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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  

 

10.2.2020 

 

Valituksen tiedoksisaantipäivä 

 

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

tuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta. 

 

Valituksen tiedoksisaantipäivä on 17.2.2020. 

 

Asia 

Hakija Kiinteistö Oy Katajamäentie 32-34 on jättänyt Vaasan hallinto-oikeu-

teen valituksen Itä-Suomen aluehallintoviraston 8.11.2019 antamasta pää-

töksestä nro 76/2019 vesilain mukaisessa lupa-asiassa. Päätös koskee alusten 

kiinnityslaiturin pysyttämistä  Pökkäänlahden edustalla Saimaan Yövedellä 

Mikkelissä. Itä-Suomen aluehallintovirasto on hylännyt hakemuksen. 

 

Valitusasiakirjan nähtävilläpito 

 

Tämä kuulutus ja valitus pidetään nähtävillä 10.2. - 9.3.2020 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 Mikkelin kaupungissa. 

 

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. 

 

https://oikeus.fi/hallintooikeudet/vaasanhallinto-oikeus/fi/index/hallinto-oikeudenkuulutukset/valituskuulutukset.html
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Mahdollisuus vastineen antamiseen 

 

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

laisuuden vastineen antamiseen. Mahdollinen vastinekirjelmä tulee toimittaa 

hallinto-oikeuteen viimeistään 9.3.2020. Luvan hakijalle ja viranomaisille 

varataan erikseen tilaisuus vastineen antamiseen. 

 

Vastineeseen on merkittävä sen tekijän nimi, postiosoite, puhelinnumero ja 

mahdollinen sähköpostiosoite. Kirjelmässä on ilmoitettava asian diaarinu-

mero 01490/19/5201. 

 

Kiinteistön osaomistajaa pyydetään antamaan tieto kuulutuksesta myös kiin-

teistön mahdollisille muille omistajille ja haltijoille. 

 

 

 

VAASAN HALLINTO-OIKEUS 

Kuulemiskanslia, 029 56 42624  
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VAASAN HALLINTO-OIKEUDELLE

Asia Valitus

Valituksenalainen päätös

Itä-Suomen Aluehallintoviraston päätös Nro 76/2019, Dnro ISAVI/3778/2018 koskien
alusten kiinnityslaiturin pysyttämistä Pökkäänlahden edustalla Saimaan Yövedellä
Mikkelissä

Valittaja

Kiinteistö Oy Katajamäentie 32 - 34, Mikkeli

Valittajan asiamies ja prosessiosoite

Asianajaja
Asianajotoimisto Pajala Oy
Puistokatu 2 B, 40100 Jyväskylä
Puh.
E-mail:

Vaatimus Aluehallintoviraston päätös on kumottava ja hakijalle on myönnettävä hakemuksen
mukainen oikeus alusten kiinnityslaiturin pysyttämiseen.

Päätöksestä perittävän maksun määrääminen on myös kumottava.

-A :aı I' A N AJ o T o I M ı s fr o Asianajomimistu Pajala 07 Puh' 0429 777 5437
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Katselmus Valittaja vaatii, että hallinto-oikeus suorittaa katselmuksen Pökkäänlahden ranta-
alueella ja erityisesti valittajan omistuksessa ja hallinnassa olevalla kiinteistöllä ennen
asian päättämistä.

Valitusaika

Päätös on annettu julkipanon jälkeen 8.11.2019, ja valitusaika päättyy valitusosoituk-
sen mukaan 9.12.2019.

Perustelut 1. Tausta

Hakijan omistamalla paikalla on ollut isompien alusten kiinnityslaituri vuodesta 2002
alkaen.

