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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  

4.10.2021 

Valituksen tiedoksisaantipäivä 

Hallintolain 62 a §:n 3 momentin mukaan tiedoksisaannin katsotaan 

tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta. 

Valituksen tiedoksisaantipäivä on 11.10.2021. 

Asia 

Vaasan hallinto-oikeuteen on jätetty yksi valitus Länsi- ja Sisä-Suomen 

aluehallintoviraston päätöksestä 12.1.2021 nro 1/2021. Päätös koskee 

Näsijärven säännöstelyluvan muuttamista (Tampere, Ylöjärvi, Ruovesi).  

Valitusasiakirjan nähtävilläpito  

Tämä kuulutus ja valitus pidetään nähtävillä 4.10. – 8.11.2021 Vaasan 

hallinto-oikeuden verkkosivuilla 

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

oikeudenkuulutukset/valituskuulutukset.html). Hallinto-oikeuden 

verkkosivuilla valitus on ilman liitteitä. Tieto kuulutuksesta on julkaistava 

Tampereen ja Ylöjärven kaupungeissa sekä Ruoveden kunnassa. 

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 

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 8.11.2021. 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 

20195/2021. 

Kiinteistön osaomistajaa pyydetään antamaan tieto kuulutuksesta myös 

kiinteistön mahdollisille muille omistajille ja haltijoille. 

 

Vaasan hallinto-oikeus 

Kuulemiskanslia, 029 56 42623 



Vaasan hallinto-oikeus       VALITUS 

Korsholmanpuistikko 43 

PL 204 

65101 VAASA 

vaasa.hao@oikeus.fi    16.2.2021 

 

 

yhteyshenkilö 

Hulauden osakaskunta  

 

Valittajat eli muutoksen hakijat on kirjattu tämän valituksen loppuun liiteluettelon jälkeen. 

 

Päätökset, joihin haetaan muutosta 

 

1. Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston päätös 12.012021 

Nro 1/2021, Dnro LSSAVI/10850/2018 

Näsijärven säännöstelyluvan muuttaminen 

 

2. Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston päätös 12.012021 

Nro 2/2021, Dnro LSSAVI/10843/2018 

Pyhäjärven ja Vanajaveden säännöstelyluvan muuttaminen 

 

Päätöksen kohdat, joihin haetaan muutosta 

 

Muutosta haetaan Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston yllä mainituissa päätöksissä 

myönnettyjen lupien ehtoihin lukuun ottamatta korkeusjärjestelmän muutosta N2000- 

järjestelmään sekä lupamääräysten 10 ja 11 kohtiin, jotka koskevat ns. kevätkuopan loivennusta eli 

vedenkorkeuden muutoksia vain ko. aikajaksolta. 

 

Vaadittavat muutokset 

 

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston lupapäätökset on kumottava lain vastaisina ja 

palautettava uudelleen valmisteltavaksi lupahakemusten yhteydessä esitettyjen 

vaatimusten mukaisesti. 

 

Perusteet, joilla muutosta vaaditaan 

 

1. Aiemmin esitettyjen vaatimustemme perusteluiden (LSSAVI:lle toimitetut asiakirjat, liite 2) 

lisäksi on otettava huomioon seuraavaa: 

mailto:vaasa.hao@oikeus.fi


 

Päätökset ovat syntyneet laittomassa järjestyksessä, koska esittelijä ei voi samanaikaisesti 

toimia myös ratkaisijana. Esteellisyyttä ei myöskään ole varmistettu (aiemmat yhteydet 

hakijoihin, hallintolaki 6.6.2003/434 28 §, kohta 7). 

 

2. Lupahakemus nojautuu YVA- päätökseen, joka on tehty puutteellisten lähtötietojen 

perusteella, joka osaltaan on vaikuttanut lainvastaisen lupapäätöksen tekemiseen. 

  

Lupapäätöksessä on jätetty käsittelemättä hakijan (Nro 2/2021, Dnro LSSAVI/10843/2018)   

Pyhäjärven ja Vanajaveden säännöstelyhakemuksessa väärin perustein eli puutteellisten 

lähtötietojen perusteella tehty ja siten lainvastainen YVA päätös (ympäristövaikutusten 

arviointi), joka liittyy kevätkuopan loiventamiseen. 

