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Kaapelin asentaminen mereen Luvialla, Eurajoki

HAKIJA

Caruna Oy

HAKEMUKSEN VIREILLETULO
Caruna Oy on 26.3.2019 Etelä-Suomen aluehallintovirastossa vireille panemassaan ja myöhemmin täydentämässään hakemuksessa hakenut lupaa
sähkökaapelin asentamiseen mereen useammassa kohteessa Luvialla Eurajoen kunnassa.

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA
Vesilain (587/2011) 3 luvun 3 §:n 1 momentin 5) kohta ja 1 luvun 7 §:n 1
momentti

LUPAHAKEMUKSEN SISÄLTÖ
Hankkeen tarkoituksena on purkaa nykyisiä ilmajohtoja ja korvata niitä maakaapeleilla Luvilla Eurajoen kunnassa. Joissain paikoin maakaapeleita uusitaan. Vesistöön asennetaan laskemalla, kaivamalla tai poraamalla 20 kV:n
AHXAMK-WP 3x95 tyypin ja tai 0,4 kV:n AXMK 4x150 tyypin kaapeleita.
Kaapeli asennetaan yhteiselle vesialueelle 442-403-876-1 (Vesialueita Pirskenfäärtillä). Suunniteltujen kaapelien kohdalla veden syvyys vaihtelee alle
metristä useampaan metriin. Alle kahden metrin syvyisessä vedessä kaapeli
kaivetaan pohjaan ja peitetään. Kun veden syvyys on yli kaksi metriä, lasketaan kaapeli pohjaan. Kaapeli suojataan rantautumiskohdissa määräysten mukaisesti. Kaapeli on itsessään niin painavaa, ettei se tarvitse erillisiä
painoja, mutta tarpeen vaatiessa painot asennetaan. Työ suoritetaan
vuonna 2019 tai 2020 virkistyskauden ulkopuolella.
Hakemuksen liitteenä on toimitettu Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne ja
ympäristökeskuksen 8.10.2018 päivätty lausunto, jossa on todettu, ettei
kaapeleiden asentamiselle tarvitse hakea vesilain mukaista lupaa, mikäli vesialueen omistajan suostumus hankkeelle on saatu. Vesialueen omistajalta
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ei ole saatu lupaa kaapelin asentamiseen. Taulukossa 1 on esitetty sähkökaapelit, joiden asentamiselle haetaan vesilain mukaista käyttöoikeutta.
Taulukko 1. Sähkökaapelit, joiden asentamiseen haetaan vesilain mukaista käyttöoikeutta.
Kiinteistörekisteritunnus

Kaapelin pituus (m)

Rantautumiskiinteistö/
-kiinteistöt

442-403-876-1,
Vesialueita
Pirskenfäärtillä

385

442-403-1-204
442-403-1-118

30

442-403-2-82

535

442-403-1-118
442-403-3-73

HAKEMUKSESTA TIEDOTTAMINEN
Aluehallintovirasto on vesilain 11 luvun 7, 10 ja 11 §:ssä säädetyllä tavalla
kuuluttamalla asiasta aluehallintovirastossa ja Eurajoen kunnassa varannut
tilaisuuden muistutusten tekemiseen ja mielipiteiden esittämiseen hakemuksen johdosta viimeistään 13.5.2019. Kuulutus on erikseen lähetetty asiakirjoista ilmeneville asianosaisille. Kuulutus ja hakemusasiakirjat on julkaistu
osoitteessa www.avi.fi/lupa-tietopalvelu.
Aluehallintovirasto on vesilain 11 luvun 6 §:n mukaisesti pyytänyt hakemuksen johdosta lausunnon Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueelta, Eurajoen kunnalta
sekä Eurajoen kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselta.

LAUSUNNOT
1) Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue on todennut, että suunnitellut toimenpiteet voivat aiheuttaa työnaikaista vähäistä vesistön samentumista. Kaivutyöt vesialueella on tehtävä virkistyskäyttökauden (1.6.-15.8.) ulkopuolella.
Valmistumisilmoitukseen liitettävässä kartassa tulee esittää vain vesialueelle sijoittuvat ja kyseisen luvan mukaiset kaapelit.

MUISTUTUKSET JA MIELIPITEET
2) Harri Härmälä (Härmälä 442-403-5-40) on vaatinut, ettei hakijalle saa
myöntää lupaa kaapelin asentamiseen meren pohjaan mantereen ja IsoMarkun saaren välille. Pohjassa oleva kaapeli estää vesialueen
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ruoppauksen kohdaltaan. Iso-Markun saaren ympärillä olevat kaksi sunttia
on ruopattu kahteen otteeseen, viimeksi 1980-luvun lopussa. Ruoppaustarvetta tulee jatkossakin olemaan lukuisien kesäasuntojen virkistyskäytön turvaamiseksi (veden vaihtuvuus ja veneily). Muistutuksessa on esitetty vaihtoehdoiksi hyvin lyhyen ylityksen tekemistä pylväillä ja ilmajohdolla tai ruoppauksen tullessa ajankohtaiseksi, Caruna Oy määrättäisiin yksin vastaamaan lisäkustannuksista (esim. kaapelin jännitteettömäksi tekeminen ja
ruoppauksen jälkeen uudelleen asentaminen).

