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Aallonmurtajan ja laiturin rakentaminen kiinteistön Kramppi RN:o 1:35 rantaan sekä vesialueen ruoppaaminen Krampin saarella, Naantali

HAKIJAT

Teuvo ja Maire Toivonen

HAKEMUS

Teuvo ja Maire Toivonen ovat 22.10.2010 Etelä-Suomen aluehallintovirastoon toimittamassaan ja myöhemmin täydentämässään hakemuksessa
pyytäneet lupaa aallonmurtajan ja laiturin rakentamiseen sekä niihin liittyvälle louhinnalle ja vesialueen ruoppaukselle Naantalin kaupungissa Hangan kylässä Krampin saaressa omistamansa kiinteistön Kramppi RN:o
1:35 edustalla.

SUUNNITELMA
Hankkeen tarkoitus ja kuvaus
Hakijoiden tarkoituksena on rakentaa aallonmurtaja ja laituri sekä suorittaa
niihin liittyvää ranta-alueen louhintaa ja vesialueen ruoppausta Naantalin
kaupungissa Krampin saaressa sijaitsevan kiinteistönsä Kramppi RN:o
1:35 edustalla. Kiinteistön rannassa sijaitsee vanha huonokuntoinen laituri.
Hakijoiden kiinteistön käyttäminen ilman aallonmurtajalaituria on haasteellista pienelläkin tuulella. Lisäksi saaren lähellä kulkee laivaväylä.
Hakijoiden kiinteistölle kuuluu rasiteoikeutena venevalkamaoikeus saaren
toisella puolella 40 m x 50 m:n suuruiseen alueeseen enintään kymmenen
pienveneen säilyttämistä varten. Lisäksi kiinteistöllä on tieoikeus 2 m:n levyiseen tiehen. Saaren toisella puolella oleva venevalkamaoikeus ei kuitenkaan palvele parhaalla mahdollisella tavalla hakijoiden alueen käyttöä
ja aiheuttaa tarpeetonta Natura 2000 -alueen rasittamista.
Hankealue on hyvin altis isoille aalloille ja sijaitsee paikassa, jossa Airisto
ja Omenaistenaukko kohtaavat ja koillis-lounaistuulet osuvat. Isot nopeakulkuiset alukset aiheuttavat myös aaltoja. Vedenkorkeus vaihtelee alueella pääsääntöisesti +/- 30 cm, mutta myös suuremmat korkeusvaihtelut ovat
mahdollisia.
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Suunnitelman mukaan nykyistä rantaviivaa louhittaisiin noin 6 m maalle
päin. Louhitun ja ruopatun alueen vesisyvyydeksi tulisi noin 3 m, kun nykyisellään vesialueen keskisyvyys on noin 1 m. Käsiteltävän vesi- ja maaalueen pinta-ala on noin 500 m2 sekä ruopattavan ja louhittavan massan
määrä on noin 800 m3. Ruopattavat ja louhittavat massat on tarkoitus käyttää kokonaan aallonmurtajaan ja laituriin. Aallonmurtajan korkeus olisi noin
1,5 m keskivedenkorkeudesta.
Hankkeen vesialue kuuluu Hangan osakaskunnan yhteisiin vesialueisiin
RN:o 876:4. Osakaskuntaa on kuultu naapurina eikä sillä ole ollut hankkeesta huomautettavaa.
Kaavoitus ja suojelualueet
Hankealueella on voimassa 1.6.2006 vahvistettu Rymättylän eteläisen
saariston osayleiskaava Airismaa-Aasla. Hankealue sijoittuu maa-alueen
osalta kaavan mukaiselle RM-alueelle, jolle saa rakentaa matkailua ja lomailua palvelevia enintään 2-kerroksisia rakennuksia ja rakennelmia. Alueesta ei saa muodostaa erillisiä rakennuspaikkoja. Rakentamista koskevat
mm. seuraavat suositukset: Rakennukset, laiturit, lipputangot ja muut rakennelmat on sijoitettava ja toteutettava niin, että ne ovat mereltä katsottuna mahdollisimman huomaamattomia. Rantarakennuspaikoilla on rantaviiva sekä rantavyöhykkeen puusto ja kasvillisuus säilytettävä luonnonmukaisina.
Lähes koko Krampin saari kuuluu lisäksi Natura 2000 -verkoston kohteeseen Aasla-Kramppi (FI0200038). Hakijoiden käsityksen mukaan heidän