 

Päätöksestä on valitettu tuolloin asianmukaisessa järjestyksessä (liite 1). Valitusta ei ole 

otettu huomioon vaan on todettu, että valittajat eivät ole asianosaisia. Näillä tahoilla on 

kuitenkin valitusoikeus nyt hallinto-oikeuteen, mikä on todettu lupapäätöksen 

valitusosoituksessa. Kuulutus on aikanaan ollut nähtävillä vain joidenkin kuntien kotisivuilla 

(esim. Nokian kaupungin). Kuulematta on jätetty asianosaiset eli vesialueen omistajat ja 

vaikutusalueen kunnista Pirkkala, Vesilahti ja Lempäälä, koska näitä tahoja ei ole YVA-

viranomaiselle esitetty hakijan toimesta. Nämä kaikki sijaitsevat saman Pyhäjärven alueella, 

jonne vaikutukset kohdistuvat suoraan. Katsomme, että hakija (Pirkanmaan ELY-keskus) on 

tarkoituksellisesti jättänyt ympäristöarvioinnin (YVA) soveltamisen perustiedoista kyseiset 

asianosaiset pois. YVA-yhteysviranomaisena toiminut Varsinais-Suomen ELY-keskus on siten 

tehnyt päätöksen väärin lähtötiedoin ja päätös on siten lain vastainen (asiakirjat liite 1). YVA- 

kuuleminen kaikkien asianosaisten osalta olisi varmistanut jo hakuprosessin alkuvaiheessa 

mahdollisuuden vaikuttaa luvanhakijaa laatimaan asianmukaiset ja riittävät arvioinnit sekä 

selvitykset tarvittavien säännöstelymuutosten pohjaksi.  

 

3. Hakijat ja lupaviranomaiset eivät ole ottaneet huomioon mm. alla esitettyä EU:n 

kannanottoa Suomen vesienhoidosta vesipuitedirektiivin (VPD) toimeenpanemiseksi. 

Pirkanmaan ELY-keskus hakijana toimii yhtenä vastuullisena viranomaisena säädöksen 

soveltamisessa koko Kokemäenjoen vesistön osalta. Lupaviranomainen on kuitenkin 

käsitellyt asian vain vesilain 3 luvun 4 § ja 18 luvun 18 § nojalla, vaikka päätöksessä on 

mainittu sovellettavan säädöksiä tulvariskien hallinnasta, luonnonsuojelusta sekä vesien ja 

merenhoidon järjestämisestä. 

 

”Keinotekoisissa ja voimakkaasti muutetuissa vesissä ympäristövirtaamat tulisi määrittää 

selkeämmin ja olemassa olevia vesivoimalupia tarkistaa VPD:n tavoitteiden 

saavuttamiseksi” (lähteet: Käsikirjoitus VPD ympäristötavoitteiden toteutumisesta, ko. 

käsikirjoituksen luku 3.6. ; SWD (2019) 46 final. Commission Staff Working Document. Second River 

Basins Management Plans – Member State: Finland. “Finland should continue the work on defining 

ecological flow, and make sure that this is implemented in all RBDs. The revision of all existing 

hydropower permits should be done to ensure the achievement of WFD objectives, in particular in 

relation to ecological flow, fish passes and other mitigation measures.”;  https://eur-

lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX:52019SC0046 



  
 

 

 

Lupapäätöksissä tätä ei ole otettu huomioon, vaikka vesistössämme on useita 

keinotekoisesti ja voimakkaasti muutettuja vesistönosia kuten Pyhäjärvi.  Vedenkorkeutta 

on voimakkaasti ja keinotekoisesti muutettu. Ylimmät vedenkorkeudet ovat laskeneet 87 cm 

(maksimi ennen vuotta 1962 NN +78,06 m, maksimi säännöstelyjakson aikana NN +77,19 m, 

nykyinen keskimääräinen huomattavasti alempana, kuvat 2 ja 3). 
    

