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JULKINEN KUULUTUS 

Valitus vesilain mukaisesta päätöksestä 

 

Vesilain 15 luvun 3 §:n mukaan Vaasan hallinto-oikeuden on annettava 

lupaviranomaisen, valtion valvontaviranomaisen ja kunnan 

ympäristönsuojeluviranomaisen 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  

16.9.2021 

Valituksen tiedoksisaantipäivä 

Hallintolain 62 a §:n 3 momentin mukaan tiedoksisaannin katsotaan 

tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta. 

Valituksen tiedoksisaantipäivä on 23.9.2021. 

Asia 

Neste Oyj on jättänyt Vaasan hallinto-oikeudelle valituksen Etelä-Suomen 

aluehallintoviraston päätöksistä 16.12.2020 nrot 453/2020 ja 454/2020. 

Päätökset koskevat vesilain mukaisten päätösten muuttamista väylän osalta, 

Naantali. Luvan hakijana Naantalin Satama Oy. 

Valitusasiakirjan nähtävilläpito  

Tämä kuulutus ja valitus pidetään nähtävillä 16.9. – 14.10.2021 Vaasan 

hallinto-oikeuden verkkosivuilla 

(https://oikeus.fi/hallintooikeudet/vaasanhallinto-oikeus/fi/index/hallinto-

oikeudenkuulutukset/valituskuulutukset.html). Hallinto-oikeuden 

https://oikeus.fi/hallintooikeudet/vaasanhallinto-oikeus/fi/index/hallinto-oikeudenkuulutukset/valituskuulutukset.html
https://oikeus.fi/hallintooikeudet/vaasanhallinto-oikeus/fi/index/hallinto-oikeudenkuulutukset/valituskuulutukset.html
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Henkilötietojen käsittelyyn ja tietosuojaan liittyvät tiedot ovat saatavilla https://oikeus.fi/hallintooikeudet/vaasanhallinto-oikeus/fi/ 

Vaasan hallinto-oikeus Korsholmanpuistikko 43, 4 krs (PL 204), 65101 Vaasa Puh. 029 56 42780 

 vaasa.hao@oikeus.fi https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet 

verkkosivuilla valitus on ilman liitteitä. Tieto kuulutuksesta on julkaistava 

Naantalin kaupungissa. 

Hallintolain 62 b §:n mukaan julkisen kuulutuksen ja kuulutettavan asiakirjan 

tiedot julkaistaan, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu. 

Henkilötiedoista julkaistaan kuitenkin ainoastaan tiedonsaannin kannalta 

välttämättömät henkilötiedot. 

Mahdollisuus vastineen antamiseen 

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

tilaisuuden vastineen antamiseen. Mahdollinen vastine tulee toimittaa hallinto-

oikeuteen viimeistään 14.10.2021. Luvan hakijalle ja viranomaisille varataan 

erikseen tilaisuus vastineen antamiseen. 

Vastineeseen on merkittävä sen tekijän nimi, postiosoite, puhelinnumero ja 

mahdollinen sähköpostiosoite. Vastineessa on ilmoitettava asian diaarinumero 

20115/2021. 

Kiinteistön osaomistajaa pyydetään antamaan tieto kuulutuksesta myös 

kiinteistön mahdollisille muille omistajille ja haltijoille. 

 

Vaasan hallinto-oikeus 

 

Kuulemiskanslia 

029 56 42624  
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Vaasan hallinto-oikeudelle 
 
 
 
 
 
 
Asia Valitus väyläpäätösten muuttamista koskevassa asiassa  
 
Valituksenalainen päätös 
 

Etelä-Suomen aluehallintoviraston 16.12.2020 antamat päätökset Nrot 
453/2020 (ESAVI/15287/2019) ja 454/2020 (ESAVI/15391/2019) 
 

Valituksenalaisen päätöksen tiedoksisaanti 
 

Valituksenalainen päätös on julkaistu Etelä-Suomen aluehallintoviraston 
verkkosivuilla 16.12.2020. 
 

 
Valittaja  Neste Oyj, kotipaikka Espoo 
 
Asiamies ja prosessiosoite 
 

 
Vaatimukset  

 
Neste Oyj pyytää, että Vaasan hallinto-oikeus: 

 
 

1) käsittelee valituksen yhdessä Neste Oyj:n tekemän, Etelä-Suomen 
aluehallintoviraston päätöksistä 455/2020 (ESAVI/4594/2020) ja 
456/2020 (ESAVI/5608/2020) tekemän valituksen kanssa;  
 

2) kumoaa Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätökset siltä osin kuin 
niissä on määrätty Länsi-Suomen ympäristölupaviraston 31.12.2004 
antaman päätöksen nro 126/2004/4 mukainen Naantalin 15,3 m:n 
väylä ja väyläalue yleiseksi paikallisväyläksi;  
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3) kumoaa Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätöksen muuttaa 
Länsi-Suomen ympäristölupaviraston 31.12.2004 päätöksen 
126/2004/4 väylää koskevaa määräystä 12 siltä osin kuin siinä mää-
rätään Naantalin Satama Oy pitämään yleinen paikallisväylä laittei-
neen asianmukaisessa kunnossa ja huolehtimaan omalta osaltaan 
siitä, että väylää käytetään niin, että siitä aiheutuu mahdollisimman 
vähän haittaa muulle merialueen käytölle;   
 

4) kumoaa Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätöksen muuttaa 
Länsi-Suomen ympäristölupaviraston 31.12.2004 päätöksen 
126/2004/4 väylää koskevat määräystä 13 siltä osin kuin siinä mää-
rätään Naantalin Satama Oy vastuulliseksi yleisestä paikallisväylästä 
ja sen käytöstä mahdollisesti aiheutuvasta vahingosta, haitasta ja 
muusta edunmenetyksestä siten, kuin vesilaissa on säädetty; ja 
 

5) muuttaa Etelä-Suomen aluehallintoviraston valituksenalaisia päätök-
siä siten, että julkinen väylä entisen satama-alueen rajalta lähtien 
määrätään yleiseksi paikallisväyläksi ja Neste Oyj näin määriteltävän 
yleisen paikallisväylän ylläpitäjäksi; tai 

 
6) toissijaisesti kumoaa Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätökset 