kiinteistönsä Kramppi RN:o 1:35 ei kuulu Natura-alueeseen. Alueen linnusto on monipuolinen ja varsinkin vesilintuja on kohtalaisesti. Lajistoon kuuluvat mm. kyhmyjoutsen, telkkä, tukkasotka, sinisorsa, silkkiuikku ja nokikana. Myös ruovikkolajisto on runsas. Alueella on myös huomattava muutonaikainen merkitys. Kramppi on pääosin hankittu valtiolle luonnonsuojelutarkoituksiin, mutta suojelualuetta ei ole vielä perustettu. Kramppi kuuluu
suurimmaksi osaksi myös rantojensuojeluohjelmaan. Luontodirektiivin
luontotyypeistä alueella esiintyy rannikon laguuneja (15 %), humuspitoisia
järviä ja lampia (1 %), vaihettumissoita ja rantasoita (2 %), silikaattikallioita
(50 %), jalopuumetsiä < 1 % ja puustoisia soita 2 %.
Hankkeen vaikutukset ja toteutus
Hakemuksen mukaan rakentamisen vaikutus maisemaan on hyvin huomaamaton suhteessa saaren kokoon, monimuotoisuuteen ja laivaliikenteen etäisyyteen (1 km) kohteesta. Hanke ei ole normaalia laituria pidempi
eikä se estä kalastusta alueella eikä muuta veneilyä.
Hankkeen toteutusaikataulu on tarkoitus sovittaa siten, ettei se häiritse viereisen Natura 2000 -alueen luontoarvoja. Ruoppaus- ja louhintatyöt aiheuttavat ääni- ja värähtelyhaittoja ja vähäistä paikallista vesistön samentumista.
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HAKEMUKSESTA TIEDOTTAMINEN
Aluehallintovirasto on vesilain 16 luvun 6, 7 ja 8 §:ssä säädetyllä tavalla
kuuluttamalla asiasta aluehallintovirastossa ja Naantalin kaupungissa varannut tilaisuuden muistutusten ja vaatimusten tekemiseen ja mielipiteiden
esittämiseen hakemuksen johdosta viimeistään 11.2.2011. Kuulutus on
erikseen lähetetty tiedoksi asiakirjoista ilmeneville viranomaisille ja asianosaisille.
MUISTUTUKSET, VAATIMUKSET JA MIELIPITEET
1) Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue on ilmoittanut, että Krampin saari
sisältyy miltei kokonaisuudessaan valtakunnalliseen Natura 2000 verkostoon, tunnus FI0200038, mutta hakijoiden tila Kramppi RN:o 1:35 on
rajattu Naturan ulkopuolelle. Hakemussuunnitelman mukainen louhintaalue ja aallonmurtajan rakennuspaikka sijaitsevat Natura-alueen ulkopuolella. Rakentaminen ei todennäköisesti merkittävästi heikennä Naturaalueen luonnonarvoja.
Kokemäenjoen-Saaristomeren-Selkämeren vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelman mukaan lounaisen välisaariston ekologisen tilan luokka Airiston vesimuodostumalla on tyydyttävä. Tavoitteena on hyvä tila, joka
saavutetaan nykykäytännön mukaisilla ja lisätoimenpiteillä vuoteen 2027
mennessä. Kyseisen hankkeen vaikutukset ovat työnaikaisia eivätkä vaikuta vesienhoitosuunnitelman mukaisen tavoitteen saavuttamiseen.
Vastuualue on katsonut, että hakemussuunnitelman mukaiselle hankkeelle
voidaan myöntää lupa. Työn suorittamisessa on huomioitava läheisen Natura-alueen luonnonarvot siten, ettei rakentamistöitä tehdä keväällä ja kesällä, 1.5.–31.8. välisenä aikana.
2) Liikenneviraston Turun väyläyksikkö on ilmoittanut, ettei se vastusta
laiturin ja aallonmurtajan rakentamista. Jos rakentaminen tai muut työt vaikeuttavat paikallista vesiliikennettä, asiasta on tiedotettava väyläyksikön
paikalliskonttoriin sekä paikallisesti kuulutuksin etukäteen. Valmistuneesta
hankkeesta on välittömästi toimitettava väyläyksikölle yleispiirros sekä karttaote, josta selviää mittakaava ja koordinaatit.
