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ASIA

Vesijohdon asentaminen Kiikkara-lammen alitse, Renko

HAKIJA

Jaakko Ensio Reunasen kuolinpesä ja Ulpu Ireene Reunanen

HAKEMUS

Jaakko Ensio Reunasen kuolinpesä ja Ulpu Ireene Reunanen ovat ympäristölupavirastoon 28.7.2004 toimittamassaan ja myöhemmin täydentämässään hakemuksessa pyytäneet lupaa vesijohdon asentamiseen Kiikkaralammen alitse hakemukseen liitetyn suunnitelman mukaisesti Rengon kunnassa.

SUUNNITELMA

Vesijohto vedetään Hämeenlinna Seudun Vesi Oy:n ylläpitämän Rengon
kunnan kunnallisen vesijohtoverkoston runkolinjasta. Johto kulkee hakijoiden kiinteistön vastarannalta kiinteistöjen 692-410-8-57 ja 692-410-8-35
välistä rajaa pitkin Kiikkara-lammen rantaan, alittaa yhteisen vesialueen
692-876-3-0 ja rantautuu hakijoiden omistaman kiinteistön 692-410-7-10
rantaan.
Vastarannalle rakennetaan kaivo, joka ulottuu routarajan alapuolelle, ja siihen asennetaan betonirenkaat. Kaivoon kunnallisesta verkosta johdettava
vesijohto PM10/40 mm upotetaan routarajan alapuolella. Kaivosta vesi johdetaan Kiikkara-lammen poikki vesijohdolla PM10/32 mm. Johto painotetaan siten, että se kulkee lammen pohjaa pitkin. Johdon pituus vesialueella
on noin 90 m. Lampi on keskikohdaltaan noin 10 m syvä ja mataloituu rantoja kohti varsin tasaisesti.
Hakijoiden kiinteistön ongelmana on puhtaan käyttöveden puute. Kiinteistö
on vapaa-ajan käytössä olevan kesämökki. Puhtaan veden tarve on yritetty
tyydyttää omalla kaivolla, mutta ongelmaksi on muodostunut kaivoveden
riittämättömyys ja pohjaveden huono laatu, lähinnä sen rautapitoisuus. Hakijoiden kiinteistön kohdalla maan pinnanmuodostus on ongelmallinen rannan suuntaisesti kulkevan korkean harjun noustessa varsin jyrkkänä heti
rannasta jättäen piha-alueen rannassa varsin kapeaksi (10 – 15 m). Asianmukaisen omaan kaivoon perustuvan vesijärjestelmän rakentaminen on
vaikeaa eikä veden laatu ilmeisestikään täyttäisi talousvedelle asetettavia
vaatimuksia.
Kiikkara on noin 6 ha:n lampi, joka ilmeisesti saa vetensä pohjassa olevista lähteistä. Lampeen ei tule puroa, jokea tai muuta vesiväylää pitkin vettä
eikä vastaavalla tavalla myöskään poistu vettä. Vedenpinnan korkeuden
vaihtelu sekä vuosittain että pitkällä aikavälillä on varsin vähäistä. Lammen
kalakanta muodostuu pääasiassa ruutanoista. Lammella ei harrasteta lain-
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kaan hyötykalastusta. Vapaa-ajan kalastus rajoittuu mato-ongintaan. Vesialueen pienestä koosta johtuen lammella ei ole mitään vesiliikennettä rantaasukkaiden soutuveneilyä lukuun ottamatta.
Vesijohdolla tai sen vetämisellä lammen pohjaan upottamalla ei ole haitallisia vaikutuksia lammen vedelle, kalakannalle tai muulle eläimistölle eikä
myöskään lammen virkistys- tai hyötykäytölle. Lampi ja sen ympäristö eivät
kuulu Natura 2000-alueeseen eivätkä ole muitakaan suojelukohteita.
HAKEMUKSESTA TIEDOTTAMINEN
Ympäristölupavirasto on vesilain 16 luvun 6, 7 ja 8 §:ssä säädetyllä tavalla
kuuluttamalla asiasta ympäristölupavirastossa ja Rengon kunnassa varannut tilaisuuden muistutusten ja vaatimusten tekemiseen ja mielipiteiden esittämiseen hakemuksen johdosta viimeistään 24.9.2004.
MUISTUTUKSET JA VAATIMUKSET
1) Hämeen ympäristökeskus on lausunut, että työ voidaan suorittaa normaalein lupaehdoin.
2) Hämeen työvoima- ja elinkeinopiiri on lausunut, ettei sillä ole huomautettavaa hakemuksen johdosta.
YMPÄRISTÖLUPAVIRASTON RATKAISU
Luparatkaisu

