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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  

3.12.2021 

Valituksen tiedoksisaantipäivä 

Hallintolain 62 a §:n 3 momentin mukaan tiedoksisaannin katsotaan 

tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta. 

Valituksen tiedoksisaantipäivä on 10.12.2021. 

Asia 

Vaasan hallinto-oikeuteen on jätetty yksi valitus Länsi- ja Sisä-Suomen 

aluehallintoviraston päätöksestä 28.5.2021 nro 114/2021 vesilain mukaisessa 

lupa-asiassa. Päätös koskee Patajoen pohjapadon kunnostusta, rullaradan 

rakentamista ja pienvenereittiin liittyvien nykyisten rakenteiden pysyttämistä 

(Jämsä). Päätös sisältää vesilain 3 luvun 16 §:n mukaisen valmistelulupaa 

koskevan ratkaisun.  

Valitusasiakirjan nähtävilläpito  

Tämä kuulutus ja valitus pidetään nähtävillä 3.12.2021 – 28.1.2022 Vaasan 

hallinto-oikeuden verkkosivuilla 

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

oikeudenkuulutukset/valituskuulutukset.html). Hallinto-oikeuden 

verkkosivuilla valitus on ilman liitteitä. Tieto kuulutuksesta on julkaistava 

Jämsän kaupungissa. 

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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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 28.1.2022. 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 

20835/2021. 

Kiinteistön osaomistajaa pyydetään antamaan tieto kuulutuksesta myös 

kiinteistön mahdollisille muille omistajille ja haltijoille. 

Tiedoksianto järjestäytymättömien osakaskuntien osakkaille 

Hakemuksessa tarkoitetulla hankkeella saattaa olla vaikutuksia myös 

seuraavilla yhteisillä maa- tai vesialueilla:  

 

182-402-878-1 Venevalkama 

182-422-876-1 Patajoen lohkok. vesialueet 

182-430-878-1 Yhteiset 2 palstaa 

 

Vaasan hallinto-oikeus 

Kuulemiskanslia, 029 56 42623 

 

 

Tuomioistuimen yhteystiedot 

 

Vaasan hallinto-oikeus 

Korsholmanpuistikko 43, 4 krs (PL 204), 65101 Vaasa 

Sähköposti: vaasa.hao@oikeus.fi 

Puh.: 029 56 42780  

 

Hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelu: 

https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet 

 

Henkilötietojen käsittelyyn ja tietosuojaan liittyvät tiedot ovat saatavilla: 

https://oikeus.fi/hallintooikeudet/vaasanhallinto-oikeus/fi/ 

 



VALITUS 
 
VALITTAJAT:   
 
VALITTAJAT:  valtakirjalla edustaen seuraavia (valtakirjat liitteenä): 
 

1. Tobermore Oy, valtakirja 1. 
2. Sentiero Oy, valtakirja 1. 
3. Himoslomat Oy, valtakirja 1. 
4. Himos Safarit Oy, valtakirja 1. 
5. Kiinteistö Oy Päijänteen Helmi Oy, valtakirja 1. 
6. , valtakirja 1. 
7. , valtakirja 2. 
8. , valtakirja 3. 
9. , valtakirja 4.  
10. , valtakirja 5.  
11. , valtakirja 6. 
12. valtakirja 7. 
13. , valtakirja 8. 
14. , valtakirja 9. 
15. , valtakirja 10. 
16.  valtakirja 11. 
17. , valtakirja 12. 

 
ASIA:   Länsi- ja Sisä Suomen Aluehallintoviraston päätös 114/2021 Dnro LSSAVI/9268/2020 
 
VAATIMUKSET 
 
Valittajat vaativat, että  
 

1. Länsi- ja Sisä Suomen aluehallintoviraston päätöksen 114/2021 Dnro LSSAVI/9268/2020 
kumoamista kokonaisuudessaan ja kaikilta osin  

2. Itä-Suomen ympäristölupaviraston 17.10.2000 antamallaan päätöksen luvan nro 51/00/1 ja 
muutoslupien nro 5/05/1 2005, nro 95/07/1, nro 12/07/1 2007,   nro 95/07/1  2007 sekä 
Hallintopakkopäätöksen nro 263/2019 mukaista täytäntöönpanoa. Eli kanavan ja pienvenereitin 
rakentamisen velvoittamista Jämsän kaupungille. 
   