Väyläyksikkö on lisäksi huomauttanut, että mahdollisen tuloväylän viitoitus
on luvanvarainen toimenpide (Asetus vesikulkuväylien merkitsemisestä
30.11.1979/846, 8.3.1991/513).
3) Metsähallitus on muun muassa todennut, että hakijoiden kiinteistöä
ympäröi Metsähallituksen hallintaan hankittu 181 ha:n kiinteistö RN:o
1:194. Metsähallituksen hallinnassa on saarella kaikkiaan 196 ha metsää
ja rantoja, jotka on hankittu luonnonsuojelutarkoituksiin.
Pääosa Krampin saaresta sekä koko saaren itärannan vesialue kuuluu valtioneuvoston 20.12.1990 hyväksymään rantojensuojeluohjelmaan (kohde
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Pakinaisten-Seilin saaristo). Päätöksen mukaan maamme arvokkaimmat
rannat säilytetään rakentamattomina, nykytilassa arvokkaina luonnonalueina. Tavoitteena on muodostaa suojelualueiden verkko, joka edustaa meri- ja järviluontomme alueellista ja tyyppikohtaista vaihtelua ja turvaa merija järviluontomme sopeutuneiden eliölajien elinympäristöt. Tämän tavoitteen kannalta tärkeimpiä suojeltavia alueita ovat laajat kokonaisuudet.
Noin 200 ha:n suuruinen alue Krampin saaresta kuuluu Natura 2000 verkostoon (kohde Aasla-Kramppi, FI0200038), mukaan lukien Metsähallituksen alueet ja noin puolet kiinteistöstä RN:o 1:35. Osa ko. kiinteistön
rannoista on myös Natura-aluetta. Hakemukseen ei ole liitetty arviota
hankkeen vaikutuksesta Natura-alueen luontoarvoihin. Vastaavat alueet
ovat Varsinais-Suomen lainvoimaisessa seutukaavassa ja VarsinaisSuomen maakuntaliiton valtuuston 13.12.2010 hyväksymässä maakuntakaavassa (ei vielä lainvoimainen) suojelualueina.
Oikeusvaikutteisessa osayleiskaavassa kiinteistöllä RN:o 1:35 on merkintä
matkailupalvelujen alue, johon liittyy suositus ”Rakennukset, laiturit, lipputangot ja muut rakennelmat on sijoitettava ja toteutettava niin, että ne ovat
mereltä katsottuna mahdollisimman huomaamattomia. Rantarakennuspaikoilla on rantaviiva sekä rantavyöhykkeen puusto ja kasvillisuus säilytettävä luonnonmukaisina.”
Metsähallitus on katsonut, että suunnitelma on raskas, muuttaa merkittävästi Krampin saaren rantaa ja rakenteilla on vaikutusta myös Metsähallituksen hallinnassa olevan kiinteistön alueelle. Suunnitelman toteutus rikkoo Airiston puoleisen yhtenäisen ranta-alueen voimakkaasti. Suunnitelma
vaikeuttaa rantojensuojeluohjelman tavoitteiden toteuttamista. Se aiheuttaa myös luonnonsuojelulain 65 §:n tarkoittamia vaikutuksia Naturaalueeseen, joita suunnitelmassa ei ole arvioitu. Lisäksi se on seutukaavan
vastainen ja ristiriidassa yleiskaavan kanssa.
Metsähallitus on katsonut, että kiinteistön RN:o 1:35 laiturin tarve tulee toteuttaa kevyemmillä rakenteilla tai kulku kiinteistölle jollakin muulla tavalla.
4) Naantalin kaupungin kaavoitus- ja ympäristölautakunta on todennut,
että kiinteistö, jolle hanke sijoittuu, sijaitsee osittain Natura-alueella ja kokonaisuudessaan rantojensuojeluohjelman alueella. Mikäli hanke ei heikennä Natura-alueen eikä rantojensuojeluohjelman suojeluperusteita, se
voidaan toteuttaa. Nykyinen rantaviiva tulisi kuitenkin yleiskaavan rakentamista koskevien suositusten mukaisesti säilyttää mahdollisimman luonnonmukaisena. Hanke vaatii vesilain mukaisen luvan lisäksi Naantalin
kaupungin rakennusvalvonnan toimenpideluvan, jossa voidaan yksityiskohtaisesti määritellä hankkeen soveltuvuus maisemaan.
HAKIJOIDEN SELITYS

