KAARTJÄRVEN SUOJELUYHDISTYKSEN TUKIHAKEMUS / OIKAISUVAATIMUS
Lupalautakunta 12.12.2018 (§ 90):
Kaartjärven suojeluyhdistys on toimittanut Lopen kunnanhallitukselle 2.12.2018
päivätyn tukihakemuksen koskien Kaartjärven vedenkorkeuden ennallistamishanketta. Kunnanhallitus pyytää lupalautakunnan lausuntoa hakemuksesta.
Vojakkalan osakaskunta on hakenut Etelä-Suomen Aluehallintovirastolta vesilain mukaista lupaa Kaartjärven keskiveden nostamiseen. Hankkeen tarkoituksena on palauttaa lailliset vedenkorkeudet rakentamalla järven lasku uomaan Kaartjokeen pohjapato. Hankkeen seurauksena alivedenkorkeus ja keskivedenkorkeus nousevat, mutta tulvavedenkorkeus ei muutu. Kaartjärvellä on
1940- ja 1950-lukujen vaihteessa tehty laiton perkaus tai uoman oikaisu. Tällöin
järven lasku-uomaan on jäänyt vedenkorkeutta määrääviä kynnyksiä, jotka ovat
myöhemmin hävinneet ja Kaartjärven vedenkorkeudet ovat laskeneet selvästi.
Matalarantaisilla alueilla vesiraja pakenee kesän mittaan kymmeniä metrejä,
mikä vaikeuttaa monin tavoin ranta-asukkaiden elämää ja järven aktiivista ja
monipuolista virkistyskäyttöä. Hankkeella on Kaartjärven vakituisten ja lomaasukkaiden laaja tuki, myös Salon ja Räyskälän osakaskunnat tukevat hanketta.
Hankkeen eri toimijoiden yhteisenä tavoitteena on turvata Kaartjärven hyvä
ekologinen tila sekä merkittävät luonto- ja virkistysarvot tuleville sukupolville.
Kaartjärven suojeluyhdistys hakee Lopen kunnalta avustusta hankkeeseen liittyvän vesilain mukaisen luvan käsittelymaksuun 3 500 euroa ja sekä samaan tarkoitukseen väliaikaista rahoitusta 8 680 euroa. Avustusta tarvitaan vuonna
2019. Hämeen ELY-keskus on myöntänyt Kaartjärven suojeluyhdistykselle
vedennostohankkeen käsittelymaksua varten tukea 8 680 euroa, joka maksetaan kuittia vastaan. Suojeluyhdistys palauttaa väliaikaisen rahoituksen heti,
kun on vastaanottanut ELY-keskuksen myöntämän avustuksen.
Tukihakemus liitteineen on toimitettu Lupalautakunnalle.
(Valmistelija: ympäristöpäällikkö Marjo Alho, p. 040 842 6986)
Päätösehdotus:
Lupalautakunta antaa kunnanhallitukselle seuraavanlaisen lausunnon:
Lupalautakunta on kokouksessaan 12.12.2018 (§ 84) antanut Etelä-Suomen
Aluehallintovirastolle lausunnon kyseisestä Vojakkalan osuuskunnan hakemuksesta Kaartjärven keskivedenkorkeuden nostamiseksi. Lupalautakunta suhtautuu hankkeeseen myönteisesti ja toteaa sen olevan perusteltu ja tarpeellinen.
Lupalautakunta esittää kunnanhallitukselle Kaartjärven suojeluyhdistyksen
hakeman tuen myöntämistä.
Lopen kunta on aiemminkin tukenut eri tavoin vesistönkunnostushankkeita
mahdollisuuksien mukaan. Aiemmin tukea on myönnetty vesistöhankkeisiin
lähinnä Loppijärven ja Kesijärven alueella, joten tukea on hyvä suunnata myös
Kaartjärven alueelle.