 

PERUSTELUT  
 
Keskeiset taustatekijät:  
 

Patajoen kanava on Patalahden ja Päijänteen Vanhaselän yhdistävä kanava Jämsässä. Kanava 
rakennettu on osittain ja työt jätetty kesken vuonna 2008. Tarkoitus on ollut rakentaa kanava ja 
pienvenereitti, joka mahdollistaa myös tietyn kokoluokan perämoottoriveneiden liikenteen 
Päijänteen ja Patalahden välillä ja kalojen vapaan liikkuvuuden. Hankkeen rahoitus on koostunut 
Jämsän kaupungin, EU:n rakennerahaston ja paikallisten yrittäjien rahoista. Himosalueen rooli on 
kasvanut vuosi vuodelta ja Patalahden alue on tullut yhä merkityksellisemmäksi. Patajoen varressa 
on voimassa 28.1.2020 lainvoiman saanut Keski-Suomen maakuntakaava ja kaavassa hankealue on 
merkitty matkailupalveluiden alueeksi. Lisäksi alue on merkitty matkailun ja virkistyksen, asumisen 



ja vapaa-ajan asumisen sekä kulttuuriympäristön vetovoima-alueeksi. Patajoen vartta ei voi 
nykyisellään hyödyntää  minkäänlaiseen virkistyskäyttöön.   

 
Itä-Suomen ympäristölupavirasto on 17.10.2000 antamallaan päätöksellä nro 51/00/1 myöntänyt 
Jämsän kaupungille luvan Patajoen pienvenereitin rakentamiseen. Hanke käsittää ruoppauksen ja 
vesialueen täytön sekä venesulun, pohjapadon ja kahden uuden sillan rakentamisen. Päätöksen 
mukaan rakennettava pohjapato vaikuttaa Patalahden vedenkorkeuteen siten, että vedenpinnan 
tavoitetaso N60 +78,95 m vastaa keskivirtaamatilannetta ja padon johdosta vedenkorkeus pysyy 
nykyistä vakaampana. Hankkeen tavoitteena on pienvenereitti, joka mahdollistaa 
perämoottoriveneiden  (mitoitusvene Bella 900) liikenteen Päijänteen ja Patalahden välillä. 
Rakennettavan sulun hyötypituus on 8,0 m ja leveys 3,0 m ja kulkusyvyys 0,8 m. Sulun eteläpuolelle 
rakennettavan pohjapadon harjan korkeus on N60 +78,90 m (N2000 +79,20 m). Hanke on yleisen 
tarpeen vaatima. Luvansaajalle on myönnetty oikeus hanketta varten tarvittaviin toiselle 2 (37) 
kuuluviin alueisiin lukuunottamatta aluetta, jonka osalta käytöstä on sovittu erikseen. Itä-Suomen 
ympäristölupavirasto on 14.1.2005 antamallaan päätöksellä nro 5/05/1 muuttanut 
ympäristölupaviraston päätöksen nro 51/00/1 lupamääräystä 10 siten, että työt on aloitettava 
16.11.2007 ja tehtävä valmiiksi 16.11.2009 mennessä. Itä-Suomen ympäristölupavirasto on 
31.1.2007 antamallaan päätöksellä nro 12/07/1 muuttanut ympäristölupaviraston päätöksen nro 
51/00/1 lupamääräyksiä 1 (rakentamista koskevat määräykset), 2 (tarkkailu), 3 (kalatalousmaksu) ja 
4 (rapuja koskevat määräykset). Sulun uusi hyötypituus on 9,0 m, leveys 3,4 m ja kulkusyvyys 1,3 m. 
Patoa koskevaa määräystä ei ole muutettu. Ympäristölupavirasto on myös oikeuttanut luvan 
haltijan ryhtymään päätöksessä tarkoitettuihin töihin jo ennen päätöksen lainvoimaiseksi tulemista. 
Päätöksessä oikeudet toiselle kuuluviin alueisiin, jotka alkuperäisessä päätöksessä nro 51/00/1 on 
myönnetty, on poistettu, koska hakija on saanut hankkeessa tarvittaviin alueisiin niiden omistajien 
suostumukset.  
 
Itä-Suomen ympäristölupavirasto on 24.8.2007 antamallaan päätöksellä nro 95/07/1 muuttanut 
ympäristölupaviraston päätöksen nro 51/00/01 luvan myöntämistä koskevan kohdan 1., 4., 5., 6. ja 
9. kappaleita sellaisina kuin ne kuuluvat päätöksen nro 12/07/1 (31.1.2007) mukaisesti 
muutettuina. Pohjapato ja sulku on siirretty aikaisemmasta paikasta paalusta 1370 paalulle 470. 
Padon ja sulun mitat ja korkeustasot sekä väylän leveys säilyvät voimassa olevan luvan mukaisina. 
Muutoksella on ollut Patajoen osakaskunnan suostumus sekä niiden kiinteistönomistajien 
suostumus, joiden alueisiin muutoksilla saattaisi olla merkitystä. Itä-Suomen ympäristölupavirasto 
on 28.5.2008 antamallaan päätöksellä nro 84/08/1 muuttanut ympäristölupaviraston päätöksen 
17.10.2000 nro 51/00/1 luvan myöntämistä koskevan kohdan 1., 2., 4. ja 9. kappaleita sekä 
lupaehdon 1 toista kappaletta sellaisina kuin ne kuuluvat päätösten 31.1.2007 nro 12/07/1 ja 
24.8.2007 nro 95/07/1 mukaisesti muutettuina. Sulun ja pohjapadon sijaintia on muutettu 
siirtämällä ne aikaisemmasta paikasta paalulta 470 paalulle 520, mutta niiden koko ja korkeustaso 
pysyvät aikaisemman luvan mukaisina. Vesialueiden ja niiden rantatilojen osalta on saatu 
suostumukset, joiden alueisiin muutoksilla saattaa olla vaikutusta.  