HAKIJAN SELITYS
Hakija on selityksessään todennut, että maakaapeli tulee nykyisen vesijohdon kanssa samalle reitille, joten vesistöön kohdistuva haitta ei merkittävästi
lisäänny. Maakaapelin asennussyvyydessä voidaan tarvittaessa huomioida
tulevaa vesistön ruoppausta. Muistutuksessa mainitulle ilmajohdolle on
suunnittelun edetessä yritetty hakea lupaa, mutta tälle ei saatu maanomistajan suostumusta. Kaapeli voidaan tarvittaessa tehdä jännitteettömäksi ilman kustannuksia. Huomioitavana on, että maksimissaan keskeytys saa
kestää kolme tuntia ja asiakkaalla saa olla kolme suunniteltua keskeytystä
viikon aikana.
Koska maakaapeli on tarkoitus kaivaa meren pohjaan, niin maakaapelin
poistaminen ruoppauksen ajaksi ei ole järkevää tai välttämättä edes teknisesti toteutettavissa vahingoittamatta maakaapelia. Mikäli maakaapeli vahingoittuu ruoppauksen aikana ruoppaajan huolimattomuuden takia, tästä
aiheutuvasta kustannuksesta vastaa ruoppauksen tekijä.

ALUEHALLINTOVIRASTON RATKAISU
Luparatkaisu
Aluehallintovirasto myöntää Caruna Oy:lle luvan sähkökaapelin asentamiseen mereen Luvialla Eurajoen kunnassa hakemuksen mukaisesti ja hakemukseen liitettyjen 27.12.2018 päivättyjen suunnitelmakarttojen (mittakaava
1:2000) osoittamiin paikkoihin.
Aluehallintovirasto myöntää Caruna Oy:lle pysyvän käyttöoikeuden hanketta varten tarvittavaan osaan yhteisestä vesialueesta 442-403-876-1 Vesialueita Pirskenfäärtillä. Käyttöoikeusalueen pituus on yhteensä 950 m.
Hankkeesta ja myönnetyistä vähäisistä pysyvistä käyttöoikeuksista ei ennalta arvioiden aiheudu vesilain mukaan korvattavaa edunmenetystä.
Luvan saajan on noudatettava vesilain säännöksiä ja seuraavia määräyksiä.
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Lupamääräykset
1.

Kaapeli on asennettava meren pohjaan vähintään 2,0 metrin syvyyteen keskivedenkorkeudesta ja tarvittaessa riittävästi painotettuna niin, että se painuu pohjaan tasaisesti ja pysyy paikallaan. Alueilla, missä vesisyvyys keskivedenkorkeudesta mitattuna on alle 2,0 m, kaapeli on upotettava pohjaan
tehtävään kaivantoon ja peitettävä tai muutoin suojattava.
Vähä-Markun ja Iso-Markun väliseen salmeen asennettava kaapeli on kaivettava vähintään 1,5 m nykyisen merenpohjan alapuolelle.

2.

Asennustyöt on tehtävä siten ja sellaisena aikana, että merialueelle ja sen
käytölle aiheutuu mahdollisimman vähän haittaa ja häiriötä. Töitä ei saa
tehdä virkistyskäyttöaikaan 1.6.-15.8.
Jos työt tehdään vesialueen ollessa jäässä, on kohdat, joissa työn vuoksi
jäätä on rikottu tai jään kantavuus on huonontunut, merkittävä asianmukaisesti.

3.

Luvan saajan on selvitettävä suunnitelman mukaisella työalueella alueella
mahdollisesti olevat johdot ja kaapelit. Työt on toteutettava näitä vaurioittamatta.

4.

Luvan saajan on pidettävä kaapeli tarkoitustaan vastaavassa kunnossa.

5.

Kaapelien sijainti merialueella on merkittävä asianmukaisesti. Merkintään
käytettävät rakenteet on pidettävä kunnossa

6.

Töiden päätyttyä rakennuspaikat on saatettava asianmukaiseen ja maisemallisesti hyväksyttävään kuntoon.

7.

Töiden suorittamisesta mahdollisesti aiheutuva, välittömästi ilmenevä edunmenetys on viivytyksettä korvattava vahinkoa kärsineelle.
Luvan saaja on vastuussa hankkeesta aiheutuvasta edunmenetyksestä.

8.

Työt on aloitettava ja saatettava olennaisilta osiltaan loppuun kolmen vuoden kuluessa siitä lukien, kun tämä päätös on tullut lainvoimaiseksi. Muuten
lupa ja myönnetyt käyttöoikeudet raukeavat.

9.

