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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  

23.11.2022 

Valituksen tiedoksisaantipäivä 

Hallintolain 62 a §:n 3 momentin mukaan tiedoksisaannin katsotaan 

tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta. 

Valituksen tiedoksisaantipäivä on 30.11.2022. 

Asia 

Vaasan hallinto-oikeuteen on jätetty valitus Hollolan kunnan 

elinvoimavaliokunnan valvontajaoston päätöksestä 24.8.2022 § 87. Päätös 

koskee lupaa louhosalueen hulevesien johtamiseen, Hollola.  

Valitusasiakirjan nähtävilläpito  

Tämä kuulutus ja valitus pidetään nähtävillä 23.11. – 21.12.2022 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 

Hollolan kunnassa. 

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 21.12.2022. 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 

1060/2022. 

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/ 

 



Vaasan Hallinto-oikeus

PL2O4

65101 Vaasa

MUUTOS VAATIMUS

Hollolassa 1.9.2022

VAASAN HALTI NTO.OIKEUS
VASA FORVALTNINGSDOMSTOL

i:l' 1 z. 09, zo2z

Liitteet .

Bilagor'
kpl / st,

sivuja / sidor

Vaatimuksen kohde : Peab indrustri oy

Piiiitcisvesilain 5 luvun 9 $:n mukaisesta hakemuksesta I peab indrustri

oy / louhosalueen vesien johtaminen

Vaatimuksen jiittiijii : 

Peustelut

Samalle alueelle kaavailtiin aiemmin v.2016-2017 tuulivoima tuotantoa minkii

Hollolan kunnanvaltuusto hylkiisi ympiirist6,melu ym, seikkoihin nojaten. Nyt

samalle alueelle on kuitenkin tulossa 9,7 ha kokoinen avolouhos.

Kokonaisuudessaan suunnitelma alueen kokoanais pinta-ala on noin.l5 ha.

Kiisitykseni mukaan

tuulivoiman vaatima alue maansiirto,tie ym. td,ineen on paljon pienempiiii koko

luokkaa kuin 9,7 ha louhos.

Vaikkakin tuulivoimalan rakentamista ja luohoksen tekoa saaattanevat koskea

hieman erilaiset ohje siiiinnot, niin silti se on monilta osin yhtenenviiinen..kuten

maan s i irto, louh inta, I i iken ne

maisemansuojelu,vesien kulku. Ainoa isompi ero l6ytyy alueiden mittaluokista.

Louhosalue on siis huomattavastituulivoimalaa suurempialue joten ympiiristri

vaikutukset ovat myos huomattavasti suuremmat mm.vesienkulurr ,luohinnan osalta

ja maiseman suojelusta sek[ liikenteen osalta Niiistii em.mainituista ympiiristd syistii

oli mycis kyseisen maa-alueen (  omistaja  erityisen



huolissaan vesien kulusta ja maiseman rikkoutumisesta sekii metelist?i jo

tuulivoimalan suunnittelun aikana ja vastusti hanketta ponnekkaastija laati tuolloin

itse muistuksen .( liite l. muistutus tuulivoimala alueesta ) Katson ,ettii

tasapuolisuuden vuoksi nuo muistuksessa esille tuodut seikat olisi pitiinyt ottaa

huomioon tulevissakin samaa aluetta koskevissa lupahakemuksissa. ( N[in ei ole

kuitenkaan toimittu )

Olen vastustanut kaiken aikaa sitii ettii mailleni aletaan johtamaan vesilain turvin

tulevat hulevedet/ jiitevedet. Nyt vedet ovat virranneet ja imeytyneet suhteellisen

tasaisesti ja ennen kaikkea hitammin isommalle alalle . Suunnitelmissa on johtaa

louhoksen kaikki 9,7 havedet vain yhtii ainoaa retti?i ( purku ojaa ) pitkin metsa

maillenijoka on entuudestaan todella vetistii, soista minkii vuoksi alueella

liikkuminen on haastavaa jopa talvi routa aikana kevyelliikin

kalustolla. Myds tulvimista on tapahtumut etenkin keviiisin,syksyisin ja muina sade

aikoina/ kausina,.enemptiii vett?i ei alueelle voi kerrassan johtaa. Purkuojan kohdalla

ei ole muutenkaan mitiiiin luontaista imukykyistii paikkaa vesille ja alueen

kaltevuus on todella heikko eli kiiytiinndssii vesi jiiii piiiiasissa seisomaan. Lopulta

ajan saatossa hulevedet painautuvat liiheisen Lopen yksityistien reunaan jonka tien

toisella puolella on heti salaojakaivo. Salaojakaivo kuten muuutkin salaojat

pelloillani on mitoitettu sen hetkisen tilanteen ja valuma-alueen mukaisesti eikii niitii

ole missiilin tapauksessa mitoitettu koko 9,7 ha louhos alueen vesille. Salaojat on

suunnitelmat ja laskelmat on tehny suomen salaojakeskuksen salaojatenikko.

Putkistossa on kiiytoss?i jo nyt suurin mahdollinen putkikoko.

Lopulta putki ei vedii kaikkea vettii jolloin vesi alkaa tulvimaan pellon syviinteeseen

,painautumaan. Tiistii syystl mm. toukoty6t viiviistyviit,sekii muu liikkuminen

sadon korjuu pellolla muuttuu vaikeaksi. Samalla liiallisesta vedestii tulee

merkittiivie satotappoita sekii luultavasti mydskin eu-tukien menetyksi[.

My6 s rav i nte ita karkaa ympiiri stciehtoj en vastaisesti h u I eveden m ukana.

