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JULKINEN KUULUTUS     

Vaasan hallinto-oikeuden päätös vesilain mukaisessa valitusasiassa 

Kuulutuksen julkaisupäivä Vaasan hallinto-oikeuden verkkosivuilla  

7.6.2022 

Päätöksen tiedoksisaantipäivä 

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

Päätöksen tiedoksisaantipäivä on 12.8.2022 (7 pv). 

Asia 

Vaasan hallinto-oikeuden päätös 5.8.2022 nro 836/2022, valitus 
vesitalousasiassa, rakentaminen vesistöön, Jämsä ja Kuhmoinen 

Kuulutuksen ja päätösasiakirjan nähtävilläpito 

Tämä kuulutus ja päätösasiakirja pidetään nähtävillä 5.8. – 12.9.2022  
Vaasan hallinto-oikeuden verkkosivuilla osoitteessa: 
https://oikeus.fi/hallintooikeudet/vaasanhallinto-oikeus/fi/index/hallinto-
oikeudenkuulutukset/paatoskuulutukset.html 

 
Muutoksenhakuohjeet  

Oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 106 §:n mukaan tähän 
päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla. 



 

VAASAN HALLINTO-OIKEUS PÄÄTÖS 
 
05.08.2022 

836/2022 

 Dnro 501/03.04.04.04.20/2022 
   

Asia Valitus vesitalousasiassa 

Muutoksenhakijat   ja   

Luvan hakija UPM Communication Papers Oy 

Päätös, josta valitetaan 

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto 8.3.2022 nro 40/2022 

Aluehallintovirasto on määrännyt seuraavat päätökset raukeamaan, kun 
vesitalousluvan mukaista hanketta koskeva valmistumisilmoitus on 
lupamääräyksen 20 mukaisesti toimitettu: 
- Hämeen läänin kuvernöörinviraston 11.7.1899 antama päätös nro 1475, jolla 

 lle ja  lle myönnettiin oikeus pitää Arvajankoskessa 
jauhomyllyä sekä oikeus padotukseen ja kosken vedenkorkeuden säätelyyn. 
- Itä-Suomen vesioikeuden 13.2.1974 antama päätös N:o 17/Ym/74 veden 
johtamiseksi Arvajankoskesta tehtaalle ja vesijohdon rakentamiseen Kaipolan 
tehtaalle vesistöön välille Arvajankoski-Säkkiniemi. 
- Itä-Suomen vesioikeuden 9.8.1976 antama päätös N:o 80/Ym/76 mittapadon 
rakentamiseen, Arvajankosken veden padottamiseen ja veden virtauksen 
säännöstelemiseen vanhan myllyoikeuden sallimissa rajoissa. 

Rauettaminen on koskenut myös myönnettyjä pysyviä käyttöoikeuksia. 
Samalla ovat rauenneet kyseisiin lupiin liittyvät velvoitteet. 

Aluehallintoviraston on poistanut Itä-Suomen vesioikeuden maa- ja 
metsätalousministeriölle ja vesi- ja ympäristöhallitukselle 16.2.1993 antaman 
päätöksen n:o 12/93/1 Arvajankosken kalatietä koskevan lupamääräyksen 4. 
Arvajankosken alueella veden virtaus ja johtaminen kalateihin toteutetaan 
tämän luvan mukaisesti. 

Aluehallintovirasto on myöntänyt UPM Communication Papers Oy:lle luvan 
vanhojen pumppaamo- ja säännöstelypatorakennelmien purkamiseen, 
työnaikaisen padon sekä pysyvän pohjapadon rakentamiseen ja 
kalataloudellisen kunnostuksen suorittamiseen Arvajankoskessa hakemuksen 
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ja sen täydennysten sekä alla olevien lupamääräysten mukaisesti Jämsän 
kaupungissa ja Kuhmoisten kunnassa. 

Aluehallintovirasto on myöntänyt UPM Communication Papers Oy:lle 
pysyvän käyttöoikeuden hanketta varten tarvittaville alueille seuraavasti: 
- Kiinteistö Suo-Kauppila 291-416-1-181: pohjapadon liittäminen rantaan noin 
15 m² alueella. 
- Yhteinen vesialue Edessalmen vedet 182-876-6-0 ja Kuhmoisten 
kirkonkylän jakokunnan yhteinen vesialue 291-876-1-0: pohjapadon ja 
kalataloudellisen kunnostuksen vaatima alue hankkeen toteutumiseksi 
tarkoituksenmukaisesti. 

Pohjapadon, työpadon sekä kalataloudellisen kunnostuksen sijainnit ilmenevät 
hakemukseen liitetystä, 16.6.2021 päivätystä, asemapiirustuksesta 
Pohjapiirustus 01‒01. 

Purettavien rakenteiden sijainnit ilmenevät hakemuksen 
suunnitelmaselostuksen kappaleen 7.3 kuvasta 18. 

Luvan saajan on noudatettava vesilain säännöksiä ja lupapäätöksessä annettuja 
määräyksiä. Lupa on voimassa toistaiseksi. 

Vaatimukset hallinto-oikeudessa 

Muutoksenhakijat ovat vaatineet aluehallintoviraston päätöksen muuttamista 
siltä osin kuin päätös koskee pohjapadon rakenteiden sijoittamista 
muutoksenhakijoiden omistaman kiinteistön raja-alueen läheisyyteen. 

Asian käsittely hallinto-oikeudessa 

Muutoksenhakijat ovat hallinto-oikeuteen 13.4.2022 saapuneella kirjelmällään 
peruuttaneet valituksensa.  

Hallinto-oikeuden ratkaisu 

Asian käsittely raukeaa, koska muutoksenhakijat ovat peruuttaneet 
valituksensa. 

Sovellettu oikeusohje 

Laki oikeudenkäynnistä hallintoasioissa 81 § 3 mom 

Julkinen kuulutus 

Päätös on annettu julkisella kuulutuksella. 
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Päätöksestä ilmoittaminen 

Jämsän kaupunginhallituksen ja Kuhmoisten kunnanhallituksen on viipymättä 
julkaistava tieto tätä päätöstä koskevasta kuulutuksesta yleisessä tietoverkossa 
kuntalain 108 §:n mukaisesti. 

Muutoksenhaku 

Oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 106 §:n mukaan tähän 
päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla. 

Hallinto-oikeuden kokoonpano 

Asian ovat ratkaisseet hallinto-oikeuden ylituomari Riikka Mäki ja hallinto-
oikeustuomari Annukka Lagerstam. Asian on esitellyt Riikka Mäki. 

 

Tämä päätös on sähköisesti varmennettu hallinto-oikeuden 
asianhallintajärjestelmässä. 
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Jakelu 

Päätös   ja   
Osoite:   
oikeudenkäyntimaksu 270 euroa 
(Oikaisuvaatimusohje ilmenee hallinto-oikeuden päätöksen 
oikeudenkäyntimaksua koskevasta liitteestä.)  

  UPM Communication Papers Oy 

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto 
Ympäristölupavastuualue 

Jämsän kaupunginhallitus 

  Kuhmoisten kunnanhallitus 

  Jämsän kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen 

Kuhmoisten kunnan ympäristönsuojeluviranomainen 

Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 
Ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue 

Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 
Ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue 

Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, 
kalatalousviranomainen 

Museovirasto 

Keski-Suomen museo 

Metsähallitus  

Suomen ympäristökeskus 
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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/ 