 

4. Vesilain tavoite 1 § (587/2011) on 1) edistää, järjestää ja sovittaa yhteen vesivarojen ja 

vesiympäristön käyttöä niin, että se on yhteiskunnallisesti, taloudellisesti ja ekologosesti 

kestävää; 2) ehkäistä ja vähentää vedestä ja vesiympäristön käytöstä aiheutuvia haittoja; ja 

3) parantaa vesivarojen ja ympäristön tilaa. 

 

Katsomme, että päätös on tehty ottamatta huomioon, että lupahakemukset on valmisteltu 

puutteellisesti ja joiltakin kohdin lain vastaisesti. Lupapäätöksissä ei ole käsitelty eikä 

huomioitu vesialueen omistajien ja muiden asianosaisten esittämiä vaatimuksia. Näin on 

voitu tulkita, että asian on katsottu olevan merkitykseltään vähäinen eikä vesilain 1 § 

mukainen tavoite toteudu ja päätös on siten lain vastainen. 

 

Säännöstelystä johtuvat kielteiset ympäristövaikutukset eivät kohdistu vain lupahakemusten 

mukaisiin vesistöalueisiin vaan vaikuttavat laajasti koko vuosijaksolla koko Kokemäenjoen 

vesistön alueella.  

 

Vedenkorkeudet ovat pudonneet Pyhäjärvessä pitkällä aikavälillä (kuva 2 ja 3). Vettä on 

juoksutettu ja juoksutetaan vesistöstämme enemmän kuin sitä luontaisesti muodostuu. 

Lisäksi ilmastonmuutoksen vaikutuksesta kesän kuivat jaksot ovat lisääntyneet ja lämpimät, 

sateiset talvet yleistyneet. Muun muassa nämä tekijät aiheuttavat koko vuosijaksolla 

merkittäviä haitallisia ympäristövaikutuksia, jotka olisivat vaatineet asianmukaisia ja riittäviä 

selvityksiä jo luvan valmisteluvaiheessa. Lupahakemusten valmistelu vain maatalouden, 

tulvariskien ja vesivoiman tarpeet huomioiden, ovat riittäneet perusteiksi lupien 

myöntämiselle ja rajaamiselle merkitykseltään vähäiseksi. Ympäristövaikutukset ovat 

kuitenkin kokonaisuutena merkittäviä eivätkä vähäisiä.  

 

Lupapäätökset eivät kaikilta osin perustu ajantasaiseen tutkimustietoon tai selvityksiin. Sen 

sijaan päätösten perusteluissa on esitetty oletuksia ja arvioita kuten: 

 

▪ ”Toukotyömutkan säilyttämisellä varmistetaan, että maataloudelle ei 

aiheudu vettymishaittaa”. Riittäviä selvityksiä ei ole edellytetty, vaikka 

tiedossa on mm. kevätkylvöjen aikaistuminen ilmastonmuutoksen vuoksi 

sekä vesistöihin kohdistuvan maatalouden kuormituksen vaikutukset 

erityisesti vesistöjen läheisyydessä. 



 

▪ ”Virkistyskäytön kannalta suotuisa vedenkorkeus saavutetaan kevätkuopan 

loiventamisen seurauksena etenkin vähälumisina vuosina nykyistä 

nopeammin. Erityisesti sellaisina keväinä, jolloin sulaminen tapahtuu aikaisin, 

vedenkorkeus voidaan nostaa kesäkorkeudelle huomattavasti aikaisemmin.” 

Lupapäätöksen mukaan kesäkorkeus saavutetaan vasta 15.6 

(lupapäätöksessä toukomutka 15.6 saakka säilytetään), kevätkuopan 

loiventamisella ei voida vaikuttaa kesäkorkeuteen, ellei vanhoja 

säännöstelyrajoja käytännössä muuteta.  