Päätöksen kohdassa Muita tietoja on mainittu, että” Rannassa aiemmin olleella laitu-
rille ja nykyisille rakenteille ei ole vesilain eikä maankäyttö- ja rakennuslain mukaista
lupaa. Hakemukseen on liitetty Mikkelin kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen
11.4.2018 päiväämä kirjelmä, jossa hakijaa on kehotettu 30.6.2018 mennessä pur-
kamaan vesialueella olevat rakennelmat tai laittamaan vireille vesilain mukainen Iu-
pahakemus Itä-Suomen aluehallintovirastossa.”

Hakijan omistajista on pitänyt alustaan alkuperäisessä Iaiturissa vuo-
desta 2002 lukien. Rakentaessaan alkuperäistä laituria tiedusteli sil-
loisen Ristiinan kunnan rakennusvalvontaviranomaiselta suullisesti, että tarvitseeko
hän jonkinlaisen luvan laiturin rakentamista varten. Vastaus oli, että lupaa ei tarvita.
Hakijan tietojen mukaan muillakaan Pökkäänlahdella olevilla yksityislaitureilla ei ole
mitään lupia Iaiturien sijoittamista varten.

Päätöksen kohdassa Kaavoitus sivulla 2 on kerrottu, että hankealueen poikki ja edel-
leen Pökkäänlahden yli kirkonkylän puolelle on 22.5.1995 vahvistetussa Kirkonkylä-
Pellosniemen yleiskaavassa on osoitettu ohjeellinen varaus kokoojatielIe/yhdystielle.
Tosiasiassa mainittua kokoojatie/yhdystietä ei voida enää rakentaa mainitun kaavan
mukaisesti, koska alueelle on annettu rakennuslupa tilalle ja siten käy-
tännössä estetty kaavan toteuttaminen. Rakennus on valmistunut vuonna .

Mikkelin kaupungissa on valmisteilla yleiskaava päätöksessä todetulla tavalla. Val-
mistelu on alkanut vuonna 2015 ja se on edelleen kesken.

2. Hakemuksen käsittely

Hakemuksesta tiedottaminen

Tähän ei ole huomautettavaa.

Lausunnot

Etelä-Savon elinkeino-, /iikenne- ja ympäristökeskus on Iausunnossaan todennut, että
”Iaiturirakenne itsessään ei ole sanottavasti muuttanut vesíympäristöä tai -maisemaa,
mutta siihen kiinnittyneet alukset näkyvät maisemamuutoksena”. Hakijan näkemyk-
sen mukaan puhuminen maisemamuutoksesta on erikoista, kun aluksia on ollut Iaitu-
rissa kyseisellä paikalla jo 17 vuotta.

ASIANAJOTOIMISTOG PAJALA
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Edelleen jatketaan, että ” rakentamisesta ei ole yleisen edun kannalta tarkasteltuna
aiheutunut vesiympäristölle tai -maisemalle merkittävää muutosta, eikä rakentaminen
etukäteen arvioiden vaaranna vedenlaadun tilaluokan säilymistavoitetta.” Tämä on
ristiriidassa edellä Iausutun kanssa.

Vielä todetaan, että ”rakentaminen on kuitenkin ristiriidassa osayleiskaavan kanssa ja
alueelle olisi tullut hakea kaavamuutosta ennen rakentamiseen ryhtymistä.” Jo aiem-
min on todettu, että Ristiinan kunnan ohjeistus vuonna 2002 oli, ettei mitään lupaa
tarvita.

Mikkelin ympäristönsuojeluviranomainen on Iausunnossaan todennut, että ”ympäris-
tönsuojeluviranomaisen tiedossa ei kuitenkaan ole sellaisia hankkeesta johtuvia pai-
kallisia vesilaissa tarkoitettuja yleiseen etuun liittyviä haittoja tai edunmenetyksiä, jot-
ka olisivat esteenä luvan myöntämiselle. Alueella voi, ennalta arvioiden, säilyttää py-
syvästi aluksia ilman, että se vaarantaa yleistä terveydentilaa, aiheuttaa huomattavia
vahingollisia muutoksia ympäristön luonnonsuhteissa tai vesiluonnossa ja sen toi-
minnassa.” Tämä pitää paikkansa.