Hakijat ovat selityksessään ilmoittaneet, että heidän omistamansa kiinteistö Kramppi RN:o 1:35 on rajattu Natura-alueen ulkopuolelle. Kiinteistön
rantaan on jo aiemmin rakennettu laituri, joka ulottuu laiturin päässä ole-
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vaan kookkaaseen luonnonkiveen saakka. Suunnitelman mukainen laituri
ulottuu samaan kiveen jatkuen sivusuuntaan pidemmälle. Laituria on tarkoitus naamioida luonnonkivillä. Jos hakijat eivät saa laiturilupaa, joutuisivat he kunnostamaan 2 m leveää tietä mönkijöille kulkukelpoiseksi. Vanha
laiturikin, joka myös näkyy merelle päin, vaatisi kunnostamista.
Hakijat olivat myös tiedustelleet A-laitureilta kevyempää laiturivaihtoehtoa,
mutta heille oli ilmoitettu, että sellaisen laiturin kestävyyttä ei pystytä takaamaan. Hakijat ovat syksyllä 2010 hakeneet hankkeelle toimenpidelupaa Naantalin kaupungilta.

ALUEHALLINTOVIRASTON RATKAISU
Luparatkaisu

Aluehallintovirasto myöntää Teuvo ja Maire Toivoselle luvan aallonmurtajan ja laiturin rakentamiseen sekä niihin liittyen kallion louhintaan ja vesialueen ruoppaamiseen Krampin saaressa omistamansa kiinteistön Kramppi RN:o 1:35 edustalla Hangan osakaskunnan yhteisellä vesialueella RN:o
876:4 Naantalin kaupungin Hangan kylässä hakemukseen liitettyjen ja
10.12.2010 päivättyjen asemapiirustuksen nro 1 (mittakaava 1:1000) sekä
poikki- ja pituusleikkauspiirustuksen nro 2 (mittakaava 1:200) mukaisesti.
Aluehallintovirasto myöntää Teuvo ja Maire Toivoselle pysyvän käyttöoikeuden aallonmurtajaa varten tarvittavaan 200 m 2:n suuruiseen alueeseen
Hangan osakaskunnan yhteisestä vesialueesta RN:o 876:4.
Hankkeesta ja myönnetystä vähäisestä pysyvästä käyttöoikeudesta ei ennalta arvioiden aiheudu vesilain mukaan muuta korvattavaa vahinkoa, haittaa tai edunmenetystä.
Luvan saajien on noudatettava vesilain säännöksiä ja seuraavia lupamääräyksiä.

Lupamääräykset
Töiden suorittaminen
1) Työt on suoritettava siten, että työalueen ulkopuolinen rantaviiva sekä
rantavyöhykkeen puusto ja kasvillisuus säilyvät mahdollisimman luonnonmukaisina. Aallonmurtaja ja laituri on maisemoitava luonnonkivillä ympäristöön sopeutuviksi.
2) Työt on tehtävä siten ja sellaisena aikana, että niistä aiheutuu mahdollisimman vähän haittaa ja häiriötä merialueelle ja sen käytölle. Töitä ei saa
suorittaa 1.5.–31.8. välisenä aikana.
3) Louhinta- ja ruoppausmassat on sijoitettava aallonmurtajaan ja laituriin
tai maa-alueelle siten, että ne eivät pääse valumaan vesialueelle.
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4) Töiden päätyttyä ranta-alue on saatettava asianmukaiseen ja maisemallisesti hyväksyttävään kuntoon.
Kunnossapito
5) Rakenteiden kunnossapidosta on huolehdittava asianmukaisesti.
Korvaukset 6) Luvan saajat ovat vastuussa hankkeesta mahdollisesti aiheutuvasta
vahingosta, haitasta ja muusta edunmenetyksestä. Töiden suorittamisesta
mahdollisesti aiheutuva, välittömästi ilmenevä vahinko on viivytyksettä korvattava vahinkoa kärsineelle.
Voimassaolo
7) Työt on aloitettava ja saatettava olennaisilta osiltaan loppuun kahden
vuoden kuluessa siitä, kun tämä päätös on saanut lainvoiman uhalla, että
lupa ja myönnetty käyttöoikeus raukeavat.
Ilmoitukset