 
Jämsän teknisen lautakunnan päätöksen 10.4.2008 mukaan rakennuttajakonsultin esittämiä 
vaihtoehtoja maanrakennustöiden loppuunsaattamisesta ei hyväksytty. ”Hankkeeseen käytetään 
myönnetty määräraha ja urakat lopetetaan sekä vastaanotetaan tehtyjen töiden osalta ja mm. 
sulku lähialueineen viimeistellään odottamaan hankkeen jatkamista myöhemmin erillisenä 
urakkana”. Jämsän kaupungin hallitus ei myöntänyt vuodelle 2009 hankkeen loppuunsaattamiseen 
tarvittavia määrärahoja. 

 

 vaativat 29.11.2018 hallintopakkohakemuksessa, että Jämsän 
kaupunki velvoitetaan rakentamaan Patajoen pienvenereitin rakennelmat lupapäätöksien 
mukaisiksi viipymättä. Samalla vaadittiin, että Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto asettaa 



Jämsän kaupungille tuntuvan uhkasakon kanavatöiden saattamiseksi annettujen vesilupien 
mukaisiksi. Viimeisen luvan lupamääräyksen mukaan työt tuli tehdä valmiiksi 16.11.2009 
mennessä. Jämsän kaupungin tekninen lautakunta on keskeyttänyt rakentamisen 10.4.2008. Sen 
jälkeen hanke on jäänyt sen hetkiseen tilaan eikä se täytä vesiluvassa sille asetettuja ehtoja. 
 
Kanavahankkeen nykyinen tila loukkaa yleistä ja yksityistä etua. Kanavan nykyinen rakenne on 
luvan ehtojen vastainen ja se rikkoo siten vesilakia. Kunnostetun väylän/kanavan piti alkuperäisen 
luvan ehtojen mukaan edistää allekirjoittaneiden yritysten ja yhteisöjen liike- ja harrastustoimintaa 
siten, että se mahdollistaa esteettä moottoriveneliikenteen väylässä molempiin suuntiin. Vapaa 
liikkuminen soutu- tai moottoriveneellä ei ole mahdollista, koska uoma on padottu umpeen 
kivipadolla. Pohjapatoa ei ole rakennettu, vaan sen sijaan on rakennettu kivistä pato, jonka harja on 
vedenpinnan yläpuolella. Edellä mainittu pato estää kalojen nousun kutemaan Päijänteeltä 
Patalahteen ja sen seurauksena kalansaaliit ovat romahtaneet.  
 
Kanavarakennelma ei ole sen mukainen kuin se esitettiin asianosaisille mm. maaomistajille ja 
kalastusosuuskunnille. Vahinkoa, joka on aiheutunut kaloille ja Patajoen rapukannalle, ei ole 
korvattu mitenkään, vaikka luvassa/luvissa on sellainen ehto/määräys.  
 
Kulkusyvyys ei toteudu eikä sulkua tai pohjapatoa ole rakennettu lupaehtojen mukaisesti. 
Odotuslaitureita ei myöskään ole rakennettu. Myöhemmin Jämsän kaupunki ja Keski-Suomen ELY-
keskus ovat todenneet, että koska joella ei ole voinut aiemminkaan liikkua, niin siihen voidaan 
tehdä pato. Pato vaikeuttaa entisestään liikkumista. Tämä on täysin ristiriitaista ja vesilain vastaista. 
Kaupungilla ei ole oikeutta katkaista väylää pintapadolla eikä sellaiselle ole edes haettu lupaa. 
Päätöksien lupaehdossa 8 todetaan, että ”Mikäli tässä päätöksessä tarkoitetuista toimenpiteistä 
aiheutuu vahingollinen seuraus, jota nyt ei ole edellytetty, voi edunmenetyksen kärsinyt tai yleisen 
edun vaatiessa asianomainen viranomainen saattaa asian vesilain 2 luvun 27 §:n 2 momentissa 
säädetyssä ajassa lupapäätöksen lainvoiman estämättä ympäristölupaviraston käsiteltäväksi siinä 
järjestyksessä kuin hakemusasioista on vesilaissa säädetty.” Määräys astuu voimaan, koska hanke ei 
täytä sille asetettuja vesilain mukaisia ehtoja eikä ole vesilain mukainen. 
 