Muistutukset ia mielipiteet

lausumaan on huomautettava, että vesi, viemäri ja säh-
köt ovat olleet Iaiturialueella koko laiturin olemassaolon ajan vuodesta 2002. Ne ovat
tarpeen alusten huollon vuoksi. Vanhat sähkötolpat eivät sisällä myrkkyjä.

Ristiinan osakaskunnan lausumassa ei ole relevantteja seikkoja vastustamisen pe-
rusteluiksi eikä AVI ole niitä huomioinut päätöksessään. Aluehallintoviraston päätök-
sen mukaan osakaskunta on perusteluissaan lausunut, että “rakennelmaan kuuluva
kulkusilta on liian massiivinen ja muuttaa vesistömaisemaa silmiinpistävällä tavalla”.
Tämän johdosta hakija kiinnittää huomiota siihen, että Pökkäänlahden yli kirkonkylän
puolelle on osayleiskaavassa osoitettu ohjeellinen varaus kokoojatielle/ yhdystielle”.
Sellainen vasta olisi massiivinen ja muuttaisi vesistömaisemaa ratkaisevasti. Silti jopa
sellainen on katsottu osayleiskaavaa vahvistettaessa hyväksyttäväksi. Nyt käsillä
olevassa hakemuksessa on kysymys aivan olennaisesti pienemmästä hankkeesta.

Nimettömän mielipiteen esittäjän näkemykset ovat epämääräisiä.

Hakijan selitys

Tähän ei ole lausuttavaa.

3. Aluehallintoviraston ratkaisu

Perustelut

Hakija hyväksyy päätökseen kirjatut oikeusohjeet päätöksen perusteiksi.

Oikeudellinen arviointi

Hankkeen tarkoitus

Tämä on kirjattu oikein.

ASIANAJOTOIMISTO
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Hankkeesta saatava hvötv

Hyöty on kirjattu oikein muuten, mutta hakijan näkemyksen mukaan kielteinen lupa-
päätös aiheuttaa sen, että yli 15 vuotta saatu yksityinen hyöty Iaiturista menetetään ja
siten aiheutetaan yksityisen hyödyn sijasta vahinkoa, kun vaaditaan, että laituri on
purettava.

Hankkeesta aiheutuvat vksitviset menetvkset

Vesialueen omistaja ei ole jostain syystä myöntänyt hakijalle käyttöoikeutta, vaikka
päätöksessäkin kerrotulla tavalla hakijan osuus yhteisestä vesialueesta on moninker-
tainen. Hakijan käsityksen mukaan vesialueen omistajan Ristiinan osakaskunnan pe-
rusteet eivät ole objektiivisia, vaan perustuvat muutaman aktiivin henkilökohtaisiin
näkemyksiin, joiden taustoista ei ole tietoa. Laiturissa olevat alukset ovat aika tavan-
omaisia, sillä saman kokoluokan aluksia on Saimaalla satoja ja Pökkäänlahdellakin
useita. Kulkusiltakin on tavanomainen ja alusten huoltotoimet on tarkoituksenmukais-
ta tehdä omilla laituripaikoilla.

Huomionarvoista on, ettei AVl:n kielteistä päätöstä kuitenkaan hakijan näkemyksen
mukaan perustella osakaskunnan mielipiteellä.

Hankkeesta aiheutuvat yleiset menetvkset

Päätöksen mukaan ”Laituri on suurikokoinen ja sen massiivisuutta lisäävät penger-
ryksen päällä kulkeva laiturille johtava tie ja pengerrykseltä lähtevä kulkusilta. Korkea
laiturirakennelmaja siihen kiinnitetyt alukset näkyvät selvästi Pökkäänlahdella mai-
semamuutoksena. Tavanomaista suuremmat alukset ovat omiaan vähentämään ym-
päristön viihtyisyyttä.”

