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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

4.1.2022

Valituksen tiedoksisaantipäivä

Hallintolain 62 a §:n 3 momentin mukaan tiedoksisaannin katsotaan
tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta.

Valituksen tiedoksisaantipäivä on 11.1.2022.

Asia

Vaasan hallinto-oikeuteen on jätetty valitus Itä-Suomen aluehallintoviraston
päätöksestä 16.7.2021 nro 72/2021 vesilain mukaisessa lupa-asiassa. Päätös
koskee paineviemärin asentamista Korpijärven pohjaan, Rautalampi. Lupaa on
hakenut Rautalammin kunta.

Valitusasiakirjan nähtävilläpito

Tämä kuulutus ja valitus pidetään nähtävillä 4.1. – 1.2.2022 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 Rautalammin kunnassa.

https://oikeus.fi/hallintooikeudet/vaasanhallinto-oikeus/fi/index/hallinto-oikeudenkuulutukset/valituskuulutukset.html
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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 hallinto-
oikeuteen viimeistään 1.2.2022. 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
20986/2021.

Kiinteistön osaomistajaa pyydetään antamaan tieto kuulutuksesta myös
kiinteistön mahdollisille muille omistajille ja haltijoille.

Tiedoksianto järjestäytymättömien osakaskuntien osakkaille

Hakemuksessa tarkoitetulla hankkeella saattaa olla vaikutuksia myös
seuraavilla yhteisillä maa- tai vesialueilla:

686-408-53-4 Rantasorala

Vaasan hallinto-oikeus
Kuulemiskanslia, 029 56 42624

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/



Päätösnumero 72/2021 ja kohta paineviemärin linjaus(liite 1)

Olen alustavasti puhelimessa antanut luvan tuoda paineviemärin kiinteistön käyttöön
RAJALINJAA pitkin,  ilman koitumatta rasitetta mahdolliselle maapohjan jatkokäytölle tai olemassa olevalle
puustolle. Karttapohjaa (liite 4) ja linjausta katsoessani  putkilinja koukkaa runsaasti omistamani kiinteistön

puolelle ja näin ollen en hyväksy kyseistä linjausta. Ja kuten olette hakemuksessa
todenneet, Korpiniemi-järven tila on vielä hyvä, ja pidetään se sellaisena. Esimerkkinä epäonnistuneista
järven pohjan jäteviemäreistä voin tuoda ilmi Kuuhankaveden ongelmat Hankasalmella, sekä Viitasaarella
Miekkaniemessä olevat vedenalaiset viemärit, ei kiitos. Varmasti näillekin em. epäonnisille  esimerkeille
selitys löytyy että mikä meni pieleen, mutta en halua että jälkipolvet joutuvat taistelemaan sellaisten
virheiden vuoksi, johon heillä ei ole ollut osaa eikä arpaa, kun se on vielä tässä vaiheessa mahdollista
välttää.

Karttapohjasta(liite 4) ilmenee myös että omistamani tilan poikki olisi tarkoitus viedä paineviemäri myös
useille muille kiinteistöille Korpijärven pohjoispuolelle.  Tästä suunnitelmasta ei ole kukaan lupaa kysynyt ja
en ole myöskään saanut sähköpostia aiheesta, asun myös itse kokonaan toisella paikkakunnalla. Tämä
linjaus ei tule koskaan toteutumaan, koska en anna sille lupaa nyt, enkä tulevaisuudessa. Tämä laskee tilan
arvoa heti, lisäksi myös rantarakentaminen ei tule koskaan onnistumaan tulevilla sukupolvilla(nykyisin
rantarakentaminen ei ole mahdollista, mutta tulevaisuudesta ei kukaan tiedä) . Paskolammen ympäristö
kuuluu luontaiseen ekologiseen tilaan(Kuopion ELY-keskuksen lausunto puhelimitse). Olen aiemmin, reilu
kymmenen vuotta sitten, kysynyt lupaa avata luonnontilaista ojaa Paskolammen ja Korpijärven välisellä
kannaksella, ja se lupa evättiin puhelimitse ELY- keskuksen toimesta, joten siellä ei kaiva myös kukaan
muukaan. Itselläni ei ole tarvetta liittyä paineviemärin osakkaaksi. Olen asennuttanut tilalle
panospuhdistamon, jonka rakennustarkastaja on hyväksynyt käydessään tilalla
11.05.2011 (liite 2).

Karttapohjaa katsoessani lyhyemmän ja paremman linjauksen Korpijärven pohjoispuolen kiinteistöille saisi
Liimattalanharjua pitkin, asfalttitien vieressä vieden. Kiinteistölle paineviemäri voisi tulla
myös tien viertä, tai jopa ojalinjaa myöten, Korpijärvi tilan suunnasta, kuten insinööritoimisto RAMBOLL,
18.3.2104 on linjannut(liite 3).  Tällöin rasite ei kohdistuisi kenenkään yksityisen omistamaan maapohjaan
ja tämä suunnitelma käy myös minulle

-liitteet 3 kpl (liite 1 vesilain mukainen lupapäätös 16.7.2021, liite 2 rakennustarkastajan
rakennuskatselmuspöytäkirja 11.5.2011, liite 3 insinööritoimisto RAMBOLL paineviemärilinjaus 18.3.2014,
liite 4, suunniteltu paineviemärinlinjaus)


