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Diaarinumero  
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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  

2.6.2022 

Valituksen tiedoksisaantipäivä 

Hallintolain 62 a §:n 3 momentin mukaan tiedoksisaannin katsotaan 

tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta. 

Valituksen tiedoksisaantipäivä on 9.6.2022. 

Asia 

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

aluehallintoviraston päätöksestä 24.1.2022 nro 1/2022. Päätös koskee Iso 

Savijärven alitse rakennettujen sähkökaapelien pysyttämistä, Lempäälä ja 

Valkeakoski.  

Valitusasiakirjan nähtävilläpito  

Tämä kuulutus ja valitus pidetään nähtävillä 2.6. – 30.6.2022 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 Lempäälän kunnassa ja Valkeakosken kaupungissa. 

Hallintolain 62 b §:n mukaan julkisen kuulutuksen ja kuulutettavan asiakirjan 

tiedot julkaistaan, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu. 

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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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 31.8.2022. 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 

297/2022. 

Kiinteistön osaomistajaa pyydetään antamaan tieto kuulutuksesta myös 

kiinteistön mahdollisille muille omistajille ja haltijoille. 

 

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/ 
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VAASAN HALLINTO-OIKEUDELLE 

 

 

Asia Iso Savijärven alitse rakennettujen sähkökaapelien pysyttäminen, 

Lempäälä ja Valkeakoski (Länsi- ja Sisä-Suomen Aluehallintoviras-

ton päätös nro 1/2022, Dnro LSSAVI/18370/2020) 

 

Valittaja Iso-Savijärven Kunnostusyhdistys ry 

Asiamies  

Prosessiosoite Lakiasiaintoimisto 

  

 

 

 

Hakija Elenia Verkko Oyj 
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VALITUS 

 

1. VALITUKSEN VAATIMUKSET  

 

Iso-Savijärven Kunnostusyhdistys ry (jäljempänä Kunnostusyhdis-

tys) vaatii, että 

1. Länsi- ja Sisä-Suomen Aluehallintoviraston päätös kumotaan 

siltä osin, kun päätöksessä on hyväksytty sähkökaapeleiden py-

syttäminen Iso Savijärvessä ilman jäljempänä todettuja turvalli-

suuden parantamista ja haittojen vähentämistä tarvittavia toimia 

ja että  

 

Hallinto-oikeus määrää, että  

2. sähkökaapelit tulee upottaa pohjaan tehtävään kaivantoon, joka 

peitetään, 

3. kaikkien kaapeleiden sijainti on merkittävä maa- ja vesialueella, 

4. kaikille hakijan toimenpiteille asetetaan yksiselitteinen tiukka 

määräaika, jotta minimoidaan ranta-asukkaille aiheutuva hengen 

ja turvallisuuden uhka sekä muu haitta järven virkistyskäytölle ja 

järven kunnostustyölle.  

 

   
2. VALITUKSEN PERUSTELUJEN PÄÄKOHDAT 

 

Länsi- ja Sisä-Suomen Aluehallintoviraston päätös asiassa on lain-

vastainen, koska luparatkaisulle sähkökaapelien pysyttämisestä Iso 

Savijärvessä ilman uusia merkittäviä suojaavia toimenpiteitä ja lisä-

ehtoja ei ole vesilain 4 luvun 4 §:n mukaisia edellytyksiä, koska  

1) hanke loukkaa merkittävästi yleistä ja yksityistä etua, 

2) hankkeesta yleisille tai yksityisille eduille saatava hyöty ei 

ole huomattava verrattuna siitä yleisille tai yksityisille 

eduille koituviin menetyksiin, 

3) hanke vaarantaa merkittävästi yleistä terveydentilaa ja tur-

vallisuutta,  

4) hakijalla ei ole oikeutta hankkeen edellyttämiin alueisiin. 
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Lisäksi hanke vähentää vesistön soveltuvuutta virkistyskäyttöön ja 

aiheuttaa vahinkoa ja haittaa kalastukselle. Hanke Länsi- ja Sisä-

Suomen Aluehallintoviraston hyväksymässä muodossa myös hait-

taa ja osin estää Iso Savijärven tilaa parantavan monivuotisen ELY-

keskuksen tukeman niittohankkeen toteuttamisen.  

 

Kunnostamishankkeella on tarkoitus vähentää ja estää järven um-

peen kasvaminen ja siten merkittävästi parantaa järven veden laa-

tua ja samalla myös kalakantoja. Tämä yleiselle edulle merkittävä 

järven kunnostamishanke ja sen onnistuminen on merkittävä kaikille 

järven nykyisille ja tuleville ranta-asukkaille ja myös järven muille sa-

tunnaisille käyttäjille. 