(edellä vaatimuskohdat 2-4) ja muuttaa päätöksiä siten, että julkinen 
väylä entisen satama-alueen rajalta lähtien määrätään yleiseksi paikal-
lisväyläksi ja Neste Oyj:n ja Naantalin Satama Oy:n yhdessä määrä-
tään paikallisväylän ylläpitäjäksi; tai  

 
7) kolmassijaisesti kumoaa Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätök-

set (edellä vaatimuskohdat 2-4) ja palauttaa kumotut päätökset 
Etelä-Suomen aluehallintovirastoon uudelleen käsiteltäviksi, ohjeis-
taen, että Etelä-Suomen aluehallintovirasto määrää yleiseksi paikal-
lisväyläksi julkisen väylän osan entisen satama-alueen rajalta lähtien 
ja siihen liittyvän ankkurointialueen yleiseksi paikallisväyläksi ja näin 
määräytyvän väylän ylläpitäjiksi Neste Oyj:n ja Naantalin Satama 
Oy:n yhdessä; taikka 
 

8) viimesijaisesti kumoaa Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätökset 
ja palauttaa kumotut päätökset Etelä-Suomen aluehallintovirastoon 
uudelleen käsiteltäviksi.  
 

9) Lisäksi Neste Oyj pyytää, että Vaasan hallinto-oikeus antaa viipy-
mättä erillisen välipäätöksen, jolla kielletään Etelä-Suomen aluehal-
lintoviraston päätösten täytäntöönpano muutoksenhaun ajaksi. 

 



  3 (15) 
  
 
 

 

 
 
1 Valituksen tausta 

Naantalin kaupungin entisen satama-alueen alueella sijaitsee kaksi itse-
näistä satamaa, Naantalin Satama Oy:n ylläpitämä satama ja Neste Oyj:n 
ylläpitämä öljysatama. Alueelle johtaa julkinen kulkuväylä, joka päättyy 
Neste Oyj:n satamaan (liitteet 2 ja 3). Kyse on väylästä, jota on syven-
netty ja ruopattu kahteen kertaan. Väylää koskevat Länsi-Suomen ympä-
ristölupaviraston päätökset, joita on valituksenalaisilla päätöksillä muu-
tettu, ovat vuosilta 2004 (Länsi-Suomen ympäristölupaviraston päätös 
nro 126/2004/4) ja 2008 (Länsi-Suomen ympäristölupaviraston päätös 
nro 84/2008/2). Kuten jäljempänä tarkemmin esitetään, kyseiset päätök-
set koskevat Neste Oyj:n satamaan tulevia ja sieltä lähteviä tankkereita 
varten tehtyjä väylän syvennyksiä ja ruoppauksia.  

Mainittujen päätösten mukaisesti silloinen Liikennevirasto ja sen seuraa-
jana Väylävirasto toimii vesilain 587/2011 tarkoittamana väylänpitäjänä 
koko julkisen kulkuväylän alueella. Päätösten mukaisesti Naantaliin joh-
tava 15,3 m:n syväväylä on siten Naantalin satama-alueellakin ollut vali-
tuksen alaisten päätösten antamisajankohtaan saakka valtion ylläpitämä ja 
sen vastuulla oleva julkinen kulkuväylä.   

Naantalin Satama Oy on 2.5.2019 Etelä-Suomen aluehallintovirastossa vi-
reille panemissaan ja myöhemmin täydentämissään hakemuksissa hakenut 
vuosien 2004 ja 2008 päätösten muuttamista niin, että päätösten mukai-
nen väylä määrätään Naantalin satama-alueen alueella yleiseksi paikallis-
väyläksi, jonka ylläpitäjä on Naantalin Satama Oy. Neste Oyj on vastusta-
nut Naantalin Satama Oy:n hakemusta.   

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on ratkaissut asian Naantalin Satama 
Oy:n hyväksi muuttamalla lupapäätöksiä määrittämällä aiemman julkisen 
väylän Naantalin Satama Oy:n määrittämällä satama-alueella yleiseksi pai-
kallisväyläksi lukuun ottamatta Neste Oyj:n sataman laiturien edustalla 
olevia, Neste Oyj:lle myönnettyjä pysyviä käyttöalueita. Etelä-Suomen 
aluehallintovirasto on määrännyt Naantalin Satama Oy:n näin määritetyn 
yleisen paikallisväylän ylläpitäjäksi.  

Neste Oyj katsoo, että Naantalin Satama Oy:n hakemus olisi tullut hylätä. 
Neste Oyj:n käsityksen mukaan Naantalin Satama Oy:n yksinomaisena 
tarkoituksena hakemukselle on ollut saada itselleen väylän juridinen hal-
linta, tavoitteenaan päästä keinotekoisesti perimään Neste Oyj:ltä maksuja 
kyseisen vesialueen ylläpidosta. Mitään muuta perustetta Naantalin Sa-
tama Oy:n hakemukselle ei ole nähtävissä.  
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Neste Oyj on myös itse laittanut vireille hakemuksen kyseisen julkisen 
väylän muuttamisesta Neste Oyj:n ylläpitämäksi paikallisväyläksi. Etelä-
Suomen aluehallintovirasto on kuitenkin hylännyt Neste Oyj:n hakemuk-
sen. Asioita on Etelä-Suomen aluehallintovirastossa käsitelty yhdessä. 
Neste Oyj valittaa sekä Naantalin Satama Oy:tä että Neste Oyj:tä koske-
vista päätöksistä ja pyytää, että myös Vaasan hallinto-oikeus käsittelee ja 
ratkaisee asiat yhdessä.  

Kuten edellä on todettu, Naantalissa sijaitsee kaksi itsenäistä satamaa. 
Asetelma on Suomessa ainutlaatuinen. Missään muualla ei ole tilannetta, 
jossa vierekkäin toimisi kaksi toisistaan erillistä satamaa. Neste Oyj on itse 
rakentanut satamansa, operoi ja ylläpitää itse kaikki satamansa tarvitsemat 
palvelut ja vastaa satamansa toiminnasta sekä siihen liittyvistä viran-
omaisyhteyksistä kaikilta osiltaan.  Neste Oyj omistaa satamansa raken-
teet, rakennukset ja laitteet eikä käytä miltään osin Naantalin Satama Oy:n 
rakennelmia tai muuta infrastruktuuria. Neste Oyj:n satamaan saapuvat ja 
sieltä lähtevät alukset kulkevat ko. satamaan suoraan tarkasteltavana ole-
vaa Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätöksellä muutettua julkista väy-
lää pitkin, eivätkä kulje edes Naantalin Satama Oy:n ylläpitämän sataman 
ohi.  

Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätös on virheellinen siltä osin kuin 
Naantalin Satama Oy on määrätty ylläpitäjäksi väylälle, joka on perustettu 
ja kunnostettu Nesteen satamaan kulkevia aluksia varten. Etelä-Suomen 
aluehallintoviraston päätös johtaisi siihen, että Neste Oyj joutuisi alistei-
seen asemaan suhteessa Naantalin Satama Oy:öön väylän hallinnan osalta. 
Sama koskisi Neste Oyj:n ylläpitämään satamaan kulkevia aluksia verrat-
tuna Naantalin Satama Oy:n saapuviin aluksiin. Päätös loukkaa suoraan 
Neste Oyj:n etua, eikä ratkaisua voida pitää muutoinkaan tarkoituksen-
mukaisena, kuten tässä valituksessa tarkemmin esitetään. Etelä-Suomen 
aluehallintoviraston päätökset myöntää väyläosuuden ylläpitovastuu 
Naantalin Satama Oy:lle tulee tästä syystä kumota. Neste Oyj on jäljem-
pänä esitellyin perustein tarkoituksenmukaisempi taho ylläpitämään väy-
lää.  

Naantalin tilanteen poikkeuksellisuus – kaksi itsenäistä satamaa samalla 
alueella – puoltaa Neste Oyj:n käsityksen mukaan myös väylän ylläpito-
vastuun jakamista Neste Oyj:n ja Naantalin Satama Oyj:n kesken. Tällä 
estettäisiin se, että Neste Oyj:n satamaan saapuvat alukset ja sitä myöden 
myös Neste Oyj:n satama joutuisivat alisteiseen asemaan suhteessa Naan-
talin Satama Oy:öön.  

2 Neste Oyj:n asianosaisasema 

Neste Oyj:n valitus perustuu sen asianosaisasemaan. Valituksenalainen 
päätös vaikuttaa suoraan ja välittömästi Neste Oyj:n etuun. Neste Oyj:n 
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hakemus on hylätty Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätöksillä 
455/2020 (ESAVI/4594/2020) ja 456/2020 (ESAVI/5608/2020), sa-
malla kun Naantalin Satama Oy:n hakemus on hyväksytty.  

3 Valituksen perustelut 

Neste Oyj lausuu seuraavassa Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätök-
sissään esittämistä perusteluista ja esittää perusteet sille, miksi Etelä-Suo-
men aluehallintoviraston päätökset myöntää yleisen paikallisväylän ylläpi-
tovastuu Naantalin Satama Oy:lle tulee kumota.  

3.1 Julkinen väylä Naantalin kaupungin alueella on rakennettu Neste Oyj:n satamaan tulevia aluk-
sia varten 

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on perustellut päätöstään myöntää yllä-
pito Naantalin Satama Oy:lle mm. sillä, että julkisen väylän ovat rakenta-
neet Merenkulkulaitos ja Naantalin kaupunki ja että väylää käyttävät sekä 
Neste Oyj:n öljysatamaan kulkevat alukset että kaikki väylää pitkin pidem-
mälle Naantalin satamaan jatkavat alukset, kuten Naantali–Kapellskär au-
tolautta (E 18).  

Aluehallintoviraston toteamukset pitävät sinänsä kiistatta paikkansa. 
Neste katsoo kuitenkin, että kyseiset seikat ovat merkityksettömiä väylän 
ylläpitotahon määräämisen perusteluina.   

Neste Oyj tuo ensin esiin sen tosiseikan, että julkinen kulkuväylä, joka nyt 
on määrätty Naantalin Satama Oy:n ylläpitämäksi paikallisväyläksi, ei yli-
päätään ulotu Naantalin Satama Oy:n ylläpitämään satamaan. Se päättyy 
Nesteen satamaan, kuten väylää koskevista kartoista (liitteet 2 ja 3) käy 
ilmi.  

Utö–Naantali-meriväylän syventäminen 15,3 m:n kulkusyvyyteen on to-
teutettu Neste Oyj:n tarpeisiin, kuten lupapäätöksistä käy kiistatta ilmi. 
Rankentamishankkeita on ollut kaksi, julkisen väylän syventäminen 13 
metristä 15,3 metriin vuonna 2004 ja ns. Moton matalan ruoppaus vuonna 
2008, jäljempänä yhdessä ”hankkeet”. Molemmat hankkeet ovat perustu-
neet yksinomaan Nesteen satamaan saapuviin ja sieltä lähteviin raakaöljyn 
kuljetuksiin ja niiden osalta nimenomaan suurimpien tankkereiden tarvit-
semaan syväykseen1.  

 
1 Tämä on todettu myös Liikenneviraston teettämässä Naantalin ja Rauman meriväyläinvestointien jälkiarviointiraportissa 
vuodelta 2013: https://www.doria.fi/bitstream/handle/10024/121295/lr_2013_978-952-255-247-1.pdf?sequence=1&isAl-
lowed=y 

https://www.doria.fi/bitstream/handle/10024/121295/lr_2013_978-952-255-247-1.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.doria.fi/bitstream/handle/10024/121295/lr_2013_978-952-255-247-1.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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Merenkulkulaitoksen hakemuksesta annetun Länsi-Suomen ympäristölu-
paviraston päätöksen 31.12.2004 Nro 126/2004/4 (vuoden 2004 lupapää-
tös) perusteluissa (sivulla 46) todetaan seuraavaa: 

”Ruoppaus- ja läjitystyöt sekä väylän muuttaminen 15,3 m:n 
kulkusyvyiseksi ovat tarpeen Naantalin väylän saattamiseksi 
vastaamaan alusliikenteen tarpeita. Väylän nykyisen kulku-
syvyyden vuoksi Fortum Oil and Gas Oy:n [so. nykyisen 
Neste Oyj:n2] tankkereita joudutaan käyttämään vajaalastat-
tuina. Hankkeen mahdollistamat suuremman aluskoon tuo-
mat kuljetuskustannussäästöt koko väylän osalta 2,2 miljoo-
nan tonnin vuosittaisilla raakaöljykuljetuksilla ovat 30 vuo-
den ajalta noin 30 miljoonaa euroa. Naantalin väylän kus-
tannusarvio satama-alueella on noin 2 miljoonaa euroa. 
Naantalin väylähankkeen hyötykustannusanalyysin perus-
teella väylän syventäminen on hakijan mukaan yhteiskunta-
taloudellisesti kannattavaa.”  