8) Töiden aloittamisesta on etukäteen ilmoitettava kirjallisesti Varsinaissuomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueelle sekä Naantalin kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle.
9) Töiden valmistumisesta on 60 päivän kuluessa ilmoitettava kirjallisesti
Etelä-Suomen aluehallintovirastolle, Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenneja ympäristökeskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueelle, Liikenneviraston Turun väyläyksikölle sekä Naantalin kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle. Valmistumisilmoitukseen on liitettävä selvitys tehdyistä
toimenpiteistä sekä rakenteiden lopullista sijaintia ja mittoja osoittavat piirustukset ja karttaote.

Perustelut

Aallonmurtajan rakentaminen hakijoiden omistaman kiinteistön Kramppi
RN:o 1:35 rantaan on tarpeen veneturvallisuuden parantamiseksi ja laiturin
rakentaminen on tarpeen venekulun järjestämiseksi kiinteistölle. Rantakallion louhinta pääosin mainitun kiinteistön alueella ja yhteisen vesialueen
RN:o 876:4 ruoppaaminen ovat tarpeen louheen saamiseksi aallonmurtajan rakentamista varten ja riittävän kokoisen veneiden säilytyspaikan toteuttamiseksi siten, että rakenteet ulottuvat vesialueelle mahdollisimman
vähän ja ovat siten mereltä katsottuna mahdollisimman huomaamattomia.
Rantarakentamisen osalta Rymättylän eteläisen saariston osayleiskaavassa on suositus, että rantaviiva sekä rantavyöhykkeen puusto ja kasvillisuus
on säilytettävä luonnonmukaisina. Lisäksi rakennukset, laiturit, lipputangot
ja muut rakennelmat on sijoitettava ja toteutettava niin, että ne ovat mereltä katsottuna mahdollisimman huomaamattomia. Hankealueen maa-alue
on osayleiskaavassa RM-aluetta. Lupamääräysten mukaisesti toteutettuna
hanke ei ole osayleiskaavan tavoitteiden vastainen.
Suurin osa Krampin saaresta kuuluu Natura 2000 -verkoston alueeseen
Aasla-Kramppi. Hankealue ei kuitenkaan sijaitse tällä Natura-alueella ja
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suunnitelman mukaisista rakenteista on ainakin 30 metrin etäisyys kyseisen alueen reunaan. Pääosa Krampin saaresta sekä koko saaren itärannan vesialue kuuluu lisäksi valtioneuvoston 20.12.1990 hyväksymään rantojensuojeluohjelman kohteeseen Pakinaisten-Seilin saaristo.
Ruoppaustyöt vaikuttavat työn aikana veden laatuun ympäröivällä vesialueella. Ruoppauksesta ja rakentamisesta aiheutuu vähäistä työnaikaista
veden samentumista. Kun hanke toteutetaan lupamääräysten mukaisesti,
se ei merkittävästi heikennä Aasla-Kramppi Natura 2000 -alueen luonnonarvoja eikä ole vastoin rantojensuojeluohjelman tavoitteita. Hankkeen
toteuttaminen ei myöskään vaikeuta Kokemäenjoen-SaaristomerenSelkämeren vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelman tavoitteiden saavuttamista.
Pysyvä käyttöoikeus yhteiseen vesialueeseen RN:o 876:4 aallonmurtajaa
varten voidaan myöntää vesilain 2 luvun 7 §:n 2 momentin nojalla eikä tästä vähäisestä käyttöoikeudesta aiheudu korvattavaa edunmenetystä. Kyseistä yhteistä vesialuetta hallinnoivalla Hangan osakaskunnalla ei myöskään ole ollut huomautettavaa hankkeesta. Aluehallintovirasto katsoo, että
hankkeesta saatava hyöty on siitä johtuvaan vahinkoon, haittaan ja muuhun edunmenetykseen verrattuna huomattava. Edellytykset luvan myöntämiselle ovat siten olemassa.
Lainkohdat

