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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  

31.5.2022 

Valituksen tiedoksisaantipäivä 

Hallintolain 62 a §:n 3 momentin mukaan tiedoksisaannin katsotaan 

tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta. 

Valituksen tiedoksisaantipäivä on 7.6.2022. 

Asia 

Vaasan hallinto-oikeuteen on jätetty valitus Etelä-Suomen aluehallintoviraston 

päätöksestä 13.1.2022 nro 7/2022. Päätös koskee vesilain mukaisen 

lupapäätöksen N:o 115/Va/73 muuttamista nostamalla Saimaan kanavan 

ylivedenkorkeuksia ja Nuijamaanjärven säännöstelyn ylärajaa 10 cm:llä, 

Lappeenranta. Valitus koskee Nuijamaanjärven pinnan nostosta aiheutuneen 

vettymishaitan korvaamista. 

Valitusasiakirjan nähtävilläpito  

Tämä kuulutus ja valitus pidetään nähtävillä 31.5. – 28.6.2022 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 

Lappeenrannan kaupungissa. 

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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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 28.6.2022. 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 

258/2022. 

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:  

405-518-878-1 Venevalkamat, 405-510-878-4 Venevalkama, 405-519-878-1 

Lastauspaikka 

 

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/ 

 



VALITUS

VAASAN HA IN o-o KEUSLL T
VASA FORVALT N IN Lr SDO MSTO L

iir' 21, oz. zrlzl
Liitteet
Bilagor

kpl / st,
sivuja / sidor

Vaasan Hallinto-oikeudelle

Asia

Korvausvaatimus Nuijamaajiirven pinnan noston aiheuttamien haittojen vuoksi

Valittaja
Tradeva Oy Ltd

Valituksen alainen piiitos
Piiiit6skuulutus d nro: ESAVT/9843 I 2O2L

Vaatimus

Pyyddn, ettd hallinto-oikeus kumoaa EtelS-Suomen Aluehallintoviraston tekemdn
korvauspddtciksen ja korvaa Tradevalle vaatim ustem me m ukaiset korvaukset.

Perustel ut:

Valitamme pddtdksestd, joka koskee Nuijamaajdrven veden pinnan nostoa ja sen aiheuttamia
haittoja Tradeva Oy Ltd:n tontille.

Tradeva Oy Ltd omistaa tontin osoitteessa Myrdntie 103, Nuijamaa, kiinteistotunnus 405-S2O-2-
58. Rakennuslupa nr. 405-2021-548

Korvauspddtciksessii ei ole otettu huomioon tonttimme pinnanmuotoja verrattuna viereisiin
tontteihin ja tiistd aiheutuvaa merkittiivdd vettymistii.
Piidtoksessd ei myoskddn ole otettu huomioon maanparannus -ja salaojitustoitd, joita tulee
tehteveksi uudelleen johtuen matalasta tontista.
Korvauspddtoksestii uupuu haitta, joka tulee aiheutumaan hyvin matalan niemekkeen
tuhoutumiseen.

Erittiiin miiriillii tontilla on tehty mittavia maanparannus -ja salaojitustciitii. Tontin pinta oli niin
ldhelld vesirajaa ostettaessa, ettd se jopa painui kiivellessd. Joudumme tekem;idn uudistustyot
uudelleen ja titd ei ole huomioitu lainkaan piidtoksessii.

Mikeli emme olisitehneet uudistustoitd ja veden pintaa nostetaan, olisi tontti liihes
kiiyttci kelvoto n, kdytd n nossd m ii rkzi d m a ata.

17.2.2022



Saamamme korvaus ei tule korvaamaan edes pientii osaa aiheutuvista korjaustoimenpiteistd, joita
joudumme tekemiiin uudestaan tontilla. Tonttimme pinnanmuodot ovat erilaiset, kuin viereisillii
tonteilla ja tdtd ei ole otettu pddtoksessd huomioon.