Vastaavat perustelut löytyvät Merenkulkulaitoksen hakemuksesta annetun 
Länsi-Suomen ympäristölupaviraston päätöksestä 17.12.2004 Nro 
112/2004/4, joka koskee Utö–Naantali-väylän syventämistä ja väylän 
muuttamista 13,0 metrin kulkusyvyydestä 15,3 metrin kulkusyvyyteen Tu-
run, Paraisten, Rymättylän, Nauvon, Korppoon ja Houtskarin alueilla.  

Pitää luonnollisesti paikkaansa, että myös muut kuin Nesteen alukset, eli 
myös Naantalin Satama Oy:n ylläpitämään satamaan kulkevat alukset, kul-
kevat väylää pitkin. Väylän rakentaminen, eli siihen tehdyt syvennykset ja 
ruoppaukset on kuitenkin tehty yksinomaan Neste Oyj:n tarpeita varten. 
Naantalin Satama Oy:n ylläpitämään satamaan kulkeville aluksille riittäisi 
matalampi väylä, mikä on itsestään selvää karttaa katsomalla, sillä yleiseksi 
paikallisväyläksi haettu julkinen väyläosuus päättyy Neste Oyj:n satamaan, 
kun taas Naantalin Satama Oy:n ylläpitämään satamaan jatkavat väylät 
ovat tätä matalampia.   

Vastaavasti myös vuoden 2008 hankkeen, eli Neste Oyj:n sataman edus-
talla sijainneen ns. Moton matalan ruoppaus tehtiin yksinomaan Neste 
Oyj:n laitureihin saapuvia aluksia varten. Naantalin Satama Oy:n (silloisen 
kaupungin ylläpitämän sataman) ylläpitämään satamaan saapuviin aluksiin 
ruoppauksella ei ollut, eikä ole myöskään sittemmin ollut mitään vaiku-
tusta. Samalla Moton matalan alue muutettiin osaksi julkista kulkuväylää. 
Naantalin kaupungin ja Merenkulkulaitoksen hakemuksesta annetun 

 
2 Neste perustettiin vuonna 1948. Nykyisellä nimellään Neste Oyj on toiminut vuodesta 2015 lähtien, vuosina 2005-2015 
nimellä Neste Oil Oyj. Tätä ennen, vuonna 1998 Neste ja Imatran voima fuusioitiin Fortumiksi. Yhdistetty öljy- ja sähköyhtiö 
(Fortum Oil and Gas Oy) toimi vuoden 2004 jakautumiseen saakka. Vuonna 2005 öljytoimiala (silloinen Fortum Oil Oyj) 
irtaantui Fortumista omaksi yhtiökseen, joka listautui Neste Oil -nimellä Helsingin pörssiin.  
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Länsi-Suomen ympäristölupaviraston päätöksen 15.12.2008 Nro 
84/2008/2 (vuoden 2008 lupapäätös), perusteluissa todetaan (sivu 19) 
seuraavaa:  

”Matalikon poisto tehostaa [Neste Oyj:n, selvennys lisätty] 
sataman käyttöä ja parantaa alusliikenteen turvallisuutta. 
Matalikko haittaa alusten laituriin tuloa ja kääntymistä muo-
dostaen turvallisuusriskin. Matalikon poisto aikaansaa laitu-
rin edustalle nykyistä suuremman haraussyvyydeltään yhte-
näisen täyssyvän vesialueen ja siten helpottaa ja yksinkertais-
taa alusten satamaoperaatioita. Ympäristö- ja kustannus-
syistä matalikon poisto on tarkoituksenmukaista suorittaa 
samassa yhteydessä muun satama-altaan ruoppauksen 
kanssa. Ruopattavan alueen haraussyvyys on satamaan tule-
van väylän ja satama-altaan haraustaso MW2005-16,5 m. 

Hankekuvauksessa (s.3) todetaan lisäksi:    

Neste Oil Oyj:n jalostamon öljylaiturin edustalla sijaitseva Moton 
matalikko hankaloittaa alusten laituriin tuloa ja kääntymistä 
muodostaen turvallisuusriskin. Matalan poisto aikaansaa lai-
turin edustalle nykyistä suuremman yhtenäisen täyssyvän vesialueen ja 
siten helpottaa ja yksinkertaistaa alusten satamaoperaatioita. Ym-
päristö- ja kustannussyistä matalikon poisto on luontevaa 
suorittaa samassa yhteydessä muun satama-altaan ruop-
pauksen kanssa. (korostukset lisätty) 

Hankekuvauksessa puhutaan laiturista yksikössä ja aivan yksiselitteisesti 
Neste Oyj:n öljylaiturista ja Neste Oyj:n sataman satamaoperaatioista. 
Naantalin Satama Oy:n ylläpitämään ns. yleissatamaan kulkevat alukset ei-
vät kulje Neste Oyj:n sataman laituriin.   