Ympäristölupavirasto myöntää Jaakko Ensio Reunasen kuolinpesälle ja
Ulpu Ireene Reunaselle luvan vesijohdon asentamiseen Kiikkara-lammen
alitse hakemukseen liitetyn suunnitelman mukaisesti Rengon kunnassa.
Ympäristölupavirasto myöntää Jaakko Ensio Reunasen kuolinpesälle ja
Ulpu Ireene Reunaselle pysyvän käyttöoikeuden vesijohtoa varten tarvittavaa yhteiseen vesialueeseen 692-876-3-0.

Lupamääräykset

1) Vesijohto on upotettava vesistön pohjaan suunnitelman mukaisesti. Johto on painotettava siten, että se pysyy paikallaan.
2) Rakennustyöt on tehtävä alueen luontoarvoja säästäen ja sellaisena aikana, että vesialueelle ja sen käytölle aiheutuu mahdollisimman vähän haittaa ja häiriötä.
Jos työt tehdään vesistön ollessa jäässä, on kohdat, joissa työn vuoksi jäätä on rikottu tai jään kantavuus huonontunut, merkittävä asianmukaisesti.
3) Johto rakenteineen on pidettävä tarkoitustaan vastaavassa kunnossa.
4) Johdon sijainti vesialueella on merkittävä asianmukaisesti. Merkintään
käytettävät laitteet on pidettävä kunnossa.
5) Töiden päätyttyä rakennuspaikat on saatettava asianmukaiseen ja maisemallisesti hyväksyttävään kuntoon.
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6) Töiden suorittamisesta mahdollisesti aiheutuva, välittömästi ilmenevä
vahinko on viipymättä korvattava vahingonkärsijälle.
Luvan saaja on muutoinkin vastuussa hankkeesta aiheutuvasta vahingosta,
haitasta ja muusta edunmenetyksestä.
7) Työt on aloitettava kahden vuoden kuluessa ja saatettava olennaisilta
osiltaan loppuun neljän vuoden kuluessa siitä lukien, kun tämä päätös on
tullut lainvoimaiseksi uhalla, että lupa raukeaa.
8) Töiden aloittamisesta on etukäteen ilmoitettava kirjallisesti Hämeen ympäristökeskukselle ja Rengon kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle.
9) Töiden valmistumisesta on 60 päivän kuluessa ilmoitettava kirjallisesti
ympäristölupavirastolle, Hämeen ympäristökeskukselle ja Rengon kunnan
ympäristönsuojeluviranomaiselle.
Valmistumisilmoitukseen on liitettävä johdon lopullista sijaintia vesialueella
osoittava kartta ja pituusleikkauspiirustus, selvitys tai piirustus kaivantojen
täyttämisestä sekä selvitys johdon merkintätavasta.
Perustelut

Vesijohdon asentaminen on tarpeen hakijoiden kiinteistön liittämiseksi kunnalliseen vesijohtoverkkoon eikä hanke sanottavasti loukkaa yleistä tai yksityistä etua.
Hankkeesta ei ennalta arvioiden aiheudu kenellekään vesilain mukaan korvattavaa vahinkoa, haittaa tai muuta edunmenetystä.

Lainkohdat

Vesilain 2 luvun 6 §:n 1 momentti ja 7 §:n 2 momentti

Käsittelymaksu

280 euroa

Sovellettu säännös
Ympäristöministeriön asetus ympäristölupaviraston maksullisista suoritteista 2 § (1238/2003)
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MUUTOKSENHAKU
Päätökseen saa hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta
valittamalla.
Valitusaika päättyy 8.11.2004.
Valitusosoitus on liitteenä.