Tontilla on vettyvd niemeke, johon vedenpinnan nosto tulee vaikuttamaan huomattavasti.
Muutamia puita kaatuu niemekkeeltd veden pinnan ldheisyyden vuoksijo nyt. Mikeli niemekkeelti
kaatuu merkittdviisti puita, vaikuttaa se myos tontin arvoon. Niemeke toimii niikosuojana ja
vaikuttaa tSten tontin arvoon. Katsomme, ettd pelkkdnd metsdmaana tehty korvaus ei ole riittdvii.

Olemme tehneet seuraavat toimenpiteet tontin parantamiseksi. Joudumme pinnan noston vuoksi
tekemSdn niimd uudelleen.

-tontin salaojitustydt
-maa-aineksen ja mullan mittavat tuonnit
-hedelmdpuita, pensaita, jaloruusuja ja muita istutuksia varten tehty maan pinnan kohottaminen
useammalla kymmenellii sentilld ja reunakiveyksien tekeminen
-suurien hedelmdpuiden ja suurien marjatarhan pensaiden istutustyot kaivinkoneen avulla
-kasvihuoneen pohjan salaojitus ja pystytys
-terassin pohjan salaojitus
-hiekkarannan rakentaminen

Haemme korvauksia uusista parannustoistzi seuraavasti. Arvio yritykseltd PA kaivu, Nuijamaa

Multaa 10 cm korotus:260 kuutiotax22 e: 5720 eur
Nurmikon pohjan uudelleen teko 7,5 e/m2x 2600 m2: j.9 500 e
Salaojan uudelleen kaivu 90m X17 e /m: j.530 e
Kivipengerrysten uusiminen 6l elh x 55h: 3685 e
Kasvihuoneen nosto 10 cm ylemmds: 550 e
Terassin salaojitustycjt uudelleen: 40m X t7e /h: 680 e
Hiekkarannan lisdhiekka 20 kuutiota: 400 e

Hiekkarannan uusimistyot: 4 hX67 e/h: 268 e
lstutusten uudelleen istuttaminen 10 cm ylemmds: 62 h x 67/h konetuntlja 62 h x 38 e/h
apuihminen:6510 euroa

yht: 38 843 eur

Rantapuusto tulee kiirsimdiin merkittdviistivedenpinnan noston vuoksi. Puita kaatuu rannasta jo
tdlldkin hetkelld, joten pinnan nosto tulee aiheuttamaan merkittdvdii haittaa rannan puustolle.
Haemme korvauksia rantapuuston vettymisestd oheisilta aloilta, liitteend alat11,47,9B m2 +
1407,1,1'm2 + 2639,93m2 + 1O35,34m2. Ala sisSltdd koivuja, mdntyjii, leppiiii ja kuusia.

Vedenpinnan noston tarkoitus on elinkeinon parantaminen, ja entistS suurempien rahtilaivojen
kulun mahdollistaminen kanavassa ja ndin ollen useampien rahtikonttien kulku. Hankkeessa
tuetaan yritysten toimintaa vastikkeetta.



Yllii mainittua elinkeinon tukemista ei pitiiisitehdd muiden asianosaisten, yritysten seka elinkeinon
harjoittajien kustannuksella. Korvaussummat pitiiisi olla katsottuna kohtuullisiksi kulloiseenkin
tonttiin, kohteeseen ja aiheutuviin haittoihin.

Tradeva Oy Ltd on ostanut tontin liiketoimintaa varten ja vedenpinnan nostosta tulee
aiheutumaan huomattavaa haittaa; ansionmenetyksid ja viiviistyksiii liiketoiminnan aloittamiselle
Tontilla on tarkoitus tehdd mcjkkien vuokraustoimintaa ja tehtavat korjaustyot tulevat
viivdstyttdmiidn aloittamista. Yhden kauden tulonmenetykset; L0 viikkoa vuokraustoimintaa.
Haemme tdsti korvauksia 8000 euroa.

Kahden kuukauden ansionmenetys vuokraustoiminta

Mokin vuokraus
800e /vko X 10 vko

Vetoamme ensisijaisesti siihen, etti maan pinnanmuotoja ei ole otettu pddtoksessd huomioon.
Tiistd johtuen Tradeva Oy:n tontille tulevat haitat ovat kokonaisuudessaan merkittdvdmpii, kuin
viereisille tonteille.

Tradeva Oy Ltd


