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JULKINEN KUULUTUS 
 

Valitus vesilain mukaisesta päätöksestä   
 

Vesilain 15 luvun 3 §:n mukaan Vaasan hallinto-oikeuden on annettava lu-

paviranomaisen, valtion valvontaviranomaisen ja kunnan ympäristönsuoje-

luviranomaisen 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  

 

16.11.2020 

 

Valituksen tiedoksisaantipäivä 

 

Hallintolain 62 a §:n 3 momentin mukaan tiedoksisaannin katsotaan tapah-

tuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta. 

 

Valituksen tiedoksisaantipäivä on 23.11.2020. 

 

Asia 

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

lintoviraston päätöksestä 25.8.2020 nro 188/2020 vesilain mukaisessa lupa-

asiassa. Päätös koskee Saarikentän sillan pysyttämistä Savonjoen ylitse, 

Vimpeli. Lupaa on hakenut Vimpelin kunta. 

 

Valitusasiakirjan nähtävilläpito 

 

Tämä kuulutus ja valitus pidetään nähtävillä 16.11. – 14.12.2020 Vaasan hal-

linto-oikeuden verkkosivuilla (https://oikeus.fi/hallintooikeudet/vaasanhal-

linto-oikeus/fi/index/hallinto-oikeudenkuulutukset/valituskuulutukset.html). 

Hallinto-oikeuden verkkosivuilla valitus on ilman liitteitä. Tieto kuulutuk-

sesta on julkaistava Vimpelin kunnassa. 

 

Hallintolain 62 b §:n mukaan julkisen kuulutuksen ja kuulutettavan asiakir-

jan tiedot julkaistaan, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta 

johdu. Henkilötiedoista julkaistaan kuitenkin ainoastaan tiedonsaannin kan-

nalta välttämättömät henkilötiedot. 
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Mahdollisuus vastineen antamiseen 

 

Vaasan hallinto-oikeus varaa asianosaisille, joita asia erityisesti koskee, ti-

laisuuden vastineen antamiseen. Mahdollinen vastine tulee toimittaa hal-

linto-oikeuteen viimeistään 14.12.2020. Luvan hakijalle ja viranomaisille 

varataan erikseen tilaisuus vastineen antamiseen. 

 

Vastineeseen on merkittävä sen tekijän nimi, postiosoite, puhelinnumero ja 

mahdollinen sähköpostiosoite. Vastineessa on ilmoitettava asian diaarinu-

mero 01044/20/5201. 

 

Kiinteistön osaomistajaa pyydetään antamaan tieto kuulutuksesta myös kiin-

teistön mahdollisille muille omistajille ja haltijoille. 
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Vaasan hallintooikeus
Kirjaamo

Valitan oheisena olevasta Vesioikeuden päätöksestä myöntää Vimpelin
kunnalle luvan säilyttää savonjoen/vimpelinjoen sivu-uomaan rakennettu
pato.

Vimpelin kunta patosi tuon jokiuoman jo vuonna 2019 hakematta siihen
vesioikeudelta lupaa.
A)
Minulta maanomistajalta lupaa kysymättä Vimpelin kunta patosi maittemme
kohdalta tuon savonjoen sivu-uoman saarikentän yläjuoksulta.
Tehtyäni kyseisen padon teosta rikosilmoituksen Vimpelin kunta on kahteen
eri kertaan kaivinkoneella purattanut tuota luvatta tiettämäänsä patoa.
Nyt se kohta tuosta jokiuomasta on vieläkin liian matalasti ruopattu niin
ettei siitä juuri mitään vettä pääse tuon jokiuoman yläpuolelta virtaamaan.
Aiemmin tuo jokiuoman pohja oli tällä kohtaan lähes puoli metriä syvempi
eli yhtä syvä kuin tuon padon yläpuolinen koskenpohja.