Purkuvesist[ tuleva haitta on pysyvii eli se ei pdiity vaikka louhinta toiminta alueella

pl[tyisikin. Kaikki haitta kohdentuu pelkiistiiiin vain yhden yksityisen

el inke i noharj o ittaj an maa j a metsii alueel I e.



purku ojan mydtii alueen vedet tulevat virtaamaan mailleni huomattavasti nykyistii

nopeampitahtisesti entiseen tilanteeseen verrattuna ja juuri siitii syystii vaadin

ehdottomasti muutosta hyviiksyttyyyn piiiitdkseen'

Tlst?i pysyiiviist[ tuntuvasta haitasta johtuen olen tehnyt valvontajostolle muistuksen

ja tehnyt asialliset lis[ selvitykset asiasta missii olen vaatinut ensisijaisesti koko

luohos hankkeen kaatamista. Sekii ollut Hollolan ympiirsito tarkastajaan yhteydess[

ja selittanyt hflnelle tilanteen ja pyytiiny.t hiintii myos kiiymiiiin paikan piiiillii

katsomassa tilannetta..Valitettavasti vesijohtamis lupa hakemuksessa ei ole

pelloistani eikii salao-oja kaivosta mink[iinlaista mainintaa vaikka olen siitii

toistuvasti maininnut sana suuullisesti sekii liihettiimissiini muistutus papereissa

Kannaltani eriyisen tiirke?i seikka on " unohdettu " kokonaan'

Lupa ehdoissa lukee niiin: Lopentien alittava rumpu tulee pitiiii kunnossa ja

tarvittaessa suurentaa. Mikeli rumpuputkea viel[ ruurennetaan entisestii ,niin

tulviminen tulee pikemminkin vain pahentumaan kuin vtihenemii?in .( liite 4 )

Tois-sijaisesti olen vaatinut muistuksessani 30 metrin suojavytihykettii siiilyettiiviin

puustoistoisena ja levennettiiviin sitii 30 metristii 60 metriin koko matkalta

liinsipuolen  tilaan niihden .( liite2.) Viimeisimmiin suunitelma kartan

mukaan ( liite2 ) vaatimuksiini ei ole kokonaan suostuttu.

Samalla olen myos toistuvasti vaatinut toista vaihtoehtoista purku-ojaa /putkea ja

vaatinut alueen itiireunalle pysyviiii hulevesilampea johon olisialueelta pieni

kaato,allas toimisi myd,s luohostoiminnan jiilkeen metsiineliiinten juomapaikkana ja

turvapuskurina keviit,syys tulvien aikana. Niiistii seikoista olen jo aiemmin tehnyt

muistukset kunnan viranomaiselle ( liiteet 8 ja 9 )

Samoin olen vaaatinut loiventamaan kallioleikkauksia 1:3 :sta l:5 :n jolloin luiskien

maisemointiin ei kulu tiiyttdmaata sen enempiiii kuin l:3:n leikkauksiin kun luiskat

louhitaan loiviksi eikii pystysuoriksi.

Vaatimuksiini on suhtauduttu kaiken aikaa nihkeiistija vlhiitteleviisti niin Peab

indrustrin kuin Hollolan kunnan ymplristotarkastajan toimesta.Tuntumaksi on jiiiinyt

ettii hakemus pit?iii vain saada mahdollisimman nopeasti sekii helposti liivitse

kunnassa.



( liite 2 .kopio vaaditusta suojavy6kkeen leventlmisestii )

( liite 3 . kartta suunnitellusta purkuojasta mailleni' )

Ely-keskuksen lausunnot:

Hiimeen ely-keskus on vaatinut lausonnossaan alueen s?iilyttiimistii puustoisena

egologisena kaytevena ( liite 4i5 ely-keskuksen lausunto ) Alueen sziilyttiiminen

kokonaan puustoisena,metsamaana sitoo vesiii merkittiiviistijoten ely-keskuksen

lausuntotukeemy6somiavaatimuksianijaniikemyksiiini.

Vaatimus

Katson ettei hanke ole vastuullisesti eikii ympdristd syistii toteuttamiskelpoinen ja

totean tflten Hollolan ympiiristd tarkastajan tekemiin esityksen ja se hyvziksyneen

valvontajaoston tehneen virheen myontfless?iiin luvan ja siksi ensisijaisesti katson

ettti myonnetty vesienjohtamis lupa ( liite 6 ) tulee kumota Vaasan hallinto-oikeuden

piiiitdksellii. Toissijaisena ehdottoamana vaateena pidiin koko aleen matkalla olevaa

60 metrin puustoista suojakaistaa ja pysyviin hulevesialtaan tekemistii alueen itii

reunalle heti kuin se vain on mahdollista ja loiventamalla leikkauksia l:5 :n

Mietest[ni vaatimukset ovat olleet kaiken aikaa asialtisia ja hyvin perusteltuja'

Olen tuonut kantanija perustelut varsin selvlisti ja asiallisesti sekii rehellisesti esille

jokaisessa kohdassa ja jokaisessa tiihiin astisissa tilanteissa.

Kunnioittavasti Hollol assa 2.9..2022

Yhteystiedot:
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Liitteet liite l.muistutus tuulivoimala alueesta'

liite 2. kartta vaaditusta suojavydhykkeest[

liite 3. kartta Purkuojasta

liite 4. Vesien johtamis luPa.

liite 5. Hiimeen ely-keskuksen lausonto

liite 6. yleiskartta alueen sijainnista

liite 7. itse tehty kartta selvitys ipiirros tilanteesta'

liite 8 muitustus ymp[ristoluvan ja maa-ainesluvan yhteishakemuksesta

liite 9. muistutus vesienjohtamisesta mailleni