 

▪ ”Tällä päätöksellä tehty muutos on kuitenkin hyödyllinen erityisesti haittaa 

kärsiville matalille vesialueille, koska sillä parannetaan hankalina vuosina 

kesäaikaista veden riittävyyttä” – Tästä oletuksesta ei ole perusteluissa 

esitetty mitään todellista perustetta. Kuvassa 1 on vuoden 2020 kevään 

todellinen tilanne. Alkuvuosi oli sateinen ja lumimäärä vähäinen. 

Kevätkuoppaa loivennettiin. Vedet olivat kuitenkin pitkään alhaalla (kesän 

ylärajakorkeus on siis NN 77.15). Kuvasta on havaittavissa myös Pyhäjärven 

vedenkorkeuden jatkuva, haitallinen ”sahaaminen”. Kevätkuopan 

loivennuksella ei ollut mitään vaikutusta kesäaikaiseen vedenkorkeuteen. 

Riippumatta kevätkuopan ”jyrkkyydestä” ja kulloisestakin vesitilanteesta, 

vedenkorkeudet pudotetaan tai alhaisia korkeuksia ylläpidetään kevätkuopan 

jälkeen entiseen tapaan säännöstelytoimin. Säännöstelysuosituksissa ei ole 

kevään vedenkorkeudelle alarajaa, alarajasuositukset koskevat kesää ja 

syksyä. Säännöstelysuositukset eivät kuitenkaan ole oikeusvaikutteisia ja niitä 

sovelletaan tarpeen mukaan vanhojen väljien rajojen puitteissa.  

 

 
Kuva 1: Pyhäjärvi, Näppilän mittauspiste 2020, kevään vedenkorkeuden muutokset, 

kesän ylärajakorkeus on NN +77.15.    



 

5. Edelleen vesistössämme on tapahtunut merkittäviä haitallisia muutoksia, joita ei 

lupakäsittelyssä ole otettu huomioon. EU:n Suomelle esittämä kannanotto 

voimalaitoslupien ja virtaamien selkeästä määrittämisestä vesipuitedirektiivin tavoitteiden 

saavuttamiseksi on oltava lähtökohtana lupien uudelleen valmistelussa. 

 

Kuvassa 2 on esitetty Pyhäjärven vedenkorkeuden jatkuva aleneminen pitkällä aikavälillä 

koko vuosijaksolla sadannasta riippumatta. Kuvassa 3 on esitetty vastaavat tiedot 

kesäaikaisesta vedenkorkeuden muutoksesta. Vettä juoksutetaan Kokemäenjokeen 

yläpuolisista vesistöistä enemmän kuin sitä luontaisesti muodostuu. Matalat järvialueemme 

kasvavat vähitellen umpeen, leväkasvustot lisääntyvät jne.  

 
Kuva 2: Pyhäjärven vedenkorkeuden keskimääräinen aleneminen koko vuosijaksolla 1962-

2018. Lähde: Pirkanmaan ELY-keskus 

 

 



 
Kuva 3: Pyhäjärven vedenkorkeuden keskimääräinen kesäaikainen aleneminen koko 

vuosijaksolla 1962-2018. Lähde: Pirkanmaan ELY-keskus 

 

 

6. Ovatko voimalaitosten luvat kunnossa ja ovatko säännöstelytoimet (mukaan lukien 

lyhytaikaissäännöstely) muuttuneet siitä, mitä 60 vuotta vanhoissa voimalaitosluvissa on 

määrätty?  

 

Kokemäenjoessa on viisi voimalaitosta, joiden kapasiteettia on kunnostustoimilla vuosien 

varrella nostettu. Vesistömme vesivarat eivät kuitenkaan riitä, mikä on todettavissa juuri em.  

vedenkorkeuksien alenemisena pitkällä aikavälillä sekä lyhytaikaissäännöstelystä johtuen 

Pyhäjärvessä haitallisena, sahaavana vedenkorkeuden nopeana muutoksena. Suurimmat 

haitat Pyhäjärvessä ovat syntyneet erityisesti sen jälkeen, kun Melon voimalan 

tuotantokapasiteettia on nostettu vuosina 2014 ja 2015.  Tarkempia selvityksiä vesistömme 

vesien riittävyydestä ei ilmeisesti ole tehty eikä lupaviranomainen ole sitä edellyttänyt 

selvitettäväksi tässä yhteydessä. Voimalaitoksilta ei siis edellytetä lupamenettelyä. Koko 

Kokemäenjoen vesistö ei enää kestä tätä toimintatapaa mm. ilmastomuutoksesta johtuvien 

pitkien kuivien jaksojen vuoksi. Vettä ei jää eikä jätetä enää missään säännöstelyvaiheessa 

ns. varastoon.  