Töiden aloittamisesta on etukäteen ilmoitettava kirjallisesti Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueelle ja Eurajoen kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle
sekä tarkoituksenmukaisella tavalla asianomaisille vesi- ja maa-alueiden
omistajille.

10.

Hankkeen valmistumisesta on 60 päivän kuluessa ilmoitettava kirjallisesti
aluehallintovirastolle, Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueelle sekä Eurajoen kunnan
ympäristönsuojeluviranomaiselle.
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Valmistumisilmoitukseen on liitettävä kaapelien lopullista sijaintia merialueella osoittava kartta paikannustietoineen ja pituusleikkauspiirustus sekä
selvitys kaapelin merkintätavasta.
Perustelut

Hanke on tarpeen sähkönsaannin turvaamiseksi Luvian rannikko- ja saaristoalueella. Hanke ei lupamääräysten mukaisesti toteutettuna sanottavasti
loukkaa yleistä tai yksityistä etua.

Sovelletut säännökset
Vesilain (587/2011) 2 luvun 12 §, 3 luvun 4 §:n 1 momentin 1) kohta
Lausuntoihin vastaaminen
Aluehallintovirasto ottaa Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueen lausunnon
huomioon lupamääräyksistä ilmenevällä tavalla.
Aluehallintovirasto ottaa muistutuksen huomioon lupamääräyksessä 1,
jonka mukaan kaapeli on kaivettava vähintään 1,5 m Vähä-Markun ja IsoMarkun välisen salmen nykyisen pohjan alapuolelle. Lisäksi aluehallintovirasto viittaa luparatkaisun perusteluihin sekä hakijan antamaan selitykseen.

KÄSITTELYMAKSU JA SEN MÄÄRÄYTYMINEN
Käsittelymaksu on 2 865 euroa.
Lasku lähetetään erikseen Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksesta.
Käsittelymaksu määräytyy aluehallintovirastojen maksuista vuodelle 2019
annetun valtioneuvoston asetuksen (1244/2018) mukaisesti. Asetuksen liitteenä olevan maksutaulukon mukaan vesilain 3 luvun mukaisen johtoa koskevan hakemuksen käsittelystä perittävän maksun suuruus on 1 910 euroa.
Jos päätösasiakirja sisältää useita maksutaulukossa maksullisiksi säädettyjä vesitalousasioita siten, että ne muodostavat samaa tarkoitusta palvelevan kokonaisuuden, maksuun voidaan lisätä 50 prosenttia muiden vesitalousasioiden taulukon mukaisista maksuista. Tässä asiassa kaapeleita on
useita ja maksu on 1 910 euroa + 955 (0,5 x 1 910) euroa.

PÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN
Päätös

Caruna Oy
Suunnittelutoimisto Insplan Oy
Eurajoen kunta
Eurajoen kunnan ympäristönsuojeluviranomainen
Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, ympäristö ja
luonnonvarat -vastuualue
Suomen ympäristökeskus
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Ilmoitus päätöksestä
Listan dpoESAVI-10912-2019 mukaan.
Ilmoittaminen ilmoitustauluilla ja internetissä
Tieto päätöksen antamisesta julkaistaan Etelä-Suomen aluehallintoviraston
ilmoitustaululla ja päätöksestä kuulutetaan Eurajoen kunnan virallisella ilmoitustaululla.
Päätös julkaistaan aluehallintoviraston
www.avi.fi/lupa-tietopalvelu.

internetsivuilla

osoitteessa
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MUUTOKSENHAKU

Päätökseen saa hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta valittamalla.

Liite

Valitusosoitus

ASIAN KÄSITTELIJÄT
Asian on ratkaissut ympäristöneuvos Ville Salonen ja esitellyt ympäristöylitarkastaja Tiina Kaisto.
Asiakirja on hyväksytty sähköisesti. Merkintä sähköisestä hyväksymisestä
on asiakirjan viimeisellä sivulla.

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 21.10.2019.

Valitusoikeus

Päätöksestä voivat valittaa asianosaiset, sekä vaikutusalueella ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun tai asuinympäristön viihtyisyyden edistämiseksi toimivat rekisteröidyt yhdistykset tai säätiöt, sijaintikunta ja vaikutusalueen kunnat ja
niiden ympäristönsuojeluviranomaiset, sekä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset 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
Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Vaasan hallinto-oikeudelle. Valituskirjelmän on oltava perillä määräajan viimeisenä päivänä ennen virkaajan 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.
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.
Vaasan hallinto-oikeuden kirjaamon yhteystiedot
käyntiosoite:
postiosoite:
puhelin:
faksi:
sähköposti:
aukioloaika:
Oikeudenkäyntimaksu

Korsholmanpuistikko 43, 4. krs
PL 204, 65101 Vaasa
029 56 42780
029 56 42760
vaasa.hao@oikeus.fi
klo 8–16.15

Vaasan hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu
on 260 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä
eräissä asiaryhmissä eikä myöskään mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.
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