Kuten entisen julkisen väylän osalta, jatkossa kaikki ylläpito- ja kunnossa-
pitotoimenpiteet myös tämän ns. Moton matalan alueella tullaan teke-
mään yksinomaan Neste Oyj:n öljysatamaan tulevia tankkereita varten – 
ei Naantalin ns. yleiseen satamaan kulkevia aluksia varten. Tästä syystä on 
täysin epäloogista ja epätarkoituksenmukaista, että niistä vastaisi – nyt sa-
tamalakien ja maksuperusteiden kumouduttua – Naantalin Satama Oy. 
Selvyyden vuoksi Neste Oyj toteaa jo tässä, että Moton matalan ruoppaus-
ten kustannukset on aikanaan katettu Nesteen suorittamilla veronluontei-
silla satamamaksuilla moninkertaisesti kuten jäljempänä on selostettu. 
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3.2 Vuosien 2004 ja 2008 hankkeiden kustannusten jakautumisella ei ole asian ratkaisun kannalta 
merkitystä 

Asiassa on kiistatonta, että Merenkulkulaitos ja Naantalin kaupunki ovat 
jakaneet kyseisten hankkeiden kustannusvastuun. Hankkeet ovat kohdis-
tuneet aikaan, jolloin Naantalin kaupungilla oli alueella lakiin perustuva - 
mutta sittemmin kumottu - yksinoikeus satamanpitoon kaupungin alu-
eella. Naantalin kaupunki vastasi satama-alueen ylläpidosta ja peri satama-
alueen käytöstä maksua. Satamalait kumottiin vuonna 2015, jolloin siis 
päättyivät kaupunkien erioikeudet satamanpitoon ja veronluonteisten 
maksujen perimiseen. Naantalin kaupunki ei enää harjoita satamatoimin-
taa. Naantalin yleistä satamaa operoi Naantalin Satama Oy, joka ei luon-
nollisestikaan ole ollut rakennuttamassa julkista väylää satama-alueella.  

Neste Oyj huomauttaa, että vaikka kyseiset hankkeet toteutettiin Neste 
Oyj:n liikennettä varten, Neste Oyj:llä ei satamalakeihin perustuvista erityisoi-
keuksista johtuen olisi edes ollut mahdollisuutta olla kyseisten hankkeiden rakennut-
tajaosapuolena, sillä kyse oli Naantalin kaupungin erityislakiin perustuvasta 
satama-alueesta ja sen hallinnasta.  Satamalakien kumoamisen jälkeen 
näitä erityisoikeuksia ei enää ole. Myös satama-alueen merkitys alueen hal-
linnoinnissa ja maksujen perimisessä päättyi satamalakien kumoamiseen.  
Satama-alueen määrittäminen ei enää luo yksityisille yrityksille, kuten 
Naantalin Satama Oy:lle laista seuraavia oikeuksia.  

Näin ollen sillä seikalla, että Naantalin kaupunki, joka on satama-aluetta 
koskevien – ja sittemmin kumottujen – erityisoikeuksiensa vuoksi ollut 
hankkeessa mukana yhdessä Merenkulkulaitoksen kanssa, ei Neste Oyj:n 
näkemyksen mukaan voida mitenkään perustella sitä, että väylän ylläpito 
tulisi satamalakien kumoamisen jälkeen määrätä Naantalin Satama Oy:lle.  

Neste Oyj myös huomauttaa, että hankkeiden rakentamisajankohtana voi-
massa ollut satamaprivilegio mahdollisti kaupungeille satamamaksujen pe-
rimisen kaikilta satama-alueen rajat ylittäviltä aluksilta. Neste Oyj maksoi 
yli 60 vuoden ajan Naantalin kaupungille joka vuosi lähes kolme miljoo-
naa euroa satamamaksuja yksinomaan Naantalin kaupungin määrittämään 
satama-alueen rajaan perustuvan satama-alueen käytön perusteella. Neste 
Oyj ei kuitenkaan käyttänyt mitään kaupungin satamapalveluita, sillä se 
hoiti ja operoi itsenäisesti omalla kustannuksellaan oman satamansa, ku-
ten tänäkin päivänä. Näillä Neste Oyj:n maksamilla satamamaksuilla on 
käytännössä maksettu monikymmenkertaisesti julkisen väylän rakentami-
nen Naantalin satama-alueella.  

Neste Oyj pitää selvänä, että myös kaikki tulevat väylän ylläpitotyöt, kuten 
parantamis-, syventämis- ja kunnossapitoruoppaukset ja mm. väylän sy-
vyyttä koskevat mittaukset tehdään nimenomaan Neste Oyj:n satamaan 
saapuvia ja sieltä lähteviä tankkereita varten niiden koon vuoksi. Siten on 
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perusteltua, että Neste Oyj määrätään ylläpitämään kustannuksellaan sen 
satamaan kulkeva väylä, ml. väylään tehtävät parannukset. Mitään perus-
tetta sille, miksi ylläpito tulisi määrätä ainakaan yksinomaan Naantalin Sa-
tama Oy:lle Neste Oyj:n sijaan ei ole.    

3.3 Naantalin Satama Oy:n rooli entisellä Naantalin kaupungin satama-alueella ei puolla ylläpidon 
myöntämistä Naantalin Satama Oy:lle 

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on perustellut ratkaisuaan myös sillä, 
että Naantalin Satama Oy on käytännössä jo toiminut satama-alueella kuin 
yleisen paikallisväylän ylläpitäjä. Neste Oyj oudoksuu Etelä-Suomen alue-
hallintoviraston perustelua. Neste Oyj:n käsityksen mukaan väylän turva-
merkkien nykyisellä ylläpidolla ei voida perustella väylän ylläpitotahon va-
lintaa jatkossa väylän statuksen muuttuessa julkisesta väylästä yleiseksi pai-
kallisväyläksi. Vesilaista, sen perusteluista, muusta voimassa olevasta lain-
säädännöstä tai oikeuskäytännöstä ei löydy tukea Etelä-Suomen aluehal-
lintoviraston perusteluille.       

Ensinnäkin Neste Oyj toteaa, että vastuu väylän ylläpidosta satama-alu-
eella ei ole, päivänvastoin kuin AVI tuntuu ymmärtäneen, ollut Naantalin 
Satama Oy:llä. Vastuu väylänpidosta, ml. mahdolliset vahingot, on ollut 
väylän pitäjällä, eli Väylävirastolla lupapäätösten mukaisesti myös satama-
alueella, kuten väyläpäätösten 2004 ja 2008 lupamääräyksistä 12 ja 13 käy 
ilmi (ennen Etelä-Suomen aluehallintoviraston valituksenalaisella päätök-
sellä tekemiä muutoksia):  

12) Merenkulkulaitoksen on pidettävä väylä laitteineen asi-
anmukaisessa kunnossa ja huolehdittava omalta osaltaan 
siitä, että väylää käytetään niin, että siitä aiheutuu mahdolli-
simman vähän haittaa muulle merialueen käytölle. 