B)
Vasta allekirjoittaneen valitettua Saarikentän sillan kohdalle tehdystä
padosta Vimpelin kunta haki lupaa Vesioikeudelta rakentaa tuon padon vasta
senjälkeen vuoden 2020 puolella  kun se oli jo valmiiksi tehty.
Vimpelin kunta mainitsee allekirjoittaneella olevan mahdollisuus käyttää
veneellä kulkuun savonjoen suurempaa jokiuomaa.
Tuo väittämä on virheellinen ja valheellinen sillä Vimpelin kunta on jo
aikaisempina vuosina rakentanut saarikentän yläjuoksun puoleiseen päähän
ilman vesioikeuden lupaa varsin pikän niemen jonka kohdalla ja jonka
yläpuolella vedenkorkeus on niin matala ettei siinä voi veneellä kulkea.
Nyt tukittua pienempää jokiuomaa on käytetty veneilyyn 

 talosta vuosisatoja ja myös siten että saarikentän
yläpuolella olevat  talot ovat
vetäneet veneensä sivu-uomaa pitkin joenmutkaan saakka missä
ikimuistoisesti on ollut  talojen venepaikat.
Tämä jokiuoman sivuhaarapuro on aikojen saatossa hävitetty ja näinollen

 talot eivät ole enää voineet tuota puroväylää hyväkseen käyttää.
Allekirjoittanut  sitävastoin on käyttänyt tätä savonjoen sivu-uomaa viime
vuoteen saakka.
Viittaan Vaasan läänin lääninhallituksen 29.8.1950 antamaan virka-apua
koskevaan päätökseen N:o FI-714,
 jossa vesiuoma on velvoitettu avaamaan entiseen luonnonmukaiseen tilaansa
eli noin viidentoista metrin levyiseksi.
Muistutuksen mukaan päätöstä ei ole noudatettu ja väylä on muistutta- jan



maatilan kohdalta vain noin 2,5 m leveä.

Koskaan ei  talon maiden kohdalta ole voitu käyttää savonjoen
pääuomaa veneilyyn koska
maittemme kohdalla saarikentän yläjuoksun kohdalla kallionpohja nousee niin
lähelle vedenpintaa ettei siinä voi veneellä kulkea.
Tämä Vimpelin kunnan väittämä siitä että voisimme käyttää Savonjoen
pääuomaa veneilyyn on valheellinen ja sen he ovat myös tietäneet
hakiessaan vesioikeudelta lupaa tuon padon tekemiseen.

Vaadin siis että Vaasan hallinto-oikeus määrää riittävän suuren uhkasakon
uhalla Viimpelin kunnan palauttamaan tuo kyseinen jokiuoman entiseen
luonnonmukaiseen kauniiseen tilaansa
joka mahdollistaan myös maatilamme kohdalta esteettömän pääsyn veneellä
tätä savonjoen sivu-uomaa myöten Lappajärvelle perinteiseen syys-tai
kevätkalaan.
Viimevuosina olen voinut myös kuljettaa soutuveneellä rakennus-ym.
tarvikkeita omasta jokirannastamme käsin Lappajärvellä sijaitsemaamme 

.
Nyt Vimpelin kunnan laittoman menettelyn kautta vesioikeuden mukainen
savonjoen sivuhaaran käyttöoikeus on meiltä viety.

Käsitykseni on se että ilman riittävän suurta uhkasakoa  Vimpelin kunta ei
tule nytkään noudattamaan lakia, kuten ei tehnyt vuonna 1950:kään,mikäli
Vaasan hallinto-oikeus määräisi heidät tuon alunperin ilman vesioikeuden
lupaa rakennetun padon
purkamaan ja palauttammaan tuon vesiväylän entiseen luonnonmukaiseen
tilaansa.

Useat paikkakuntalaiset ovat myös ottaneet allekirjoittaneeseen yhteyttä ja
kehoittaneet valittamaan tästä Vimpelin kunnan  ympäristöä rumentavasta ja
Vimpelin saarikentän luonteen tuhoavasta menettelystä.

Ystävällisin terveisin

Ps.
Liitteenä Vesilain mukainen lupapäätös jota valitukseni koskee

Päätös_188_2020_nettiversio.pdfPäätös_188_2020_nettiversio.pdf .