 

 

3. VALITUKSEN TARKEMMAT PERUSTELUT 

 

3.1. Länsi- ja Sisä-Suomen Aluehallintoviraston päätös perustuu vääriin tietoihin 

 

Lupahakemuksessa on väitetty, että Iso Savijärven keskisyvyys on 

1,5 metriä. Tieto on väärä. Anna Kokon Hämeen Ammattikorkea-

koululle 21.2.2004 tekemän opinnäytetyön (LIITE 1, sivu 4) mukaan 

Iso Savijärven veden keskisyvyys on vain yksi metri.  

 

Vuonna 2016 suunnittelutoimisto Vesmann on laatinut Iso Savijär-

ven kunnostussuunnitelman järven pinnan nostamiseksi (LIITE 2, tii-

vistelmä ja sivu 2), jossa myös todetaan järven keskisyvyyden ole-

van vain yksi metri. Kunnostusyhdistys on saanut Pirkanmaan ELY-

keskukselta tiedon, että veden syvyyden tulee olla yli kaksi metriä, 

jotta kaapelit voidaan vain laskea pohjaan ilman kaivantoon upotta-

mista. 

 

Myös Länsi-Suomen ympäristölupavirasto on päätöksissään nro 

14/2007/3 ja nro 27/2008/3 edellyttänyt, että ”alueilla, missä ve-

sisyvyys on alle 1,5 metriä, on kaapeli upotettava pohjaan teh-

tävään kaivantoon ja peitettävä”. Samoin on Itä-Suomen ympä-

ristölupavirasto todennut päätöksessään 132/09/2.  
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Samaa vähintään 1,5 metrin syvyyttä on myös merenkulkulaitos 

edellyttänyt, jotta sähkökaapelia ei tarvitse upottaa pohjaan ja peit-

tää. 

 

Samalla on huomioitava, että valtaosaan kaapeleista ei ole ollut 

maa- tai vesialueen omistajan lupaa eikä hakija siis ole ennen vuotta 

2015 ilmoittanut kaapeleiden laskusta vesialueen omistajille ennen 

toimenpiteen suorittamista eikä myöskään sen jälkeen. Sähkökaa-

pelit on siten laskettu vesistöön salaa asiasta mitenkään asianomai-

sia aikanaan informoimatta.  

 

Näin ollen Länsi- ja Sisä-Suomen Aluehallintoviraston päätös perus-

tuu oleellisesti virheellisiin tietoihin ja on vallitsevan ratkaisukäytän-

nön vastaisena tältä osin kumottava siten, että päätöksessä tulee 

ennen kaikkea määrätä sähkökaapelit upotettaviksi pohjaan tehtä-

vään kaivantoon, joka peitetään. 

 

 

3.2. Nykytila aiheuttaa hengen ja terveyden vaaran 

 

Sähkökaapeleiden upottaminen peitettävään kaivantoon on ehdot-

toman välttämätöntä myös muun muassa ranta-asukkaiden ja jär-

vellä varsinkin keväisin käyvien lukuisten urheilukalastajien turvalli-

suuden takaamiseksi. Vastain hakijan täysin perusteetonta ja vir-

heellistä väitettä sähkökaapelit ovat aiheuttaneet vaaratilanteita 

sekä ranta-asukkaille että kalastajille. 

 

Konkreettisena esimerkkinä on keväällä 2021 havaittu kaapelin vau-

rioituminen, mikä on aiheutunut mitä ilmeisimmin joko perämoottorin 

potkurista tai järvikasvien pohjaa myöten menevän kaislaleikkurin 

terästä (”Joka Mökin Kaislaleikkuri”), joita Kunnostusyhdistyksellä 

on käytössä kaksi, jonka lisäksi ranta-asukkailla on käytössä vas-

taavia omia kaislaleikureita ja viikatteita. Kunnostusyhdistyksellä on 

ollut menossa vuosina 2020–2022 toteutettava vesikasvien leikkuu-

hanke, jota myös ELY-keskus rahoittaa ja johon ranta-asukkaat ovat 
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aktiivisesti osallistuneet tietämättöminä sähkökaapeleiden upotuk-

sista ja sijainneista. 