Jämsän kaupunki ja Keski-Suomen ELY-keskus eivät ole lukuisista vaatimuksista ja pyynnöistä 
huolimatta halunneet saattaa hanketta loppuun, vaan ovat vastustaneet näitä vaatimuksia. He ovat 
esittäneet perusteluita, jotka eivät ole vesilain mukaisia eivätkä näin ollen täytä lupaehtoja. 
Paikkakuntalaiset, alueen asukkaat, vapaa-ajan asuntojen omistajat, alueen yrittäjät ja lomailevat 
ulkopaikkakuntalaiset ovat luottaneet Jämsän kaupungin saattavan kesken jättämänsä työn lupien 
mukaiseen päätökseen. 
 
Keski-Suomen ELY-keskus on vastannut, että vesilupa oli voimassa 16.11.2009 saakka eikä sille ole 
haettu jatkoaikaa. Samassa vastauksessa todetaan, että Jämsän teknisen lautakunnan päätöksellä 
10.4.2008 hankkeen toteuttaminen on keskeytetty. Jämsän kaupunginhallitus ei ole myöntänyt 
vuodelle 2009 hankkeen loppuunsaattamiseen tarvittavia määrärahoja. Samalla todetaan, että 
kukaan ei ole hakenut muutosta tähän kaupunginhallituksen päätökseen. On ilmeistä, että Keski-
Suomen ELY-keskus ja Jämsän kaupunki eivät tunne vesilain säännöksiä tältä osin. Vesilaki ei tunne 
vanhentumisen käsitettä. Tätä hanketta koskevat vesiluvat ovat kaikkine ehtoineen edelleen 
voimassa. Se, että työt eivät ole 16.11.2009 mennessä valmistuneet eivät suinkaan mitätöi tai 
kumoa luvan voimassaoloa, ehtoja tai vaatimuksia. Jämsän kaupungin teknisen lautakunnan 
10.4.2008 eikä Jämsän kaupunginhallituksen päätökset eivät vaikuta mitään vesiluvan 
voimassaoloon, ehtoihin tai vaatimuksiin. Huolimatta siitä, että onko joku hakenut tai ollut 
hakematta muutosta päätökseen. Vesilain pykälät ja ko. lupapäätöksen ehdot koskevat Keski-
Suomen ELY-keskusta ja Jämsän kaupunkia riippumatta siitä, mitä kaupungin poliittinen 
päätöksentekokoneisto päättää. Keski-Suomen ELY-keskus on laiminlyönyt tehtävänsä, kun se ei ole 
vaatinut kaupunkia saattamaan rakennustyötä loppuun ja luvan mukaiseksi. Myös Jämsän kaupunki 



on laiminlyönyt velvoitteensa, kun ei ole tehnyt työtä valmiiksi ja/tai hankkinut uutta lupaa. Se, että 
Jämsän tekninen lautakunta ei ole myöntänyt rahoitusta tai se, että kukaan ei ole hakenut 
muutosta ao. päätökseen ei vaikuta asian luvanmukaisuuteen. 

 
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on 13.11.2019 hyväksymällään Patajoen pienvenereitin 
rakentamista koskevalla hallintopakkopäätöksellä nro 263/2019 velvoittanut Jämsän kaupungin 
hakemaan Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastolta muutosta Itä-Suomen ympäristölupaviraston 
17.10.2000 antamaan päätökseen nro 51/00/1 ja sitä koskeviin muutospäätöksiin hankkeen 
nykytilanteen saattamiseksi vesilain mukaiseksi. Vaihtoehtoisesti Jämsän kaupungin tulee suorittaa 
loppuun Itä-Suomen ympäristölupaviraston 17.10.2000 antamassa päätöksessä nro 51/00/1 ja sitä 
koskevissa muutospäätöksissä edellytetyt työt Patajoen pienvenereittiä koskevan hankkeen 
loppuunsaattamiseksi. Päätöksen mukaan hakemus luvan muuttamiseksi tulee toimittaa 
aluehallintovirastoon tai töiden loppuunsaattamista koskeva suunnitelma aikatauluineen vesilain 
valvontaviranomaiselle 6 kuuden kuukauden kuluessa päätöksen lainvoimaiseksi tulosta 3 000 
euron sakon uhalla. Päätös on lainvoimainen.  
 
Todistusaineisto 1 https://ylupa.avi.fi/fi-FI/asia/1828366 

 
Perustelut vaatimukselle 

 
Perusteet vaatimukseen hylätä päätös 114/ 2021 koskien Patajoen pohjapadon kunnostus, 
rullaradan rakentaminen ja pienvenereittiin liittyvien nykyisten rakenteiden pysyttäminen sekä 
valmistelulupa   

 

Vesilain 3 luvun 23 §:n mukaan Jos vesitaloushanketta toteutettaessa havaitaan 
tarkoituksenmukaiseksi muuttaa lupamääräyksiä, lupaviranomainen voi luvanhaltijan 
hakemuksesta muuttaa lupamääräyksiä. Muuttamisen edellytyksenä on, että muutos on 
merkitykseltään vähäinen eikä se sanottavasti koske toisen oikeutta tai etua. Lupaviranomaisen on 
käsiteltävä asia soveltuvin osin kuten lupahakemus  