13) Merenkulkulaitos on vastuussa väylästä ja väylän käy-
töstä mahdollisesti aiheutuvasta vahingosta, haitasta tai 
muusta edunmenetyksestä siten, kuin vesilaissa on säädetty. 

Tästä syystä myös Väylävirasto on ollut suostuvainen väylän ylläpitotahon 
muuttamiseen. Neste Oyj kuitenkin huomauttaa, että Väylävirastolle ei ole 
ollut merkitystä sillä, tuleeko väylän ylläpito Naantalin Satama Oy:n vai 
Neste Oyj:n vastattavaksi, vaan on puoltanut kumpaakin hakemusta. Väy-
lävirasto aiempana vastuutahona ei siten ole katsonut, päinvastoin kuin 
Etelä-Suomen aluehallintovirasto, että Naantalin Satama Oy:n harjoit-
tama väylän operatiivinen ylläpito miltään osin puoltaisi Naantalin Satama 
Oy:n hakemusta tai valintaa väylän ylläpitäjäksi.  

Neste Oyj huomauttaa lisäksi, että myöskään se seikka, että Naantalin kau-
punki on siirtänyt väylähanketta koskevan yhteistyösopimuksen Naantalin 
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Satama Oy:lle ei perustele sitä, miksi Naantalin Satama Oy:lle tulisi myön-
tää väylän ylläpitovastuu. Kyseinen sopimus koski lisäksi yksinomaan hankkeen 
rakentamista ja rakentamisen kustannusten kohdentumista, ei väylän ylläpitoa jat-
kossa. Kuten edellä on todettu, syyt sille miksi hanke on toteutettu sopi-
muksen mukaisella tavalla, löytyvät sittemmin kumotuista satamalaeista ja 
kaupunkien erioikeuksista satamanpitoon.  

Kuten edellä on tuotu esiin, Naantalin kaupungilla on ollut erityisoikeuk-
sia satama-alueella satamanpitoon vuoteen 2015 saakka, mikä on perus-
tellut sitä, että se on vastannut hallinnoimansa alueen osalta väylän ylläpi-
dosta. Satamalakien kumoamisen jälkeen satama-alue ei ole mikään erityinen alu-
eensa, joka kuuluisi omistuksellisesti, lainsäädännöllisesti tai muullakaan perusteella 
Naantalin Satama Oy:lle luoden tälle erityisiä oikeuksia tai velvollisuuksia väylän 
ylläpitoon.  

Neste Oyj:n käsityksen mukaan Naantalin Satama Oy on tosiasiassa yllä-
pitänyt väylän turvamerkkejä entisellä satama-alueella vuodesta 2015 läh-
tien. Neste Oyj kuitenkin huomauttaa, että turvamerkkejä on kyseisen 
väylän alueella vain joitakin, ja niiden ylläpito on varsin helppoa ja kustan-
nuksiltaan maltillista. Väylän ylläpito ei siten vaadi erityiskokemusta, jolla 
mahdollisesti voitaisiin perustella ylläpitovastuun jatkumista Naantalin Sa-
tama Oy:llä.  

Turvamerkkien ylläpidon lisäksi väylän ylläpitoon kuuluu väylän syvyyttä 
koskevat mittaukset ja tästä seuraavat mahdolliset parannustyöt. Ylläpi-
toon voidaan lisäksi katsoa kuuluvan jäänmurto. Ruoppaustöitä (paranta-
mis-, syventämis- ja kunnossapitoruoppauksia), väylätutkimuksia tai -mit-
tauksia (väylän kulkusyvyyden varmistavat tutkimukset, esim. syvyysmit-
taukset, -luotaukset ja tankoharaukset) Naantalin Satama Oy ei ole väylä-
osuudella tiettävästi tehnyt.  

Kuten edellä on tuotu esiin, mahdolliset kunnossapito- ym. ruoppaukset 
ja muut väylän syvyyteen liittyvät toimet tehtäisiin jatkossakin Neste Oyj:n 
satamaan liikennöiviä tankkereita varten. Näin ollen olisi luonnollista, että 
kunnossapitovastuu määrättäisiin Nesteen Oyj:n satamaan johtavalla väy-
län osuudella suoraan Nesteelle. Neste Oyj huomauttaa lisäksi, että myös 
jäänmurto on päätöksen kohteena olevalla väyläosuudella hoidettu Neste 
Oyj:n tankkereiden avulla (alukset pitävät kokonsa johdosta väylän 
avoinna), ja Neste Oyj:n Naantalissa sijaitsevalla jäänmurtajalla. Neste 
Oyj:n käsityksen mukaan Naantalin Satama Oy ei edes omista jäänmurto-
kalustoa.  

Mitään perustetta sille, miksi Naantalin Satama Oy:n tulisi saada jatkossa 
väylän ylläpito-oikeus ei edellä esitetysti ole, eikä ylläpito-oikeutta voida 
perustella turvamerkkien nykyisellä ylläpidolla. Vesilaista tai muustakaan 
voimassa olevasta lainsäädännöstä ei myöskään löydy perusteluja sille, että 
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ylläpitäjäksi tulisi määrätä yleisen sataman operaattori, kun kyse on kui-
tenkin yksityisen yrityksen omaan satamaan ohjautuvasta liikenteestä. 
Neste Oyj katsoo, että Etelä-Suomen aluehallintoviraston perustelut ovat 
siten myös tältä osin virheelliset ja lakiin perusteettomat.   

3.4 Naantalin Satama Oy:n tarkoitusperät on huomioitava intressipunninnassa 

Neste Oyj katsoo, että Naantalin Satama Oy:n tarkoitusperät hakemuk-
selle on syytä huomioida arvioinnissa. Naantalin kaupunki ja Neste Oyj 
ovat kiistelleet useiden vuosien ajan siitä, onko Nesteen maksettava sata-
malakien kumoamisen jälkeenkin korvausta pelkästään sillä perusteella, 
että laivat ylittivät kumotun lainsäädännön mukaan määritellyn satama-
alueen rajan. Naantalin kaupunki vei asian välimiesoikeuteen, jonka anta-
man, julkisuudessa esillä olleen päätöksen mukaan Neste Oyj:llä ei ole 
1.1.2015 jälkeen enää velvollisuutta maksaa satamamaksuja.3  

Naantalin Satama Oy:n käyttäjät maksavat sille korvausta käyttämistään 
palveluista, kuten EU-oikeuden vaatimuksista seuraa. Neste Oyj:n sata-
maan tulevat ja sieltä lähtevät alukset eivät näitä maksuja maksa, sillä ne 
eivät käytä mitään Naantalin Sataman palveluja Neste Oyj:n operoidessa 
itse satamansa kaikki toiminnot.  