 

Kyseinen toukokuussa 2021 korjattu sähkökaapelin vaurio ilmeni 

rannan läheisyydessä ja olisi pahimmillaan voinut aiheuttaa todella 

vakavan onnettomuuden (LIITE 3 ja 4). Kyseisen kaapelin korjaaja 

oli nimenomaan todennut ranta-asukkaalle, että sähkökaapeli ei tar-

vitse kuin pienen viillon, jonka jälkeen vesi syövyttää kaapelin suoja-

alumiinin rikki. Lisäksi virvelin koukkuja on jäänyt kiinni kaapeleihin, 

mikä voi irrotettaessa aiheuttaa myös vakavan onnettomuuden tai 

äkkikuoleman mahdollisuuden. Samoin niitettäessä vesikasvustoa 

käsin esimerkiksi viikatteella voivat seuraukset olla kohtalokkaat, jos 

osutaan vedessä leijuvaan kaapeliin. 

 

Vastoin hakijan väitteitä sähkökaapelit eivät ole pohjassa, vaan use-

assa paikassa nähtävissä veneestä tarkastellen alle puolen metrin 

syvyydessä. Muun muassa kiinteistön  uimarannan 

edustalla on leijaillut sähkökaapeli täysin vapaasti uimarille näkyen. 

 

Lisäksi on ollut muun muassa tilanne, jossa kaapeli on mennyt kiven 

päältä ollen tältä osin täysin näkyvissä veden päällä ja hakijan ali-

hankkija on käynyt viisi vuotta myöhemmin (vain) pudottamassa 

kaapelin veteen. Näin ollen hakijan väitteet siitä, että heillä ei ole 

tietoa sähkökaapeleiden aiheuttamista ongelmista ja vaaratilan-

teista, ovat selkeästi valheellisia. Vastuu kaapeleista on hakijalla, ei 

alihankkijoilla. Lisäksi järvessä on vahva vesikasvien juurakko ja 

paikoin hyvin kivinen moreenipohja, jolloin kaapelit eivät ylipäänsä 

pääse vajoamaan pohjasedimenttiin. 

 

Myös kalatalousviranomaisen mukaan, vaikka kaapeli olisi painunut 

sedimenttiin, on olemassa vaara, että kaapeli tarttuu kalapyydyk-

seen tai ankkuriin. Näin ollen sähkökaapelit tulee upottaa kaivan-

toon ja peittää. Lisäksi kalatalousviranomainen on pitänyt erittäin 

tärkeänä, että kalastajat tietävät kaapeleiden sijainnin, jonka vuoksi 

(kaikkien) kaapelien paikat ja niiden rantautumiskohdat on merkit-

tävä asianmukaisesti.  
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3.3. Nykytila aiheuttaa myös suurta muuta haittaa yleiselle ja yksityiselle edulle 

 

Nykytila, jossa kaapelit ainakin osin leijuvat vapaasti vedessä selke-

ästi irti pohjasta, aiheuttaa suurta vaaraa jo perämoottorilla ajetta-

essa, puhumattakaan vesikasvien niitosta, jossa kaksiosainen niit-

toterä (LIITE 5) menee pohjaa pitkin perämoottorilla vetäen. Lisäksi 

kalastajien koukut jäävät kiinni kaapeleihin, jotka eivät ole pohjan 

alla sedimentissä. 

 

Kunnostusyhdistyksen hallinnoima ja ELY-keskuksen tukema Iso 

Savijärven kunnostushanke, joka tarkoittaa vesikasvien laajamit-

taista ja useamman vuoden jatkuvaa leikkaamista pääosin pohjaa 

myöten, on järven rehevöitymisen estämiseksi ensiarvoisen tärkeä 

ja siihen onkin saatu järven asukkaat runsaslukuisina talkoovoimin 

mukaan.  

 

Kyseessä on erittäin tärkeä hanke järven veden laadun, kalakannan 

ja yleisen virkistyskäytön parantamiseksi. Lukuisten kaapeleiden 

olemassaolo järvessä siten, että ne ovat alttiina muun muassa pe-

rämoottoreille, niittoleikkureille ja viikatteille haittaa, ja osin estää 

merkittävästi järven niittoa ja aiheuttaa pelkoa sekä myös talkoo-

väen vähenemistä.   

 

Nykytilanne aiheuttaa myös haittaa ja arvolaskua kiinteistöille, kun 

on tiedossa, että järvessä leijuu sähkökaapeleita, jotka aiheuttavat 

turvallisuus- ja onnettomuusriskin ja joiden todellista sijaintia ei tie-

detä. Hakija on itse hakemuksessaan todennut, että esimerkiksi 

”kaapeleiden rantautumiskohtien (merkitseminen) voi olla haasta-

vaa muun muassa kaapeleiden kaarevien kulkureittien takia”.  