Vesilain 3 luvun 24 §:n mukaan lupaviranomainen voi hakemuksesta määrätä, että lupa raukeaa, 
jos:  
 
1) luvanhaltijaa ei enää ole taikka luvanhaltijaa ei voida hankaluudetta saada selville;  
2) hanke on menettänyt alkuperäisen merkityksensä; tai  
3) luvanhaltija sitä pyytää 
 
1. Päätöksen 114/2021 Dnro LSSAVI/9268/2020 ratkaisut johtavat 5 - 10 vuoden aikana Patajoen 

umpeen kasvamiseen. Nyt jo puut valtaavat jokea. Erityisesti pohjapato ja 
kunnossapitovelvoitteen poistaminen aiheuttavat kasvillisuuden leviämisen ravinteikkaassa 
vedessä ja Patajoen umpeen kasvamisen. Tämän seurauksena kulku on mahdotonta millään 
kulkuvälineellä ja myös vapaa kalojen liikkuminen estyy. Päätöksen 114/2021 Dnro 
LSSAVI/9268/2020 mukainen rullarata ja kalaporras jää käyttämättä ja tulee tarpeettomaksi. 
Lopputuloksena on padottu soistunut ja umpeenkasvanut Patajoki, joka on yleisen edun 
vastainen ja hankkeeseen sijoitetut 2 m€ menettävät merkityksensä. Kun kaikenlainen 
liikkuminen väylällä estyy jää alkuperäisen luvan nro 51/00/1 tarkoitus täysin toteutumatta. 
Tälle luvalle nro 51/00/1 annetut suostumukset ovat perustuneet luvan nro 51/00/1 sen 
muutospäätösten mukaiseen toteutukseen. 
 



Hallintopakkopäätöksen nro 263/2019 perusteluissa todetaan töiden aloittamaisen johtaneen 
luvan ehtojen täyttymiseen ja tällä perusteella hallintopakkopäätös nro 263/2019 on määrätty.  
(todistusaineisto 11 A ja B kuvat Patajoelta 2.7.2021.) 
 
Jämsän kaupungin lupahakemuksessa kuvattu rullarataratkaisua ei ole käytössä missään 
muualla. Asiaa kysyttiin yleisötilaisuudessa 5.6.2020 suunnittelijoilta ja Jämsän kaupungin 
edustajilta. Metallinen rakenne ilman käyttökokemuksia on merkittävä turvallisuusriski. 
Vinssijärjestelmä ja rullarata edellyttävät poistumista vesikulkuneuvosta. Kokonaisuus 
muodostaa riskin ja siinä ei ole huomioitu esteettömyyttä, ikäihmisiä, nuoria, lapsia ja 
erityisryhmiä. 
 

2. Jämsän kaupungin lupahakemus olisi pitänyt käsitellä muutoslupana ja hylätä Vesilain 3 luvun  
23 §:n mukaan, koska muutos alkuperäiseen lupaan nro 51/00/1 ja sen muutospäätöksiin ei ole 
merkitykseltään vähäinen. Hallintopakkopäätöksen mukaista muutoshakemusta ei ole 
määräajassa esitetty Länsi-ja Sisä Suomen aluehallintovirastolle. On esitetty uusi lupahakemus. 
Järjestely kiertää Vesilain 3 luvun 23§ määräyksen vähäisestä muutoksesta. Samalla on pyritty 
Jämsän kaupungin, Länsi- ja Sisä-Suomen Aluehallintoviraston sekä Keski-Suomen Elyn 
yhteistyöllä etukäteen sopien loukkaamaan ja mitätöimään ne oikeudet ja edut, jotka 
alkuperäisessä luvassa muodostuivat. 
 
Länsi- ja Sisä Suomen Aluehallintoviraston kuulutuksessa 13.10.2020 on otsikko ”Vesilain 

mukainen lupahakemus”. Tekstissä taasen lukee ”Jämsän kaupunki hakee muutosta Itä-

Suomen ympäristölupaviraston 17.10.2000 antamaan Patajoen pienvenereitin rakentamista 

koskevaan päätökseen nro 51/00/1 ja sitä koskeviin muutospäätöksiin (viimeisin muutospäätös 

nro 84/08/1 annettu 28.5.2008) hankkeen nykytilanteen saattamiseksi vesilain mukaiseksi 

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston 13.11.2019 antaman asiaa koskevan 

hallintopakkopäätöksen nro 263/2019 mukaisesti.” Tämä on johtanut muistutusten tekijöitä 

harhaan ja yli 40 muistutuksen tekijää ovat tästä huomauttaneet (todistusaineisto 17 Länsi- ja 

Sisä Suomen Aluehallintovirasto kuulutus 13.10.2020 ja todistusaineisto 18  

muistutus Länsi- ja Sisä Suomen Avin kuulutukseen 13.10.2020) 

