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JULKINEN KUULUTUS 

Valitukset 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  

3.11.2022 

Valitusten tiedoksisaantipäivä 

Hallintolain 62 a §:n 3 momentin mukaan tiedoksisaannin katsotaan 

tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta. 

Valitusten tiedoksisaantipäivä on 10.11.2022. 

Asia 

Vaasan hallinto-oikeuteen on jätetty kaksi valitusta Länsi- ja Sisä-Suomen 

aluehallintoviraston päätöksestä 22.6.2022 nro 121/2022. Päätös koskee 

laiturin rakentamisen ja ruoppauksen pysyttämistä Päijänteen vesialueelle 

kiinteistön 500-402-6-400 edustalla, Muurame.  

Valitusasiakirjojen nähtävilläpito  

Tämä kuulutus ja valitukset pidetään nähtävillä 3.11. – 1.12.2022 Vaasan 

hallinto-oikeuden verkkosivuilla 

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

oikeudenkuulutukset/valituskuulutukset.html). Hallinto-oikeuden 

verkkosivuilla valitukset ovat ilman liitteitä. Tieto kuulutuksesta on julkaistava 

Muuramen 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


  2 (2) 

   

 

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 1.12.2022. 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 

927/2022. 

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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Valituskirjelmä päätökseen 121/2022
Dnro LSSAVI/15087/2021

Aluehallintovirasto
Länsi- ja Sisä-Suomi

Ympäristölupavastuualue

Asia: Kuljetus Kupari KY:n hakemus laiturin rakentamisen ja ruoppauksen pysyttäminen Päijänteen
vesialueelle kiinteistön 500-402-6-400 edustalla
Päätös: 121/2022
Antopäivä 22.6.2022

Valituksen tekijä:

Valitus:

Laiturin rakentamislupaa ei tule myöntää, koska kiinteistölle kuuluu rasiteoikeus venevalkamana, jonka
käyttöä mahdollinen laituri ehkäisee.

Perustelut:

Asian tausta ja pääkohdat on selvitetty liitteessä olevassa Muuramessa 21.1.2022 päivätyssä
muistutuskirjeessä koskien tätä samaa asiaa, eli Kuljetus Kuparin hakemusta laiturin rakentamiseen sekä
rannan ruoppauksen pysyttämiseen.

Vuonna 2021 AVI myönsi Kuljetus Kuparille luvan laiturin perustaminen kiinteistölle Tervaranta RN:o 6:377
seuraavin velvottein: Tilan Lossinranta RN:o 6:400 pohjoispään rantaosassa olevaa ruoppausmassoilla
pengerrettyä läjitysaluetta on madallettava ja muotoiltava siten, että ranta-alueen maanpinta ei ole
merkittävästi korkeammalla tasolla kuin tilan läheisyydessä sijaitsevien naapuritilojen rannat. Syy tähän on
se, että Lossinrannan kiinteistölle kuuluu venevalkama kiinteistörekisterin mukaan. Tämä
venevalkamaoikeus on ollut voimassa kymmeniä vuosia, ja tästä liitteenä vielä alkuperäinen toimituskartta
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(toimitus 102 985). Rasitusoikeus alueeseen kuuluu lähikiinteistöille. ja se selviää myös kiinteistörekisteristä.
Rasitteesta huolimatta  Kuljetus Kupari on toiminut omavaltaisesti pengertämällä ja ruoppaamalla ko.
Rantaa ja ehkäisten sen käytön venevalkamana. Kupari ei ole ollut yhteydessä rasitusoikeuden omaavien
kiinteistöjen omistajiin vaan on itsenäisesti tehnyt muutostyöt.

Venevalkama on aikaisemmin mahdollistanut soutuveneiden laskun ja säilytyksen. Tällä hetkellä
Lossinrannan kiinteistö on tässä suhteessa käyttökelvoton eikä toimi venevalkamana tavalla, mihin sen
rasitusoikeus edellyttää.

Vaateet:

Kuljetus Kupari kunnostaa tuhoamansa venevalkaman Lossinrannan kiinteistön pohjoispäähän siten, että
soutuveneiden lasku- ja säilytyskäyttö mahdollistuu. Ranta-alueelle palautetaan sen alkuperäinen
hiekkaranta, jonka maanpinta ei ole merkittävästi korkeammalla tasolla kuin tilan läheisyydessä sijaitsevien
naapuritilojen rannat. Täten palautetaan rannan käyttö sen rasitusoikeuden määrittämään tarkoitukseen .

Lupaa laiturin rakentamiseen ja ruoppauksen pysyttämiseen ei täten tule myöntää.

Mitään Kuljetus Kupari Ky:n hakemia lupia tälle alueelle ei oteta käsittelyyn eikä tule myöntää, ennen
kuin yllämainittu venevalkama-asia etenee.

Lisäksi Kuljetus Kuparille vaaditaan sakkorangaistusta, sillä kuljetusliike ei ole noudattanut velvoitteita,
jotka sisältyvät vuonna 2021 AVIn myöntöä Kuljetus Kuparille luvan laiturin perustaminen kiinteistölle
Tervaranta RN:o 6:377 seuraavin velvoittein: Tilan Lossinranta RN:o 6:400 pohjoispään rantaosassa olevaa
ruoppausmassoilla pengerrettyä läjitysaluetta on madallettava ja muotoiltava siten, että ranta-alueen
maanpinta ei ole merkittävästi korkeammalla tasolla kuin tilan läheisyydessä sijaitsevien naapuritilojen
rannat.

Muuramessa, 27.7. 2022

Liitteet:

1. Toimituskartta
2. Oma kirjelmä Aluehallintovirasto, Länsi ja Sisä-Suomi

Ympäristölupavastuualue (21.1.2022)
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