oikeus/fi/
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Kari Hartikainen
Hakija/asiamies

Valitus/ Oikaisu
Päätökseen Nro 22/2022, Dnro ISAVI/4515/2020

23.4.20022
1. Vaasan hallinto-oikeus
PL 204, 651001 Vaasa
Pyydämme oikaisua Itä-Suonen Aluehallintoviraston päätökseen Nro 22/20200 Dnro
ISAVI/4515/2020
Vetoamalla seuraaviin seikkoihin/ laiminlyönteihin, päätöstä valmisteltaessa.
Olemme hakeneet tiepenkereen rakentamislupaa Lieksassa sijaitsevan Isoon Ahvensaareen
Pielisen vesialueella. Kartoittamalla ennakkoon vesilain 3 luvun 2 § ja 1 luvun 7 §:n 1
momentin vaatimuksiin.
1. Kartoituksessa otettu huomioon alueen omistus, siihen liittyvät lausunnot ja lähiympäristön
kuulemiset ja näkemykset.
2. Itäsuomen Ympäristökeskuksen ennakko päätös puhelimitse ja sähköpostilla.
3. Kalastuskunnalta pyydetty lausunto mahdollisista kalastajista ja näkemys kutualueen
merkityksestä.
4. Pengerrysalueen rehevöitymisestä, virtauksista ja mahdollisesta liikennöinnistä.
5. Ranta-alueen 10 § vaikutuksesta hankkeeseen.
6. Liikennöinti mahdollisuuteen Ahvenlahden/ Hiekkalahden satamalaiturista.
7. Tarkasteltu maisemallisesti hankkeen vaikutuksia, kysymällä mielipiteet manttaalien
omistajilta.
8. Tarkasteltu hyötyjä taloudellisesti, sekä huomioitu kattavat muut hyödyt, niin hankkeen
toteuttajien, kun muiden vesistöalueella asuvien- ja liikkujien näkökulmasta.

Huomioitavaa AVIn päätöksessä;
AVIn päätös perustuu ja pohjautuu pääsääntöisesti ennalta tehtyyn päätökseen. Kuten ELYn
ympäristöasiantuntija

puhelinkeskustelussa totesi ”että voittehan te hakea

vesialuelupaa, mutta sitä ei kyllä myönnetä”. Pohjautuu myös huomautuksiin ja valituksiin,

jotka AVIn lupavirkailija suorastaan” lypsi” kauempaa olevilta ”mökkiläisiltä”, sekä jatkamalla

huomautus- ja valitusaikaa. Lisäksi päätös on tehty kirjoituspöydän ääressä, tutustumatta
kaikkiin lähettämiimme virkamiesten ja asiantuntijoiden lausuntoihin.
Monesta pyynnöstä huolima lupavirkailijat eivät jalkautunut hankealueelle. Paikalle

saapumisen perusteena ei voi käyttää koronaa. Jalkautuminen olisi tapahtunut ulkoilmaan ja
loppuvaiheessa tapaamis- suositukset ei olleet voimassa.
Yhtenä esitetyistä merkittävistä haitoista lupavirkailijat pitävät maisemallista haittaa,
näkemättä hankealuetta.
Lyhennelmät edellä mainituista ennakko kartoituksista vesilakiin pohjautuen.
Asiat löytyy hankeselvityksestä ja lisäselvityksistä.
1. Hankkeessa kuultiin kirjallisesti kaikkia rajanaapureita ja tilanomistajia. Naapurustolla ei
ollut toiveita eikä vastustusta. Lisäselvitykseen kuulimme alueen suurimpia vaikuttajia ja vesiyhteisten maa-alueiden omistajia yli viittäkymmentä (50) omistajaa. Näillä saavutetaan
alueiden pääomistus. He kaikki ovat hankkeen takana. Selvitimme Ison Ahvensaaren taakse
jäävien kesäasukkaiden kannan hankkeeseen, he näkivät hankkeessa suuren turvallisuus
seikan. Yhtenä on yllättävä lahtien jäätyminen, mutta saaren kautta päästään ”mökkiläisiä”
pelastamaan tietä pitkin ison selän puolelle.