Edelleen hallintopakkopäätöksen perusteluissa todetaan ” Rakennettu pohjapato ilman 
alkuperäisen tarkoituksen mukaista sulkurakennetta hankaloittaa asiassa saadun selvityksen 
perusteella veneellä liikkumista Päijänteen ja Patalahden välillä. Nykytilanne ei siten 
mahdollista sellaista pienveneyhteyttä Päijänteen ja Patalahden välillä, joka on ollut hankkeen 
tarkoitus ja jonka perusteella suostumukset hankkeelle on saatu sekä hankkeen toteuttamisen 
oikeudellisia edellytyksiä on aikanaan arvioitu.” Päätös 114/2021 Dnro LSSAVI/9268/2020 
muuttaa koko kanavan luonteen eikä toteuta alkuperäistä tarkoitusta ja ei siten ole vähäinen 
muutos. 
 

3. Aluehallintovirasto on rauettanut päätöksellä 114/2021 Dnro LSSAVI/9268/2020 päätöksen nro 
51/001 ja sitä koskevat muutospäätökset siltä osin, kuin ne koskevat venesulkurakennetta sekä 
määrännyt sulkurakenteeseen liittyvät jo toteutetut rakenteet purettavaksi kiinteistöltä 
Patalahti. Lisäksi päätöksellä on rauetettu myös pienveneväylää koskeva kunnossapitovelvoite, 
jota Jämsän kaupunki ei ole noudattanut vuodesta 2000 lähtien ja jota Keski-Suomen Ely ei ole 
valvonut. Vesilain 3 luvun 24 §:n  mukaan lupaviranomainen voi tehdä rauettamisen vain 
hakemuksesta. Saatujen asiakirjojen sekä viitaten puhelinkeskusteluun 

29.5.2020 (esittelijä Avi) kysyttäessä ko. asiasta, vastasi , että kukaan ei 
ole pyytänyt rauettamista. Selvyyden vuoksi todettakoon myös se, että hanke ei ole 
menettänyt alkuperäistä merkitystä.  



 
Oikeus alkuperäisen luvan etuihin ja hyötyihin syntyivät kun Jämsän kaupunki aloitti työt. 
Hallintopakkopäätöksen perusteluissa todetaan ” Aluehallintovirasto katsoo, että työt on 
olennaisilta osin katsottava tehdyiksi eikä lupa siten ole rauennut.”   
 

4. Alkuperäisen luvan mukaisen hankkeen tavoitteena on pienvenereitti, joka mahdollistaa 
perämoottoriveneiden liikenteen Päijänteen ja Patalahden välillä. Rakennettavan sulun 
hyötypituus on 8,0 m ja leveys 3,0 m ja kulkusyvyys 0,8 m. Sulun eteläpuolelle rakennettavan 
pohjapadon harjan korkeus on N60 +78,90 m (N2000 +79,20 m). Hanke on yleisen tarpeen 
vaatima. Luvan saajalle on myönnetty oikeus hanketta varten tarvittaviin toiselle kuuluviin 
alueisiin lukuun ottamatta aluetta, jonka osalta käytöstä on sovittu erikseen. Päätöstä 
perustellaan seuraavasti ” Ympäristölupavirasto katsoo, että Patajoen pienvenereitin 
rakentamisesta Himoksen matkailualueen kehittämiseksi ei aiheudu vesilain 2 luvun 5 §:ssä 
tarkoitettuja luvan myöntämiselle esteenä olevia seurauksia ja että rakentamisesta saatava 
hyöty on siitä johtuvaan vahinkoon, haittaan ja muuhun edunmenetykseen verrattuna 
huomattava. Hanke on yleisen tarpeen vaatima.”  
 
Nyt Länsi – ja Sisä Suomen Aluehallintovirasto arvio luvan myöntämisen edellytyksiä 
seuraavasti ”Aluehallintovirasto katsoo, että hankkeen alkuperäinen tarkoitus ja hankkeen 
hyödyt ovat olennaisesti muuttuneet. Tämän vuoksi aluehallinto tekee vesilain 3 luvun 4 §:n 2 
kohdan mukaisen uuden lupaharkinnan intressivertailuineen hankkeessa pysytettäville, 
muutettaville ja poistettaville rakenteille sekä jo toteutetuille ja uusille toimenpiteille 
kokonaisuutena. Ko. vesilain 2) kohdan mukaisesti vesitaloushankkeelle on myönnettävä lupa 
jos hankkeesta yleisille tai yksityisille eduille saatava hyöty on huomattava verrattuna siitä 
yleisille tai yksityisille eduille koituviin menetyksiin.  
 
Jämsän kaupunki lupahakemuksessa 30.6.2020 ei ole millään lailla ilmaistu alueen muuttuneita 
olosuhteita, johon intressivertailu perustuu. Lupahakemukseen jätettiin 47 muistutusta, joissa 
vaadittiin kanavan rakentamista alkuperäisen luvan nro 51/001 ja sitä koskevien 
muutospäätösten mukaisesti. Muistutuksia ei ole huomioitu intressivertailussa, johon päätös 
perustuu. Ilmaston lämpeneminen sekä kestävän kehityksen periaatteet nostavat myös lähi- ja 
luontomatkailun kysyntää. 
 
