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Diaarinumero
20413/2021

JULKINEN KUULUTUS
Valitus 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
2.11.2021
Valituksen tiedoksisaantipäivä
Hallintolain 62 a §:n 3 momentin mukaan tiedoksisaannin katsotaan
tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta.
Valituksen tiedoksisaantipäivä on 9.11.2021.
Asia
Vaasan hallinto-oikeuteen on jätetty valitus Länsi- ja Sisä-Suomen
aluehallintoviraston ympäristölupavastuualueen päätöksestä 24.2.2021, nro:t
1) 43/2021 ja 2) 44/2021. Valitus koskee päätöstä 44/2021, Järvi-Suomen
uittoyhdistyksen uittosäännön muuttaminen Rutalahden toimintapaikan osalta,
Joutsa.
Valitusasiakirjan nähtävilläpito
Tämä kuulutus ja valitus pidetään nähtävillä 2. – 30.11.2021 Vaasan hallintooikeuden verkkosivuilla (https://oikeus.fi/hallintooikeudet/vaasanhallintooikeus/fi/index/hallinto-oikeudenkuulutukset/valituskuulutukset.html).
Hallinto-oikeuden verkkosivuilla valitus on ilman liitteitä. Tieto kuulutuksesta
on julkaistava Joutsan kunnassa.
Hallintolain 62 b §:n mukaan julkisen kuulutuksen ja kuulutettavan asiakirjan
tiedot julkaistaan, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.
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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 30.11.2021. Luvan hakijalle ja viranomaisille varataan
erikseen tilaisuus vastineen antamiseen.
Vastineeseen on merkittävä sen tekijän nimi, postiosoite, puhelinnumero ja
mahdollinen sähköpostiosoite. Vastineessa on ilmoitettava asian diaarinumero
20413/2021.
Kiinteistön osaomistajaa pyydetään antamaan tieto kuulutuksesta myös
kiinteistön mahdollisille muille omistajille ja haltijoille.

Vaasan hallinto-oikeus
Kuulemiskanslia, 029 56 42612

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/

VAASAN HALLINTO-OIKEUS

ASIA

Valitus Länsi- ja Sisä-Suomen Aluehallintoviraston 24.2.2021 antamasta päätöksestä nro 44/2021 (Dnro LSSAVI/12839/2018). Päätös
on koskenut uittosäännön muuttamista Rutalahden toimipaikan osalta
Joutsan kunnassa.

VALITTAJAT

ASIAMIES JA PROSESSIOSOITE

Maanomistajien Arviointikeskus Oy
Revontulentie 8 A, 02100 Espoo

ALUEHALLINTOVIRASTON PÄÄTÖS
Aluehallintovirasto on myöntänyt Järvi-Suomen Uittoyhdistykselle luvan uittosäännön muuttamiseen Rutalahden toimipaikan osalta niin,
että kunnossapitäjällä on oikeus toimipaikan käyttämiseen myös puutavaran muuta vesitse tapahtuvaa kuljettamista varten. Toiminta on
sallittu arkipäivisin kello 07.00–18.00 välisenä aikana ja laituria käytettäessä tulee toiminnasta ilmoittaa etukäteen lähikiinteistöjen omistajille.
VALITUS

Valittajat pyytävät ensisijaisesti, että Vaasan hallinto-oikeus kumoaa
Aluehallintoviraston päätöksen ja hylkää Järvi-Suomen uittoyhdistyksen hakemuksen.
Mikäli kuitenkin katsotaan, että lupa uittosäännön laajentamiseen voidaan myöntää pyydämme toissijaisesti, että lupaehtoihin asetetaan
määräys jonka mukaan proomukuljetuksia ei sallita kesäaikana 15.6–
15.8 välisenä aikana.