Päätös:
Hyväksyttiin.
______

Kunnanhallitus 14.1.2019 (§ 11):
Tukihakemus liitteineen on toimitettu kunnanhallitukselle.
(Valmistelija: Kunnanjohtaja Mikko Salmela, p. 040 630 6401)
Päätösehdotus:
Kunnanhallitus päättää myöntää Kaartjärven suojeluyhdistykselle avustusta
Kaartjärven keskiveden nostamiseen liittyvän hankkeen vesilain mukaisen luvan
käsittelymaksuun 3.500 euroa. Avustus maksetaan kunnan talousarvioon
vesienhoitohankkeisiin varatuista investointimäärärahoista.
Lisäksi kunnanhallitus päättää myöntää samaan tarkoitukseen väliaikaista
rahoitusta (koroton laina) 8.680 euroa edellytyksellä, että yhdistys palauttaa
väliaikaisen rahoituksen heti, kun on vastaanottanut ELY-keskuksen myöntämän avustuksen. Lainasta tehdään normaalin käytännön mukainen velkakirja.
Päätös:
Kokouksessa kunnanjohtaja muutti päätösehdotustaan seuraavansisältöiseksi:
”Kunnanhallitus päättää myöntää Kaartjärven suojeluyhdistykselle avustusta
Kaartjärven keskiveden nostamiseen liittyvän hankkeen vesilain mukaisen luvan
käsittelymaksuun 3.500 euroa.
Lisäksi kunnanhallitus päättää myöntää samaan tarkoitukseen väliaikaista
rahoitusta (koroton laina) 8.680 euroa edellytyksellä, että yhdistys palauttaa
väliaikaisen rahoituksen heti, kun on vastaanottanut ELY-keskuksen myöntämän avustuksen. Lainasta tehdään normaalin käytännön mukainen velkakirja.”

Keskustelun kuluessa Heli Lehtilä teki muutosesityksen, jonka mukaan kunnanhallituksen ei tulisi myöntää esitettyä avustusta ja lainaa. Juhana Männistö
kannatti Heli Lehtilän tekemää esitystä.
Heli Lehtilän tekemän kannatetun muutosesityksen johdosta puheenjohtaja teki
seuraavan äänestysehdotuksen: Ne, jotka ovat käsittelyn pohjana olevan
kunnanjohtajan muuttaman päätösehdotuksen kannalla, vastaavat ”JAA”, ja ne,
jotka kannattavat Heli Lehtilän tekemää esitystä, vastaavat ”EI”. Äänestysehdotus ja -tapa hyväksyttiin.
Suoritetussa äänestyksessä (äänestys nro 6) annettiin 6 JAA-ääntä ja 3 EIääntä. Äänestysluettelo on liitteenä 4c. Puheenjohtaja totesi kunnanjohtajan
muuttaman päätösehdotuksen tulleen hyväksytyksi.
Pöytäkirjaan merkittiin, että Minna Männistö ja Eeva Pyhälammi ilmoittivat
itsensä esteellisiksi ja poistuivat kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi.
______

Kunnanhallitus 11.2.2019 (§ 23):
Lopen kunnan asukas Kari Maunula ja neljä muuta allekirjoittajaa ovat tehneet
kunnanhallituksen päätöksestä 14.1.2019 (§ 11) oikaisuvaatimuksen, joka on
liitteenä 1. Oikaisuvaatimus on saapunut 23.1.2019 ja se on siten tehty
säädetyssä ajassa.
Kunnanhallitus päätti 14.1.2019 myöntää Kaartjärven suojeluyhdistykselle avustusta Kaartjärven keskiveden nostamiseen liittyvän hankkeen vesilain mukaisen
luvan käsittelymaksuun 3.500 euroa. Lisäksi kunnanhallitus päätti myöntää
samaan tarkoitukseen väliaikaista rahoitusta (koroton laina) 8.680 euroa edellytyksellä, että yhdistys palauttaa väliaikaisen rahoituksen heti, kun on vastaanottanut ELY-keskuksen myöntämän avustuksen.
Oikaisuvaatimuksen mukaan avustusta ja lainaa ei tule myöntää, koska hankkeelle ei ole vielä saatu lupaa Aluehallintovirastolta (AVI).
Kunnanhallituksen päättämä avustus ja laina on myönnetty Etelä-Suomen
AVI:lta haettavan vesilain mukaisen luvan käsittelymaksuun. Kaartjärven
suojeluyhdistys on luvanhakijana velvollinen maksamaan lupamaksun sekä
myönteisestä että kielteisestä lupapäätöksestä. Avustuksen ja lainan edellytyksenä ei siis ole ollut AVI:n päätöksen saaminen ennen kunnanhallituksen
päätöstä.
Oikaisuvaatimuksessa mainitut perusteet ja luonnonsuojeluyhdistyksen lausunnosta lainatut, oikaisuvaatimukseen kirjatut perusteet eivät liity asiaan, josta
kunnanhallitus on tehnyt päätöksen. Perusteissa mainitut asiat kuuluvat AVI:ssa
lupapäätösharkinnassa ratkaistaviin asioihin. Niistä olisi kuulunut tehdä muistutus AVI:iin Kaartjärven suojeluyhdistyksen lupahakemuksen nähtävilläoloaikana.
Oikaisuvaatimuksen perusteissa mainitaan, että Lopen kunta ei ole pitänyt
ilmoitustaulullaan esillä AVI:n kuulutuksen liitteitä vesilain 11 luvun 10 § ohjeen
mukaan. AVI:n kuulutus Kaartjärven suojeluyhdistyksen hakemuksesta on ollut
Lopen kunnan ilmoitustaululla nähtävillä kuulutuksessa mainitun ajan 31.10.–
30.11.2018. AVI on siirtynyt sähköiseen asiointiin vuonna 2018, joten hakemuksen asiakirjat ovat olleet nähtävillä vain sähköisesti. AVI:lta saapuneessa kuulutuksessa on puutteellisesti kerrottu, että asiakirjat ovat nähtävillä Lopen kunnan
kirjaston palvelupiste Rosamundassa. Varsinaisesta kuulutustekstistä puuttui
kuulutuksen saatekirjeessä ollut maininta siitä, että asiakirjat ovat nähtävillä
sähköisessä muodossa. Asiakirjoja ei ole materiaalin laajuuden vuoksi ollut
mahdollista tulostaa nähtäville. Tämä kuulutus on ollut Lopen kunnalla ensimmäinen AVI:lta saapunut kuulutus, jossa hakemusasiakirjat ovat olleet nähtävillä
vain sähköisesti. Sen vuoksi palvelupisteen työntekijälle ei ollut heti nähtävilläoloajan alussa kulkenut tieto siitä, että asiakirjat tulee ohjata katsomaan
verkosta kirjaston palvelupisteessä. AVI:lle on myös mahdollista tehdä tällaisissa tapauksissa muistutus materiaalin nähtävilläolon virheellisestä maininnasta kuulutuksessa.