Neste Oyj:n käsityksen mukaan onkin ilmeistä, että Naantalin Satama 
Oy:n hakemus on tehty siinä tarkoituksessa, että se voisi yrittää vaatia 
Nesteeltä korvauksia yleisen paikallisväylän ylläpitäjänä väylän ja vesialu-
eiden ylläpidosta Nesteen öljysatamaan kulkevien alusten osalta. Neste 
Oyj pitää ilmeisenä, että Naantalin Satama Oy:n tarkoituksena on lupaha-
kemuksellaan yrittää kiertää ne lainsäädäntömuutokset (satamalakien ku-
moaminen), joiden perusteella mahdollisuus satamamaksujen perimiseen 
Neste Oyj:ltä on lakannut. Muita tarkoitusperiä Naantalin Satama Oy:n 
hakemukselle on mahdotonta nähdä, sillä hakemuksen myötä Naantalin 
Satama Oy:lle kohdistuu vastuita, joista se on aiemmin ollut vapaa.  

Neste Oyj:n käsityksen mukaan Naantalin Satama Oy:n tarkoitusperät on 
huomioitava päätöksenteon intressipunninnassa ja tarkoituksenmukai-
suusharkinnassa. Neste Oyj:llä ei ole vastaavia tarkoitusperiä eikä se aio 
periä satamamaksuja tai niitä vastaavia maksuja muilta väylän käyttäjiltä, 
jos se määrätään väylän ylläpitäjäksi.  

3.5 Aikaprioriteettiperiaate ei tule sovellettavaksi tarkasteltavassa asiassa 

Neste Oyj:n hakemukseen antamissaan päätöksissä 455/2020 
ESAVI/4594/2020 ja 456/2020 (ESAVI/5608/2020) Etelä-Suomen 

 
3 Välitystuomion sisältö on pääasiakysymysten osalta tullut uutisoinnin myötä julkiseksi, esim. Aamuset 17.3.2017; Turun Sa-
nomat 17.3.2017.  
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aluehallintovirasto on perustellut Neste Oyj:n hakemuksen hylkäämistä 
seuraavasti: 

”Edelleen, vaikka merkinnän mukaisten päätösten Naanta-
lin Satama Oy:n hakemusta puoltavia seikkoja ei huomioi-
taisi, taikka katsottaisiin, että molempia hakemuksia puolta-
vat vastaavat seikat, on asia ratkaistava aikaprioriteettiperi-
aatteen mukaisesti Naantalin Satama Oy:n hakemuksen hy-
väksi. Naantalin Satama Oy:n hakemus on tullut vireille 
aluehallintovirastossa 2.5.2019 ja Neste Oyj:n hakemus 
vasta 11.2.2020. Näin ollen myös tällä perusteella Neste 
Oyj:n hakemus tulee hylätä.”  

Aikaprioriteettiperiaatetta ei mainita valituksenalaisessa päätöksessä, 
mutta Neste Oyj pitää perusteltuna lausua siitä myös tarkasteltavassa va-
lituksessa, sillä hakemukset on tosiasiassa käsitelty yhdessä, ja koska Etelä-
Suomen aluehallintovirasto on käyttänyt periaatetta perusteena Neste 
Oyj:n hakemuksen hylkäämiseen.  

Kyseinen periaate ei sovellu nyt valituksenalaista päätöstä koskevassa ve-
silain 10 luvun 2 §:n ja 4 §:n mukaisessa asiassa.  

Aikaprioriteettiperiaate on käytössä varallisuus-, esine- ja immateriaalioi-
keuksien kollisiotilanteissa ratkaisukriteerinä. Tällöin aikaprioriteettiperi-
aatteen noudattaminen tarkoittaa, että oikeudella, jonka oikeusperuste on 
aikaisempi, on etusija myöhempään oikeuteen nähden. Aikaprioriteettipe-
riaatteesta on näissä tilanteissa säädetty selkeästi laissa.4  

Vastaavasti ympäristöoikeuden alalla aikaprioriteettiperiaatteen soveltu-
minen on kirjattu yksiselitteisesti lakiin. Esimerkkinä voidaan mainita kai-
voslaki, johon on kirjattu etuoikeus lain mukaiseen lupaan sille, joka lupaa 
on ensimmäisenä hakenut.5 Vastaavaa säännöstä ei löydy vesilaista kulku-
väyliä koskien. Vesilaissa mainitaan etusijajärjestys vain veden ottamista 
koskevissa lupa-asioissa tilanteessa, jossa kaikkien vesiesiintymään koh-
distuvien vedenottotarpeiden yhteensovittaminen ei ole mahdollista. 
Yleistä aikaprioriteettiperiaatetta vesilaissa ei ole, vaan se on rajattu yksin-
omaan yllä mainittuun tilanteeseen.   

Aikaprioriteettiperiaatteesta ja etusijajärjestyksestä on siten säädetty kai-
kissa yllä mainituissa tilanteissa lain tasolla. Vesilakiin ei sisälly säädöstä 
aikaprioriteettiperiaatteen soveltamisesta luvan hakemisen perusteena ole-
vassa vesilain 10 luvun 2 §:n momentin mukaisessa yleisen paikallisväylän 

 
4 Varallisuus- ja esineoikeuden osalta aikaprioriteetti löytyy maakaaren 3 luvun 6 ja 7.2 §:stä sekä kauppakaaren 1 luvun 5 § ja 
13 luvun 2 §:stä. Immateriaalioikeuksien osalta aikaprioriteettiperiaate mainitaan tavaramerkkilain 14 §:ssä sekä patenttilain 2 
§:ssä.  
5 Kaivoslain 32.1 § 
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määräämistilanteessa tai luvun 4 §:n muutosta koskevassa asiassa. Kysei-
nen periaate ei ole myöskään mikään yleinen hallinnon oikeusperiaate, jota 
valituksenlaisessa asiassa voitaisiin soveltaa. 