Lakipalvelut
Maanomistajien Arviointikeskus Oy
Kiinteistöarvioinnit
Y-tunnus 0114259-6
Lunastustoimitukset
kotipaikka Helsinki
Projektipalvelut

Revontulentie 8 A, 02100 ESPOO

puh. 020 7411 050

Rautatienkatu 16 c, 90100 OULU

puh. 020 7411 064

Huhtalantie 2, 60220 SEINÄJOKI

puh. 020 7411 066

www.arviointikeskus.fi

PERUSTELUT
Aluehallintovirasto on perustellut lupapäätöstä sallia puiden proomukuljetukset alueen saarimetsien puunkorjuun tarkoituksenmukaisella
järjestämisellä ja metsätalouden tarpeilla. Lupapäätöksessä katsotaan, että proomukuljetukset saarista lastauspaikoille aiheuttavat vähemmän ympäristöhaittoja kuin mitä puutavaran uittamisesta aiheutuu. Haitan vähentämiseksi on toiminta-aika rajoitettu arkipäiviin.
Rutalahden toimipaikka sijaitsee
. Puutavaran uittotoiminta on alueella loppunut jo vuosikymmeniä sitten ja paljon ennen Rutalahden
rantaosayleiskaavan voimaantuloa. Uittamisesta ei siten ole aiheutunut haittaa rantojen virkistyskäytölle, johon myös vapaa-ajan asuminen on luettava. Vahvistettu uittosääntö kuitenkin mahdollistaa uittotoiminnan vesistössä. Hakija on selityksessään lausunut, että uitto ja
vesikuljetus tulevat ympäristöasioiden korostumisen vuoksi vaihtoehtoina uudelleen käyttöön. On siis tulevaisuudessa hyvin mahdollista,
että vesistössä uitetaan ja kuljetetaan puuta samanaikaisesti.
Voimassa olevan vesilain 3 luvun 4 §:n 1 momentin 2 kohdan mukaan
lupa vesitaloushankkeelle on myönnettävä, jos siitä yleisille tai yksityisille eduille aiheutuva hyöty on huomattava verrattuna siitä yleisille
tai yksityisille eduille koituviin menetyksiin. Valittajien käsityksen mukaan hankkeesta ei aiheudu hyötyä yleisille eduille. Kyse on siis pelkästään yksityisistä eduista. Hankkeesta aiheutuu sen sijaan haittaa
ja vaaraa vesistössä kulkemiselle, mikä on yleinen ja yksityinen etu.
Siitä aiheutuu haittaa myös
, koska ympäristöön tulee uusi häiriölähde proomuista ja rekkaliikenteestä. Luvan myöntäminen johtaa siihen, että haitat keskittyvät Rutalahden pudotuspaikkaan. Tämä johtaa siihen, että
arvo laskee
proomukuljetusten alkamisen myötä. Tätä arvonlaskua ei poista se,
että toiminnan käyttöaikaa on rajattu arkipäiviin.
Puutavaran kuljetukset saarista voidaan hoitaa myös muulla tavoin
tarkoituksenmukaisesti ilman, että siitä aiheutuu merkittävää hankaluutta. Saarista kuljetukset hoituvat esimerkiksi talvisin jäätä pitkin.
Jokaisella saarikiinteistöllä on myös tieoikeudet mantereella, jolloin
kuljetukset hoituvat sitä kautta.
Edellä olevan perusteella valittajat katsovat, että aluehallintovirasto ei
ole lupaharkinnassaan riittävästi ottanut huomioon asian kokonaisuutta ja
siitä aiheutuvaa haittaa. Haittojen vuoksi
valittajat katsovat, ettei luvan myöntämiselle uittosäännön muuttamiseen ole vesilain edellyttämiä perusteita ja siksi lupahakemus olisi tullut hylätä.
Mikäli kuitenkin luvan myöntämisedellytysten katsottaisiin täyttyvän,
tulee lupaehtoihin ottaa määräys toiminnan keskeyttämisestä kesäaikaan kahdella kuukaudella. Loma-asuntojen käyttö painottuu kesäaikaan, jolloin on kohtuullista, ettei silloin liikennöidä alueella. Hakija on
vastineessaan todennut, että proomukuljetukset ovat luonteeltaan
sellaisia, että kesän aikana voi olla kyseessä vain lyhyt toimintajakso.
Tämän vuoksi edellä mainittu rajoitus ei ole toiminnanharjoittajalle
kohtuuton.
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