 

Näin ollen, jos siis hakijakaan ei tarkalleen tiedä, missä kaapelit to-

siasiassa sijaitsevat, miten ranta-asukkaat tai satunnaiset kalastajat 

voisivat sen tietää. 
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3.4. Hakija on osoittanut suurta piittaamattomuutta määräyksiä kohtaan 

 

Hakija on jo aiemmin osoittanut suurta välinpitämättömyyttä ja piit-

taamattomuutta lakien ja määräysten noudattamisessa sekä ranta-

asukkaiden ja kalastajien turvallisuuden ja terveyden suojelemi-

sessa. 

 

Tämä ilmenee muun muassa siitä, että hakija laiminlyönyt noudattaa 

Pirkanmaan ELY-keskuksen (PIRELY/5588/2015, LIITE 6) lausun-

non lupaehtoja muun muassa seuraavasti: 

 

1) ei ole tehnyt johtoaluesopimuksia rantakiinteistöjen ja vesi-

alueen omistajien kanssa kuin pieneltä osin upottamiensa 

kuuden sähkökaapelin osalta, 

2) ei ole asentanut kaapeleita siten, että niistä ei aiheudu hait-

taa kalastukselle ja kalanpyydyksille eikä ranta-asukkaiden 

terveydelle ja turvallisuudelle, 

3) ei ole huolehtinut kaapeleiden pohjassa pysymisestä, 

4) ei ole merkinnyt kaapeleiden sijaintia vesistössä rannalle 

asetettavilla tauluilla kuin yhden kaapelin osalta. 

 

Lisäksi hakija on hakemuksessaan valheellisesti väittänyt, että ei 

olisi tullut ilmi, että kaapeleista olisi aiheutunut haittaa ja että kaapelit 

eivät aiheuta uusia haittavaikutuksia ympäristölle. 

 

Samoin hakija toteaa, että sähkökaapeleiden käyttöoikeusalue on 

noin metrin levyinen, mutta ei ole kuitenkaan merkinnyt kaapeleiden 

sijaintia vesialueella kuin osin väliaikaisesti (aurauskepein!) kesällä 

2021. Ja vain vuonna 2015 asennetun kaapelin rantautumiskohtiin 

on lisäksi asennettu kaapelitaulut, mutta hakija on kuitenkin toden-

nut kaapeleiden menevän järvessä kaarevasti, jolloin edes tämän 

kaapelin rantautumiskohtien tauluista ei voi päätellä kaapelin todel-

lista sijaintia järvessä. 
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Ottaen huomioon mitä edellä on todettu hakijan aiempien lupaehto-

jen laiminlyönneistä sekä ennen kaikkea asiassa ilmenevä konkreet-

tinen turvallisuuden ja terveyden vaara, tulee hakijalle asettaa tiukat 

määräajat kaapeleiden upotukselle ja muille yleisen turvallisuuden 

takaamisen vaatimille toimille. 

 

Valkeakoskella 27. päivänä helmikuuta 2022 

Laati   

Iso-Savijärven Kunnostusyhdistys ry  

Espoo 

 

 

 

Liitteet/asiakirjatodisteet 

  

1) Anna Kokon opinnäytetyö Hämeen ammattikorkeakoululle:  

Lempäälän Iso Savijärven kunnostus vedenpintaa nostamalla ja 

muut vaihtoehtoiset kunnostusmenetelmät, (erit. sivu 4) 

2) Suunnittelutoimisto Vesmann: Iso Savijärven kunnostushanke 

2016, Lempäälä ja Valkeakoski, (erit. tiivistelmä ja sivu 2) 

Teema 1–2: Järven keskisyvyys vain yksi metri 

3) ja 4) Kaksi valokuvaa toukokuussa 2021 tehdystä sähkökaapeli-

vaurion korjaamisesta. 

Teema: Sähkökaapeleista on ollut haittaa ja asia on ollut hakijan tie-

dossa 

5) Joka Mökin Kaislaleikkuri, kuva 

Teema: Sähkökaapeleista on haittaa ja yleistä vaaraa muun muassa 

niittohankkeelle 

6) Pirkanmaan ELY-keskuksen lausunto (PIRELY/5588/2015) 

Teema: hakija ei ole aiemminkaan noudattanut annettuja viran-

omaisehtoja 