 
 
Himoksen alue on kehittynyt 20 vuodessa Etelä-Suomen johtavaksi ympärivuotiseksi 
matkailukohteeksi. Näistä lähtökohdista Aluehallintoviraston intressivertailu on väärä eikä 
perustu faktoihin. Luvan myöntämisen edellytykset eivät täyty vaan alkuperäisen luvan 
intressivertailu on toteutunut ja edustaa totuudenmukaista tilannetta. Hyödyt ovat 
merkittävästi kasvaneet. Päätös on kumottava väärään tietoon perustuvana.  
Himoslomat (Tobermore-konsernin tilastot): 
 
Kesäkauden matkailijoiden (yöpyjien) määrä on kasvanut vuodesta 2001 54 500 henkilöstä 
234 000 henkilöön vuonna 2019. Samana aikana Patalahden eli Patajoen vaikutusalueella 
olevien vuodepaikkojen määrä on kasvanut 2460 vuodepaikasta 3711 paikkaan. Himoslomien 
liikevaihto kesäkaudella on kasvanut samalla ajanjaksolla 2,75 m€:sta 9,87 m€:oon. 
Himoslomien keräämän asiakaspalautteesta ilmenee seuraavat seikat:  
 

Kesäoheispalveluiden kysyntä on kasvanut, veneilyä ja Päijänteeltä kysytään mutta yhteyttä 
ei ole. 
 



Päijänteen kalastusmatkailu Himoksen osalta lähes tyrehtynyt, koska vetouisteluveneet eivät 
pääse Päijänteelle. Tällä merkittävä potentiaali. 
 
Opastetut veneilysafareille kysyntää, mutta ei voida toteuttaa. 
 
Päijänteen matkailukuvaltti jää hyödyntämättä. 
 
Kanootti ja moottorivene vuokraus tyrehtynyt, koska yhteyttä ei ole. 
 
Tarve kanavalle ilman pohjapatoa on iso, loisi uusia yrityksiä ja työllistäisi lisää 

henkilökuntaa.  (Todistusaineisto 16  Himos-Safarit Oy muistutus Aville ) 

 
 
 
 

5. Jämsän kaupunki valitsi hallintopakkopäätöksen vaihtoehdoista luvan muutosmahdollisuuden. 
Luvan muuttamisesta on Jämsän kaupungin hallituksen päätös (todistusaineisto 3.  Jämsän 
Kaupunginhallituksen päätös 20.1.2020 §12) ja Jämsän teknisen lautakunnan kaksi päätöstä 
(todistusaineisto 4. ja 5, Jämsän kaupungin teknisen lautakunnan päätös 18.12.2019 §108 ja 
Jämsän kaupungin teknisen lautakunnan päätös 28.05.2020 §62). Jämsän kaupungin 
virkamiehet ovat ylittäneet toimivaltansa muuttaessaan Hallintopakkopäätöksen muutosluvan 
hakemisen lupahakemukseksi. Lupa hakemus ei ole Jämsän kaupungin toimivaltaisien elimien 
päätösten mukainen. Lupahakemuksen on allekirjoittanut  ja 
tässä hän ylittänyt toimivaltuutensa (todistusaineisto 6. Jämsän kaupungin lupahakemus 
30.6.2021) 

 
6. Keski-Suomen Ely keskuksen  on esittänyt jo 18.12.2019 

sähköpostissaan Jämsän kaupungin nyt lupahakemuksessa 
esitettyä tarkkaa ratkaisua (todistusaineisto 7.  (ELY) sähköposti 18.12.2019) 
Hän on siis esittänyt ja suunnitellut ratkaisun. Sähköposti on jaettu Elyssä 

. Kyseiset Keski-Suomen Elyn henkilöt ovat 
osallistuneet asian ratkaisumallin luomiseen sekä valmisteluun. Näillä perusteilla he ovat 
jäävejä Hallintolain 5 luvun 28 §:n 7 momentin mukaisesti antamaan viranomaislausuntoa 
asiassa. Hallituksen esityksen mukaan hallintolain 5 luvun 28 §:n 1 momentin 7 kohdalla 
tarkoitetaan virkamiehen osallistumista asian aikaisempaan käsittelyyn alemmassa 
viranomaisessa. Toisen asteen jääviyteen on perinteisesti rinnastettu esteellisyyden 
aiheutuminen siitä, että virkamies on toisen viranomaisen ratkaistavaksi kuuluvassa asiassa 
antanut lausunnon tai esittänyt mielipiteensä. Kun Länsi-ja Sisä Suomen aluehallintoviraston 
lupapäätös perustuu osittain Keski-Suomen Elyn lausuntoon on päätös hylättävä.  