Lupaviranomainen eli vesilain mukaisessa asiassa AVI harkitsee käsittelyssään,
voidaanko Kaartjärven suojeluyhdistykselle myöntää lupa keskivedenkorkeuden
nostamiseen Kaartjärvellä. Lupakäsittelyssä AVI harkitsee, aiheutuuko keskiveden nostamisesta haittaa järven alapuoliselle vesistölle. Lupaviranomainen ei
voi tehdä vesilain mukaista päätöstä, josta aiheutuu huomattavaa vesilain ja
luonnonsuojelulain tarkoittamaa haittaa. Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisena toimiva lupalautakunta on antanut AVI:lle lausunnon Kaartjärven
suojeluyhdistyksen hakemuksesta. Lausunnossa on kiinnitetty huomiota Kaartjärven alapuolisen vesistön riittävään vedenvirtaamaan ja vedenkorkeuteen
Kaartjoessa. Siinä on mainittu jokivarren asukkaiden ja vapaa-ajanasukkaiden
käyttö- ja uimavesitarpeet, yritystoiminnan tarpeet, kuten viljelysten kastelu ja
kalalammikot, Kaartjoen merkitys retkeilyreittinä sekä Kaartjoessa elävät vuollejokisimpukka ja paikallinen taimenkanta.
(Valmistelija: Kunnanjohtaja Mikko Salmela, p. 040 630 6401)
Päätösehdotus:
Kunnanhallitus hylkää oikaisuvaatimuksen, sillä avustus ja laina on myönnetty
Etelä-Suomen aluehallintovirastolta haettavan luvan käsittelymaksuun, eikä
niiden myöntämisen edellytyksenä ole ollut AVI:n lupapäätöksen saaminen
ennen kunnan päätöksentekoa.
Päätös:
Keskustelun kuluessa Heli Lehtilä esitti, että kunnanhallitus hyväksyy tehdyn
oikaisuvaatimuksen. Satu-Maria Hietala-Virtanen kannatti tehtyä esitystä.
Heli Lehtilän tekemän kannatetun muutosesityksen johdosta puheenjohtaja teki
seuraavan äänestysehdotuksen: Ne, jotka ovat käsittelyn pohjana olevan
kunnanjohtajan muuttaman päätösehdotuksen kannalla, vastaavat ”JAA”, ja ne,
jotka kannattavat Heli Lehtilän tekemää esitystä, vastaavat ”EI”. Äänestysehdotus ja -tapa hyväksyttiin.
Suoritetussa äänestyksessä (äänestys nro 3) annettiin 3 JAA-ääntä ja 6 EIääntä. Äänestysluettelo on liitteenä 1a. Puheenjohtaja totesi muutosesityksen
tulleen hyväksytyksi.
Pöytäkirjaan merkittiin, että kunnanhallituksen jäsen Eeva Pyhälammi ja
varajäsen Minna Männistö poistuivat esteellisinä kokouksesta tämän asian
käsittelyn ajaksi.
______

Täytäntöönpano:
Ote (postitse)
oikaisuvaatimuksen tekijät (5 henkilöä)
Ote (sähköpostitse)
Kaartjärven suojeluyhdistys / Koivuranta Päivi