Edellä on jo todettu, että paikalla on jo aiemmin vuodesta 2002 lukien ollut laituri, jos-
sa on ollut kaksi alusta. Uusi laituri ei käytännössä poikkea juurikaan vanhasta laitu-
rista. Alusten kokojen arviointi on valitettavan virheellistä, sillä laiturissa pidetyt aluk-
set ovat tavanomaisia Saimaalla. Tältä osin AVI:n olisi tullut tarkistaa asia eikä uskoa
Ristiinan osakaskunnan lausumaan. Hakijan käsityksen mukaan hakemuksen hyväk-
symisestä ei koituisi yleisille eduille menetyksiä.

AVl:n mukaan ”Aluetta ei ole voimassa olevassa kaavassa varattu satama-alueeksi
eikä sen soveltuvuutta tällaiseen toimintaan ole alueenkäyttöä koskevassa päätök-
senteossa punnittu.” Hakija tietää, että Pökkäänlahdella on useita laitureita, joissa on
saman kokoluokan aluksia ja joilla ei ole tässä jutussa vaadittuja lupia. Niistäkään ei
koidu menetyksiä yleisille eduille.

AVl vetoaa riskeihin perustuen kevään 2019 uppoamisvaaraan ja perustelee sitä noin
200 metrin etäisyydellä olevan uimalan turvallisuudella. Jälleen ongelmaksi muodos-
tuu se, että AVI tiedä tai ei ainakaan ota riskinä huomioon huomattavasti lähempänä
eli noin 60 - 80 metrin päässä kyseisestä uimalasta olevaa laituria, jossa on noin 100
venettä. Hakijan käsityksen mukaan tämä riskiargumentti ei ole kurantti arvioitaessa
hankkeesta aiheutuvaa yleistä menetystä.

ASIANAJQTOIMISTO
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AVI:n päätöksen mukaan ”Laituria varten on rantaan tehty sähkö- ja vesiliittymä ja lai-
turi varusteluineen on tarkoitettu pysyväksi rakenteeksi. Hakija on pyytänyt pysyvää
käyttöoikeutta vesialueeseen. Laituri sijaitsee osayleiskaavassa tieyhteyttä varten va-
ratulla alueella. Kun otetaan huomioon, mitä vesilain 3 luvun 5 §:n 1 momentissa
säädetään yleiskaavan oikeusvaikutusten huomioon ottamisesta lupa-asiaa ratkais-
taessa, hanke on ristiriidassa voimassa olevan osayleiskaavamerkinnän kanssa ja
näin vaikeuttaa yleiskaavan toteutumista maankäyttö- ja rakennuslain 42 §:n 2 mo-
mentissa tarkoitetulla tavalla.”

Edellä on jo todettu, että kiinteistölle on myönnetty rakennuslupa
varten. Viranomainen on myöntäessään rakennusluvan tehnyt käytännössä

päätöksen siitä, että osayleiskaavassa olevaa tieyhteyttä ei tulla rakentamaan. Hakija
katsoo kunnan viranomaisten todenneen, että kyseinen kaavamerkintä on vanhentu-
nut, koska tarvetta tai varoja kyseisen tien eli käytännössä sillan rakentamiseen ei
ole. Täten vetoaminen maankäyttö- ja rakennuslain 42 §:n 2 momenttiin ei ole rele-
vanttia päätöksenteon kannalta. Yleistä menetystä ei tältä osin ole olemassa.

AVI:n päätöksen mukaan ”Vireillä olevan Ristiinan kirkonkylänseudun yleiskaavaeh-
dotuksen yleisenä tavoitteena on kaavaselostuksen kohdan 4.3 mukaan, että erilais-
ten intressiryhmien tarpeet, mukaan luettuna virkistys, matkailu ja veneily, sovitetaan
harkitusti yhteen. Tavoitteena on myös, että veneily- ja virkistystarkoituksiin osoite-
taan riittävästi alueita. Kaavaehdotuksen karttalehdellä 1/2 (kirkonkylän strateginen
yleiskaava) on nyt käsillä olevan toimenpidealueen vastarannalla, sen kaakkoispuo-
lella, esitetty yksi yhtenäinen aluevaraus satama-alueelle (LS) ja siihen liittyvä mat-
kailupalvelujen kehittämisalue. Muita satama-aluevarauksia ei Pökkäänlahden ran-
nalle ole kaavaehdotuksessa esitetty.”