Aikaprioriteettiperiaatteen soveltamiselle nyt kyseessä olevassa asiassa ei 
siten ole perusteita. Päinvastoin, tarkasteltavana olevan kaltaisissa asioissa 
asioiden käsitteleminen yhdessä on pääsääntö, eikä tällöin aikaprioriteet-
tiperiaatteelle jää sijaa.  Tasapuolisen käsittelyn toteuttamiseksi viranomai-
sen on hallintolain 25 §:n mukaan valmisteltava yhdessä ja ratkaistava sa-
malla kertaa asiat, jotka voivat merkittävästi vaikuttaa toisiinsa, mikäli ne 
ovat vireillä samanaikaisesti. Merkitystä ei ole sillä, ovatko asiat tulleet vi-
reille viranomaisen vai asianosaisen vaatimuksesta. Myös eri aikaan vireille 
tulleet asiat on yllä mainituilla edellytyksillä käsiteltävä yhdessä. 

Etelä-Suomen aluehallintoviraston Neste Oyj:n hakemusta koskeva pää-
tös on siten virheellinen. Koska asiat on käsitelty yhdessä, vaikuttaa Neste 
Oyj:tä koskeva päätös myös Naantalin Satama Oy:n hakemukseen annet-
tuun päätökseen.  

3.6 Ankkurointialue 

Neste Oyj on hakemuksessaan hakenut myös julkisen väylän yhteydessä 
olevan ankkurointialueen määräämistä yleiseksi paikallisväyläksi. Etelä-
Suomen aluehallintovirasto on Neste Oyj:n hakemusta koskevissa hylkää-
vissä päätöksissään todennut, että julkisen väylän yhteydessä olevan ank-
kurointialueen ylläpidon määrääminen Neste Oyj:lle ei ole tarkoituksen-
mukaista, sillä alue liittyy olennaisesti alueen paikallisväyliin. Neste Oyj 
pitää Etelä-Suomen aluehallintoviraston ratkaisua vääränä. Naantalin Sa-
tama Oy:n hakemus ei ole koskenut ankkurointialuetta, eikä Etelä-Suo-
men aluehallintoviraston päätöksissä aseteta määräyksiä ankkurointialu-
eesta.  

Valituksenalaiset päätökset tulee kuitenkin Neste Oyj:n käsityksen mu-
kaan käsitellä ja arvioida yhdessä Neste Oyj:tä koskevien päätösten 
kanssa. Neste Oyj vaatii Neste Oyj:n hakemusta koskeviin päätöksiin an-
tamassaan valituksessa, että ankkurointialue määrätä osaksi paikallis-
väylää, jota ylläpitäisi joko Neste Oyj yksin tai toissijaisesti Neste Oyj yh-
dessä Naantalin Satama Oy:n kanssa. Neste Oyj pitää tarpeellisena, että 
ankkurointialuetta koskeva kysymys huomioidaan päätöksenteossa Neste 
Oyj:n saamaan päätökseen tekemän valituksen mukaisesti, kun valituksia 
käsitellään yhdessä.  

4 Vaatimus päätöksen täytäntöönpanoa koskevan välipäätöksen antamisesta 

Valituksenalaisessa lupapäätöksessä Etelä-Suomen aluehallintovirasto on 
määrännyt, että yleinen paikallisväylä voidaan ottaa heti käyttöön ja että 
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Naantalin Satama Oy:n tulee ilmoittaa viipymättä Liikenne- ja 
viestintävirastolle väylän ylläpitäjän muutoksesta. Päätöksen täytäntöön-
pano edellyttää kuitenkin Etelä-Suomen aluehallintoviraston käyttöönot-
toa koskevasta määräyksestä huolimatta valituksenalaisten päätösten lain-
voimaisuutta. Vesilain mukaiset päätökset ovat pääsääntöisesti täytän-
töönpantavissa vasta niiden lainvoimaisuudesta lähtien (vesilain 15 luvun 
7 §). Säännöksessä on nimenomaisesti todettu, että vesilain nojalla annet-
tuun päätökseen ei sovelleta oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun 
lain 122 §:n 3 momentin säännöksiä lainvoimaa vailla olevan päätöksen 
täytäntöönpanosta. Tarkasteltavana olevassa asiassa ei ole myöskään kyse 
vesilain 15 luvun 8§ tai 9 §:ssä taikka vesilain 18 luvun 11 §:ssä viitatuista 
asioista, joissa päätöksen täytäntöönpano on tietyin edellytyksin mahdol-
linen ilman päätöksen lainvoimaisuutta. Näin ollen Etelä-Suomen alue-
hallintoviraston päätös on täytäntöönpantavissa vasta kun se on lainvoi-
mainen. 

Varmuuden vuoksi Neste Oyj pyytää, että Vaasan hallinto-oikeus nimen-
omaisesti kieltää Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätöksen täytän-
töönpanon, kunnes Vaasan hallinto-oikeus ratkaisee itse pääasian. Perus-
teena täytäntöönpanokiellolle on vesilain säännösten ohella edellä kuva-
tusti Neste Oyj:n etujen loukkaus sekä Naantalin tarkoitusperät väylän yl-
läpidolle. Kuten edellä on kuvattu, Etelä-Suomen aluehallintoviraston 
päätös johtaisi siihen, että Neste Oyj:n samalla alueella sijaitseva itsenäi-
nen satama ja tähän satamaan kulkevat alukset joutuisivat väylän ylläpito-
vastuun siirtyessä Naantalin Satama Oy:lle tähän nähden alisteiseen ase-
maan, pääasian ollessa vielä vireillä. Etelä-Suomen aluehallintoviraston 
päätökset loukkaavat suoraan Neste Oyj:n etuja niiden täytäntöönpanosta 
lähtien. Neste Oyj:llä on perusteltu syy vaatia annettujen päätösten täytän-
töönpanokieltoa, kunnes pääasia on ratkaistu.  
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