 

7. Vesialueen rajojen määräämistä ei saa hyväksyä lupapäätösten mukaisesti, koska ne on 

määritelty nyt voimassa olevien vanhojen luparajojen perusteella. Rajat voidaan määrittää 

vasta sen jälkeen, kun lupien säännöstelyrajat on muutettu, mikäli rajoja yleensäkään 

tarvitaan. Vesialueen rajan määrääminen esitetyllä tavalla tulee vaikeuttamaan tarvittavia 

vedenkorkeuden muutoksia jopa nykyisten, vanhojen rajojen sisällä. Maarajoja on haettu 

ilman perusteita eikä ole otettu huomioon rajojen määräämisen muita vaikutuksia. 

Vedenkorkeus tulee putoamaan edelleen. Erityisesti matalilla vesialueilla (esim.  

tyydyttävässä tilassa oleva Pyhäjärvi sekä välttävässä tilassa olevat Vesilahden ja Hulauden 



vesialueet) nykyiset ympäristöongelmat lisääntyvät. Vesistöt kasvavat vähitellen umpeen, 

leväkasvustot lisääntyvät jne. 

 

8. Luvan hakijat ovat jo lähtökohtaisesti alkuvaiheessa päättäneet hakea muutosta vain 

kevätkuopan loivennukseen ja vesirajan määräämiseen sekä korkeusjärjestelmän 

muutokseen. Tämä ei vastaa ympäristömuutoksista (ilmastonmuutoksen vaikutukset koko 

vuosijaksolla, sateisuus, kuivuus) johtuvaa muuttunutta nykytilannetta. Hakijoilla ja 

viranomaisilla tulee olla kokonaisvaltainen, puolueeton vastuu koko vesistömme tilasta ja 

käytöstä ja luvat on muutettava nykyisiä olosuhteita vastaaviksi. Lupaviranomaisen olisi 

tullut palauttaa koko hakemus uudelleen valmisteltavaksi eikä käsitellä vain hakijan 

esittämiä osittaisia lupamuutoksia (hallintolaki 2003/434, 6. luku 31 §). 

 

 

LIITTEET 

 

Liite 1, YVA-arviointipäätökseen liittyvät asiakirjat 2 kpl päätökset VARELY ja HHO 

 

Liite 2, muistutusasiakirjat Länsi-ja Sisä-Suomen aluehallintovirastolle osoitettuihin 

lupahakemuksiin liitteineen 

  

  

Muutoksen hakijat: 

 

Hulauden osakaskunta 418-410-876-1, Lempäälä 

 

Säijän kalastuskunta (Lempäälän Vesilahden yhteisen vesialueen osakaskunta Hinsalan, Junnilan, 

Kaakilan, Niemenpään yhteinen vesialue) 

418-876-10 ja 922-876-1-0 

 

Hauralan osakaskunta 418-876-11-1 (2913315-7) 

 



Kirkonkylän Onkemäen osakaskunta 922-876-5-1 

 

 

Hämeenlinnan Navigaatioseura ry 

Rekisterinumero 186.279 

Y-tunnus 3057642-2 

 

Toijalan Moottorivenekerho Ry 

 

 

Nokian Veneilijät Ry, Y-tunnus 0667463-9 

 

Hulauden vesialueen kunnostusyhdistys Ry, Y-tunnus 2542013-2, Rno 162.974 

 
 

Koskikellujat ly1044295-3 

 
 

 
 



Lempäälän ympäristönsuojeluyhdistys LYSY Ry 
Y 1739613-6 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  