2. Ennakko päätöksen tuekseen käsittelijät on ollut jopa huomautusten tekijöihin
puhelinyhteydessä. Kuten edellä mainitsin ELYn

puhelin keskustelussa totesi,

ettei lupaa tulla myöntämään ja jatkoi koska sitten kaikkiin saariin rakennettaisiin tie. Johon
vastasin, että eikös nämä ole tapauskohtaisia.
3. Yhtenä huomattavana kohtana ELY/AVI ottaa kantaa kalojen kutupaikkojen menetykseen.
Mitenkään ottamatta huomiota kalastuskunnan puheenjohtajalta pyytämääni lausuntoon, jota
kalastuskunnan hallituksen jäsenet ovat allekirjoituksella tukeneet (Liite selvityksissä).
Toisaalta ihmettelen, että saman kalastuskunnan alueella on tarkoitus toisaalta samojen
kalalajien vähentämistä suorittaa EUn tukirahoilla. Keskustelu kevään 2021 kalastuskunnan
kokouksessa. Tässä yksi esimerkki siitä, kun viranomaiset ei tutustu alueeseen ja laiminlyö
ammattilaisten laatimat selonteot aiheesta.
4. Alueella on liikennöinti suotuveneelläkin lähes mahdoton, varsinkin jos alueeseen ei ole
erityisen hyvin perehtynyt. Tämänkin olisi voinut todentaa jalkautumalla alueelle,
vahvistuksena nyt varsinkin, kun jääpeite tuo kaikki kivet esille. Kartaltakin katsottuna, voi
todeta, ettei salmea voi käyttää suojaväylänä. Selvityksessä liitteenä Trafin
vesiliikenneasiantuntija Di.n näkemys alueesta. Hän on käynyt alueella.
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5. Ranta-alueen 10 § vaikutuksista maastokäyntiin ja kommentteihin AVI ei ole ottanut
täydellistä kantaa. Maastolausunnon lopussa Metsäkeskuksen asiantuntija toteaa, ettei heidän
puolestaan hankkeelle ole esteitä. Hakemuksessa tehtyyn penger rajauksiin voi tehdä hiukan
muutoksia. Näistäkin olisimme voineet paikan päällä keskustella ja saada visuallinen näkemys.
6. Liikennöinti on tapahtunut saareen kaupungin rannasta, jonne rasitukset on osoitettu.
Kuitenkaan kaikille veneille ja tämänkään hetken saaressa kiinteistön omistajalle ei ole
saatavilla veneelle paikkaa laiturista eikä pienemmälle veneelle. On oikeus mutta ei
mahdollisuutta. Tästäkin selvityksessä liite kaupungin tekniseltä virastolta, mutta AVI ei
mitenkään ole ottanut tähän kantaa. Eli liikennöintiin ei ole mahdollisuutta lainkaan.
7. Manttaalin omistajilta tehdyssä kyselyssä kellään ei ole huomauttamista maisemallisesti
hankkeeseen. Erään Alvenlahden kesäkiinteistön omistaja rouva oli sitä mieltä, että
suunniteltu pengerrys jopa kaunistaa kyseistä aluetta. AVI:lle annetussa selvityksessä on
kerrottu kuinka pengerrys tullaan maisemoimaan.
8. Pengerrys tuo turvaa, niin tämän hetken saaressa oleville vanhoille asukkaille, sekä tuleville
asukkaille. Hyöty ja turvallisuus ei ole rahassa mitattavissa. Turvallisuus ulottuu näin ollen
Ison Ahvensaaren taakse jääjien saarien kiinteistöille. Eli yleinen hyöty on huomattavasti
suurempi kuin haitta.
Näillä lyhyillä saatesanoilla pyydän Arvoisaa Vaasan hallinto-oikeutta tutustumaan
vesilupahakemukseen, tehtyihin selvityksiin ja lausuntoihin, jotka luvankäsittelijät ovat
laiminlyöneet.
Kumoamaan AVIn päätöksen ja antamalla rakennus oikeuden penkereeseen.
Näin kunnioitamme omistusoikeuttamme vesistöön ja yhteisiin maa-alueisiin.

Hanketerveisin
Kari Hartikainen
Asiamies
Valitus on allekirjoitettu sähköisesti, vahvoilla tunnisteilla.
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