Hakijan näkemys on, että kaavaehdotuksessa mainittu aluevaraus tarkoittaa käytän-
nössä vierasvenesatamaa, koska satama-alueeseen liittyy matkailupalveluita. Haki-
jan laiturihanke ei ole vierasvenesatama eikä matkailupalvelujen alue, vaan omaan
käyttöön tarkoitettu Saimaalla tavanomaisen kokoisten alusten laituri. Hakija on ha-
kenut lupaa omassa käytössä olevalle laiturille eikä millekään satamalle. Pökkään-
lahden alueella on kerrotulla tavalla huomattava määrä erilaisia aluksia, joista hakijan
omistajien alukset eivät poikkea ainakaan poikkeuksellisen kookkaina.

Edelleen AVI:n mukaan ”Laivojen säilyttämiseen tarkoitetun laiturin sijoittaminen
suunnitellun satama-alueen vastarannalle ei vastaa vireillä olevassa yleiskaavoituk-
sessa esitettyä ratkaisua. Luvan myöntäminen hankkeelle kaavoituksen ollessa vireil-
lä vaikeuttaisi siten merkittävästi yleiskaavan laatimista vesilain 3 luvun 5 §:n 2 mo-
mentissa tarkoitetulla tavalla.” Hakijan näkemys on, että luvan myöntämisellä ei ole
merkitystä yleiskaavan laatimisessa, koska liiketoiminnalliseen käyttöön tarkoitetulle
satamalle ollaan kaavoittamassa orna alueensa ja hakijan laituri palvelee vain hakijan
omia tarpeita.

4. Lopuksi

Yhteenvetona hakija toteaa, että edellä kerrotulla tavalla ja AVI:n päätöksenkin mu-
kaan hankkeella on saavutettavissa yksityistä hyötyä.

ASIANAJOTOIMISTOJ_H-PAJALA
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Sen sijaan AVI:n päätöksessä mainitut tarkoitettuja menetyksiä yleisille eduille ei lu-
van myöntämisestä koituisi. Jos sellaisia menetyksiä kuitenkin arvioitaisiin koituvan,
tulee harkita, olisivatko nuo menetykset huomattavia verrattaessa niitä siihen merkit-
tävään hyötyyn, jonka hakija saisi, jos hakemus hyväksyttäisiin. Aluehallintovirasto on
osin arvioinut haitat ottamatta selkoa todellisesta tilanteesta Pökkäänlahdella. Erityi-
sesti arvioitaessa laiturin ja alusten kokoa on tehty virhearvio ja siten virheellinen joh-
topäätös. Voimassa olevan kaavan noudattaminen on käytännössä lopetettu myön-
nettäessä rakennuslupia ja jo kauan vireillä olevan yleiskaavan laatimista ei hanke
vaikeuta millään tavalla.

AVI katsoo lopputuloksena yksityiselle edulle saatavan hyödyn oleva pienempi kuin
yleisille tai yksityisille eduille koituvat menetykset. Hakija ei tiedä, mitä yksityisille
eduille koituvat menetykset päätöksen mukaan ovat eikä yleisille eduille koituvia me-
netyksiä ole perusteltu, joten on paikallaan kumota päätös ja myöntää haettu lupa.

Liite 1: Ristiinan voimassa oleva osayleiskaava

Liite 2: llmakuva-

Liite 3: Tiedot rakennuksista tilalla

Jyväskyıä 9.12.2019
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