Vesilain 2 luvun 4 §, 6 §:n 2 momentti, 7 §:n 2 momentti ja 11 a § sekä 16
luvun 23 a §

Lausunto muistutuksista ja vaatimuksista
Aluehallintovirasto on ottanut 1) Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenneja ympäristökeskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueen, 2)
Liikenneviraston Turun väyläyksikön sekä 4) Naantalin kaupungin
kaavoitus- ja ympäristölautakunnan muistutukset huomioon lupamääräyksistä ilmenevällä tavalla. Luvan saajat ovat jo syksyllä 2010 hakeneet
hankkeelle toimenpidelupaa Naantalin kaupungin rakennusvalvonnalta.
3) Metsähallituksen muistutuksen osalta aluehallintovirasto toteaa, että
hankealue ei sijaitse Natura 2000 -alueella. Kun hanke toteutetaan lupamääräysten mukaisesti, edellytykset luvan myöntämiselle ovat olemassa
luparatkaisun perusteluissa sanotun mukaisesti.
KÄSITTELYMAKSU JA SEN MÄÄRÄYTYMINEN
Käsittelymaksu on 1 220 euroa. Lasku lähetetään myöhemmin Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksesta.
Maksu määräytyy valtion maksuperustelain (150/1992) nojalla annetun
aluehallintoviraston maksuja koskevan valtioneuvoston asetuksen
(1145/2009) mukaisesti. Asetuksen liitteenä olevan maksutaulukon mukaan alle 4 000 m3ktr:n ruoppausta koskevan hakemuksen käsittelystä perittävän maksun suuruus on 1 220 euroa.
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LUPAPÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN
Päätös

Teuvo ja Maire Toivonen

Jäljennös päätöksestä

Naantalin kaupunki
Naantalin kaupungin kaavoitus- ja ympäristölautakunta
Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus/
ympäristö ja luonnonvarat (sähköpostitse)
Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus/ kalatalous
Liikenneviraston Turun väyläyksikkö
Metsähallitus
Suomen ympäristökeskus (sähköpostitse)

Ilmoitus päätöksestä

Listan dpoESAVI-528-04-09-2010 mukaan

Ilmoittaminen ilmoitustauluilla
Päätöksestä kuulutetaan Etelä-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupavastuualueen ja Naantalin kaupungin virallisilla ilmoitustauluilla.
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MUUTOKSENHAKU

Päätökseen saa hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta valittamalla.

Liite

Valitusosoitus

Esko Vähäsöyrinki

Ulla Kuusiniemi

Asian on ratkaissut ympäristöneuvos Esko Vähäsöyrinki ja esitellyt ympäristölakimies Ulla Kuusiniemi. Esittelijän eriävä mielipide on liitetty päätökseen.
UK/tv

Liite
VALITUSOSOITUS
Valitusviranomainen

Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätökseen saa hakea valittamalla muutosta
Vaasan hallinto-oikeudelta. Asian käsittelystä perittävästä maksusta valitetaan samassa järjestyksessä kuin pääasiasta.

Valitusaika

Määräaika valituksen tekemiseen on kolmekymmentä (30) päivää tämän päätöksen antopäivästä sitä määräaikaan lukematta. Valitusaika päättyy 1.8.2011.

Valitusoikeus

Päätöksestä voivat valittaa 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, elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset, kuntien ympäristönsuojeluviranomaiset ja muut asiassa yleistä etua valvovat viranomaiset.

