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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  

23.9.2021 

Valituksen tiedoksisaantipäivä 

Hallintolain 62 a §:n 3 momentin mukaan tiedoksisaannin katsotaan 

tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta. 

Valituksen tiedoksisaantipäivä on 30.9.2021. 

Asia 

Vaasan hallinto-oikeuteen on jätetty valitus Etelä-Suomen aluehallintoviraston 

päätöksestä 8.12.2020 nro 432/2020. Päätös koskee laiturin rakentamista 

Päijänteellä, Sysmä. Lupaa on hakenut Seppo Vainionpää. 

Valitusasiakirjan nähtävilläpito  

Tämä kuulutus ja valitus pidetään nähtävillä 23.9. – 21.10.2021 Vaasan 

hallinto-oikeuden verkkosivuilla 

(https://oikeus.fi/hallintooikeudet/vaasanhallinto-oikeus/fi/index/hallinto-

oikeudenkuulutukset/valituskuulutukset.html). Hallinto-oikeuden 

https://oikeus.fi/hallintooikeudet/vaasanhallinto-oikeus/fi/index/hallinto-oikeudenkuulutukset/valituskuulutukset.html
https://oikeus.fi/hallintooikeudet/vaasanhallinto-oikeus/fi/index/hallinto-oikeudenkuulutukset/valituskuulutukset.html
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Henkilötietojen käsittelyyn ja tietosuojaan liittyvät tiedot ovat saatavilla https://oikeus.fi/hallintooikeudet/vaasanhallinto-oikeus/fi/ 

Vaasan hallinto-oikeus Korsholmanpuistikko 43, 4 krs (PL 204), 65101 Vaasa Puh. 029 56 42780 

 vaasa.hao@oikeus.fi https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet 

verkkosivuilla valitus on ilman liitteitä. Tieto kuulutuksesta on julkaistava 

Sysmän kunnassa. 

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 hallinto-

oikeuteen viimeistään 21.10.2021. 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 

20069/2021. 

Kiinteistön osaomistajaa pyydetään antamaan tieto kuulutuksesta myös 

kiinteistön mahdollisille muille omistajille ja haltijoille. 

 

Vaasan hallinto-oikeus 

Kuulemiskanslia 

029 56 42624  
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Kopio:
Aihe: Muutos aluehallintoviraston päätökseen

Asia
Laiturin rakentaminen Päijänteelle, Sysmä
Valittaja

Diaarinumero ESAVI/19333/2020
Kuten rajakartassa joka otettu maamittauslaitoksen sivuilta 2016 näkee selvästi, että rannasssa
sijaitsevaa maa-aluetta on muokattu viimeisen neljän vuoden aikana rajusti ilman lupaa.
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Nykyisten kuvienkin mukaan jotka on otettu joulukuussa 2020 näkee selvästi
maamuokkauksia ja jopa puitten katkomisia, jotka eivät ole hakijan maa-alueella johon
myöskään ei ole ollut minkäänlaista lupaa.
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Kuvat osoittavat, että tuleva  laituri olisi maa- alueemme läpi rakennettu. Jos oheiset kuvat ja 
 Aluehallintovirastoon lähetetyt kuvat ja video eivät näytä toteen maa- alueemme
väärinkäytöstä, vaadimme katselmuksen.