Merja Ahti

Pertti Seppänen

Esko Vähäsöyrinki

Päätöksen tekemiseen ovat osallistuneet sivutoiminen ympäristöneuvos
Merja Ahti sekä ympäristöneuvokset Pertti Seppänen (tarkastava jäsen) ja
Esko Vähäsöyrinki. Asian on esitellyt Merja Ahti.
MA/mk

LIITE

VALITUSOSOITUS
Valitusviranomainen

Länsi-Suomen ympäristölupaviraston päätökseen saa hakea valittamalla muutosta
Vaasan hallinto-oikeudelta. Valituskirjelmä on toimitettava liitteineen Länsi-Suomen
ympäristölupavirastoon.

Valitusaika

Määräaika valituksen tekemiseen on kolmekymmentä (30) päivää tämän päätöksen
antamispäivästä sitä määräaikaan lukematta. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, lauantai, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, jouluaatto tai juhannusaatto, valitusaika jatkuu vielä seuraavana arkipäivänä.

Valitusoikeus

Valituksia päätöksen johdosta voivat esittää ne, joiden oikeutta tai etua asia saattaa
koskea, sekä vaikutusalueella ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun tai asuinympäristön viihtyisyyden edistämiseksi toimivat rekisteröidyt yhdistykset tai säätiöt,
asianomaiset kunnat, alueelliset ympäristökeskukset, kuntien ympäristönsuojeluviranomaiset ja muut yleistä etua valvovat viranomaiset.

Valituksen sisältö

Valituskirjelmässä, joka osoitetaan Vaasan hallinto-oikeudelle, on ilmoitettava
- ympäristölupaviraston päätös, johon haetaan muutosta
- valittajan nimi ja kotikunta
- postiosoite ja puhelinnumero ja mahdollinen sähköpostiosoite, joihin asiaa koskevat
ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa (mikäli yhteystiedot muuttuvat, on niistä ilmoitettava Vaasan hallinto-oikeudelle, PL 204, 65101 Vaasa, sähköposti vaasa.hao@om.fi)
- miltä kohdin ympäristölupaviraston päätökseen haetaan muutosta
- mitä muutoksia ympäristölupaviraston päätökseen vaaditaan tehtäväksi
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan
- valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitus, ellei valituskirjelmää toimiteta sähköisesti (telekopiolla tai sähköpostilla)

Valituksen liitteet

Valituskirjelmään on liitettävä
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin
toimitettu viranomaiselle
- mahdollisen asiamiehen valtakirja tai toimitettaessa valitus sähköisesti selvitys
asiamiehen toimivallasta
- jäljennös valituskirjelmästä (jos valituskirjelmä toimitetaan postitse)

Valituksen toimittaminen ympäristölupavirastoon
Valituskirjelmä on toimitettava Länsi-Suomen ympäristölupaviraston kirjaamoon. Valituskirjelmän on oltava perillä määräajan viimeisenä päivänä ennen virkaajan päättymistä. Valituskirjelmä voidaan myös lähettää postitse, telekopiona tai sähköpostilla. Sähköisesti (telekopiona tai sähköpostilla) toimitetun valituskirjelmän on oltava toimitettu niin, että se on käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä.
Länsi-Suomen ympäristölupaviraston yhteystiedot
käyntiosoite:
postiosoite:
puhelin:
telekopio
sähköposti
aukioloaika:
Oikeudenkäyntimaksu

Panimokatu 1, 00580 Helsinki
PL 115, 00231 Helsinki
vaihde (09) 173 461
(09) 726 0233
kirjaamo.lsy@ymparisto.fi
klo 8 - 16.15

Valittajalta peritään asian käsittelystä Vaasan hallinto-oikeudessa oikeudenkäyntimaksu 80 euroa. Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista
perittävistä maksuista annetussa laissa on erikseen säädetty eräistä tapauksista, joissa maksua ei peritä.

