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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

25.11.2022

Valitusten tiedoksisaantipäivä

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

Valitusten tiedoksisaantipäivä on 2.12.2022.

Asia

Luvan hakija Alva-yhtiöt Oy ja kolme muuta valittajaa ovat jättäneet Vaasan
hallinto-oikeuteen valitukset Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston
päätöksestä 9.9.2022 nro 142/2022 vesilain mukaisessa lupa-asiassa. Päätös
koskee tutkimuslupaa tekopohjavesitutkimusten suorittamiseksi Siilokankaan
alueella Laukaan kunnassa.

Valitusasiakirjojen nähtävilläpito

Tämä kuulutus ja valitukset pidetään nähtävillä 25.11. 2022 – 31.1.2023
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
Laukaan 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
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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 31.1.2023. 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
1197/2022.

Kiinteistön osaomistajaa pyydetään antamaan tieto kuulutuksesta myös
kiinteistön mahdollisille muille omistajille ja haltijoille.

Vaasan hallinto-oikeus
Kuulemiskanslia, 029 56 42624

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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Valittaja 

Arvoisa Vaasan hallinto-oikeus, haemme muutosta vesilain mukaiseen päätökseen LSSAVI/2539/2022, 

Tutkimuslupa tekopohjavesitutkimusten suorittamiseksi Siilokankaan alueella, Laukaa. Hakija Alva-yhtiöt 

Oy. 

Haetaan muutosta Aluehallintoviraston kahden, saman alueen käyttöä koskevan, lupa-asian 

käsittelyjärjestykseen. Jyvässeudun Sora Oy on hakenut omistamallemme kiinteistölle 

vesilainmukaista lupaa ottaa maa-aineksia (Dnro LSSAVI/2543/2021). Asia on ollut vireillä 1. kerran 

syyskuussa 2021 ja korjattuna 4.2.2022. Hakemukset tulisi käsitellä saapumisjärjestyksessä. Alue, joka on 

maa-ainesten otolle kaavoitettu ja siinä käytössä 70 vuotta ollut, olisi käytettävä luvan kanssa hyödyksi. 

(Lupaa on haettu entisen soramontun reunaan vanhaa monttua siivun verran laajentaen). Lupahan ei estäisi 

tutkimuslupaa tekopohjavesitutkimuksille eikä myöskään tekopohjavesilaitoksen laajentamisen 

toteuttamista, mikäli Alva todella alueen tarvitsee, syntyisi vain oikeudenmukainen korvausvelvoite. 

Poliitikot kuuluttavat päivittäin, että Suomi on läntinen oikeusvaltio.  

Perusteet, joilla muutosta haetaan: 

Ymmärrämme, että nyt haetussa ja Aluehallintoviraston  myöntämässä luvassa on kyse luvasta Alva yhtiölle 

tekopohjavesitutkimusten suorittamiseksi maillamme. Sekä Alvan lupahakemuksessa, että 

Aluehallintoviraston päätöksessä korostetaan, että maa-aineksen ottoa koskevan vesilain mukaisen 

lupahakemuksen ja Alvan tutkimuslupahakemuksen käsittelyjä ja ratkaisupäätöksiä tehdään toisistaan 

riippumattomasti. Tästä huolimatta näiden asioiden riippuvuussuhde näyttää maallikosta selvältä ja näyttää 

se sitä olevan myös Alvalle ja Aluehallintovirastolle Alvan lupahakemuksen ja Aluehallintoviraston 

lupapäätöksen tekstien perusteella. 

Tutkimuslupahakemuksessaan Alva Oy toteaa, että maa-ainesten ottoluvat ratkaistaan erillisissä maa-

aineslain ja vesilain mukaisissa käsittelyissä ja että nyt haettava tutkimuslupa ei estä maa-ainelupien 

hakemista, mutta sen saamisen kyllä. Alva toteaa: ”käytännössä maa-ainesten ottolupia ei ole kuitenkaan 

myönnetty alueille, joilla on vedenhankinnallista merkitystä tai tutkittuja vedenottopaikkoja”. 

Aluehallintovirasto puolestaan ”on ratkaisussaan huomioinut samanaikaisesti vireillä olevan maa-aineksen 

ottoa koskevan vesitalouslupahakemuksen. Tutkimusluvan määräaikaa on lyhennetty hakijan esittämästä” 

Kyllähän tuo kuulostaa siltä, että Alvan tekemällä tutkimuksella on vaikutusta maa-aineksen ottoa koskevan 

vesilain mukaisen lupahakemuksen käsittelyyn. 

Alva yhtiön kiireessä jättää tutkimuslupahakemuksensa nyt on kyseessä ainoastaan ja pelkästään Alva yhtiön 

yritys, veden oton mahdollisesti toteutuessa, säästää kustannuksiaan. Tunkeutumista ainakin 70 vuotta 

jatkuvasti maa-aineksen otossa olleelle ja siihen tarkoitukseen kaavoitetulle alueelle, yksityisten maille, ei voi 

perustella julkisen ja yksityisen edun ristiriidalla, koska syntyvä vahinko yksityisille on erittäin kohtuullisesti 

korvattavissa. Suurimman vahingon kärsijälle, , täysi kertakorvaus olisi vain tupakka-

askin hinta Alva-yhtiön vedenkäyttäjää kohti. Tämän on Alva-yhtiön johtaja meille kaksi kertaa myöntänyt ja 

samalla kehunut, että he eivät tule sitä korvaamaan, koska ei tarvitse. Alva-yhtiön johtaja pelkäsi myös jollain 

tapaa ikävän ennakkotapauksen syntymistä, mikäli korvaukset vahinkojen kärsijöille maksettaisiin vahinkojen 

kokoisina. Pelko siitä on aiheeton. Toista tällaista näin pientä, jo 70 vuotta ajettua ja maa-aineksen otolle 

kaavoitettua aluetta ei tulla toisaalla tekopohjaveden tekoon kaavailtavan. Tekopohjaveden tekohan on 

suodattamista ja kaikki suodattimet menevät joskus tukkoon. Vasta 20 vuotta toiminut Vuonteen laitos jo 

osoittaa sen. Laitoksen yli 30 hehtaarin alue ei Alvan selvityksen mukaan riitä, vaikka kulutuksen ei ennusteta 

oleellisesti kasvavan. Tälläkin hetkellä Vuonteen laitos on vajaakäytöllä. Kaavaillulle Siilokankaan pienelle 



sadetusalueelle 5000 m3 järvivettä vuorokaudessa tarkoittaisi, perävaunullisella rekalla ajettuna, neljä täyttä 

kuormaa tunnissa. Olisi se veden lätinää se, jatkuvasti samaan kohtaan vuodesta toiseen; tätä ei maallikko 

usko. 

Tarvaalassa 14.10.2022 

 

Yhteydenotot pyydetään 

ja sähköpostilla 

 

Liite: 

Valtakirja
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