Valituksen sisältö

Valituskirjelmässä, joka osoitetaan Vaasan hallinto-oikeudelle, on ilmoitettava
- 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@oikeus.fi)
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta
- mitä muutoksia päätökseen vaaditaan tehtäväksi
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan
- valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitus, ellei valituskirjelmää
toimiteta sähköisesti (faxilla 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

Valituksen toimittaminen Etelä-Suomen aluehallintovirastolle
Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava kaksin kappalein Etelä-Suomen
aluehallintovirastolle. Valituskirjelmän on oltava perillä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä. Valituskirjelmä liitteineen voidaan myös lähettää postitse, faxina tai sähköpostilla. Sähköisesti (faxina tai
sähköpostilla) toimitetun valituskirjelmän on oltava toimitettu niin, että se on
käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä määräajan viimeisenä
päivänä ennen virka-ajan päättymistä.
Etelä-Suomen aluehallintoviraston yhteystiedot
käyntiosoite:
postiosoite:
puhelin:
fax:
sähköposti:
aukioloaika:
Oikeudenkäyntimaksu

Ratapihantie 9, 00520 Helsinki
PL 115, 00231 Helsinki
(vaihde) 020 636 1040
09 6150 0533
ymparistoluvat.etela@avi.fi
klo 8 - 16.15

Valittajalta peritään asian käsittelystä Vaasan hallinto-oikeudessa oikeudenkäyntimaksu 90 euroa. Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten
suoritteista perittävistä maksuista annetussa laissa on erikseen säädetty eräistä
tapauksista, joissa maksua ei peritä.

Nro 123/2011/4
Dnro ESAVI/528/04.09/2010
Esittelijän eriävä mielipide
Ympäristölakimies Ulla Kuusiniemi
Suurin osa Krampin saaresta kuuluu Natura 2000 -verkoston alueeseen Aasla-Kramppi
(FI0200038). Myös osa hakijoiden omistamasta kiinteistöstä Kramppi RN:o 1:35 kuuluu Natura 2000 -verkoston alueisiin, vaikka hakijat toisin olettavat. Pääosa Krampin saaresta sekä
koko saaren itärannan vesialue kuuluu lisäksi valtioneuvoston 20.12.1990 hyväksymän rantaojensuojeluohjelman kohteeseen Pakinaisten-Seilin saaristo. Päätöksen mukaan maamme
arvokkaimmat rannat säilytetään rakentamattomina, nykytilassa arvokkaina luonnonalueina.
Hakijoiden tarkoituksena on louhia saaren nykyistä rantaviivaa noin 6 m maalle päin ja syventää vesialuetta. Louhitun ja ruopatun vesialueen syvyydeksi tulisi noin 3 m, kun vesisyvyys nykyisellään on noin 1 m. Massoja syntyisi noin 800 m3, jotka käytettäisiin kokonaan aallonmurtajan ja laiturin rakentamiseen.
Hakemuksen mukainen ranta-alueen louhinta ja ruoppaus muuttaisivat huomattavalla tavalla
ranta-alueen olosuhteita ja olisivat vastoin rantojensuojeluohjelman tavoitteita. Hankkeen
vaikutukset ulottuisivat todennäköisesti myös Natura-alueelle, vaikka itse hankealue sijaitsee
todennäköisesti Natura-alueen ulkopuolella. Hanke olisi myös vastoin Rymättylän eteläisen
saariston osayleiskaavan Airismaa-Aasla rakentamisen suositusta, jonka mukaan rantarakennuspaikoilla on rantaviiva sekä rantavyöhykkeen puusto ja kasvillisuus säilytettävä luonnonmukaisina. Katson, ettei hakemuksen mukaiselle aallonmurtajalaiturille ja vesialueen
ruoppaukselle voida myöntää vesilain mukaista lupaa. Vesilain 2 luvun 3 §:n sekä 6 §:n 1 ja
2 momentin edellytykset luvan myöntämiselle eivät täyty. Katson, että suunnitelmaa on
mahdollista muuttaa siten, ettei kalliota louhita eikä rantaviivaa muuteta, ruoppausaluetta
pienennetään ja aallonmurtajaa pienennetään siten, että se ulottuisi vain kookkaaseen luonnonkiveen asti, jolloin edellytykset luvan myöntämiselle olisivat olemassa.

Ympäristölakimies

Ulla Kuusiniemi