 
7. Länsi-ja Sisä Suomen aluehallintovirasto on neuvotellut Pienvenereitin korjaamisen 

suunnittelusta ja vesilupahakemuksesta Jämsän kaupungin aloitteesta 8.5.2020. Länsi-ja Sisä 
Suomen aluehallintovirasto on myös aloitteellisesti esittänyt Keski-Suomen Elyn kutsumista 
neuvotteluun (todistusaineisto 8  sähköposti 17.4.2021). Neuvottelussa on 
linjattu päätökset jo ennen varsinaista käsittelyä ja yleisötilaisuutta Näin ollen Länsi-ja Sisä 
Suomen aluehallintovirasto ja erityisesti asian ratkaisija  ja 

 ovat lähteneet ratkaisemaan asiaa operatiivisella 
tasolla ja tulleet jo tässä vaiheessa osaksi ratkaisua ja siten jääveiksi. Kokouksesta 8.5. 
laaditussa  muistiossa todetaan  lausumana mm.: ”AVin näkemyksen perusteella 
hanketta ei ole pakko saattaa loppuun.” ja  ”Ratkaisevaa ei, onko uusi vai muutoshakemus. 
Hakemus käsitellään kuin uusi.” ja ”Voidaan myös ratkaista ilman kuulemista”.  



 ja  ovat 
osallistuneet asian ratkaisumallin luomiseen sekä valmisteluun. Näillä perusteilla he ovat 
jäävejä Hallintolain 5 luvun 28 §:n 1 momentin 7 kohdan mukaisesti antamaan päätöstä asiassa 
(todistusaineisto 9. Patajoen pienvenereitin korjaamisen suunnittelu ja vesilupahakemus, 
kokous AVI-ELY 8.5.2020).  

 
8. Jämsän kaupunki järjesti yleisötilaisuuden 5.6.2020, jossa esiteltiin hanketta. Mitään 

kuulemismenettelyä lupahakemuksesta ei pidetty. Tilaisuudessa ei myöskään avoimesti 
kerrottu mitään 8.5.2020. käydystä neuvottelusta Länsi-ja Sisä Suomen aluehallintovirasto, 
Jämsän kaupunki ja Keski-Suomen Elyn kesken ja tehdyistä linjauksista Tässä tilaisuudessa 

 puhui jo lupahakemuksesta, johon hän oli saanut ohjeet 
Länsi-ja Sisä Suomen aluehallintovirastosta 8.5.2020. 

 

Hyvän hallintotavan mukaista avoimuutta ei noudatettu ja tarkoituksellisesti, kun kuntalalaisille 
ja alueen maanomistajille ei kerrottu 8.5.2020 Länsi-ja Sisä-Suomen Avin ja Keski-Suomen Elyn 
kanssa sovituista toimintatavoista. Maanomistajat olivat antaneet alkuperäiseen lupaan 
suostumuksen ja näin ollen heille ei kerrottu olleellisia tietoja uudesta lupahakemuksesta, 
johon he olisivat voineet ottaa kantaa. (todistusaineisto 10. Patajoen pienvenereitti, 
yleisötilaisuus / muistio 11.6.2020). 

 

9. Luparatkaisussa Aluehallintovirasto 114/2021 Dnro LSSAVI/9268/2020 toteaa ” Lisäksi 
aluehallintovirasto myöntää luvan osittain valmistuneen Patajoen pienvenereitin ruoppauksen 
pysyttämiseen nykytilassa.” Tämä on ristiriidassa Hallintopakkopäätöksen kanssa, jonka 
perusteluissa todetaan: ” Asiakirjoista saadun selvityksen perusteella hankkeen hyödyt ja 
tarkoitus sen nykytilassa eivät toteudu kokonaisuudessaan siten kuin hanketta koskevassa 
lupapäätöksessä ja sitä koskevissa muutospäätöksissä on arvioitu. Toteutetut ruoppaus- ja 
kanavointitoimet ovat parantaneet mahdollisuuksia liikkua aiemmin lähes umpeenkasvaneella 
joella sekä tasanneet jonkin verran vedenkorkeuden vaihteluja. Rakennettu pohjapato ilman 
alkuperäisen tarkoituksen mukaista sulkurakennetta hankaloittaa asiassa saadun selvityksen 
perusteella veneellä liikkumista Päijänteen ja Patalahden välillä. Nykytilanne ei siten 
mahdollista sellaista pienveneyhteyttä Päijänteen ja Patalahden välillä, joka on ollut hankkeen 
tarkoitus ja jonka perusteella suostumukset hankkeelle on saatu sekä hankkeen toteuttamisen 
oikeudellisia edellytyksiä on aikanaan arvioitu.”  
 
Alkuperäiset suostumukset on pyydetty alkuperäiseen lupaan nro 51/00/1 ja sen 
muutospäätöksiin. Yli kahdenkymmenen vuoden takaiset suostumukset eivät muodosta pohjaa 
uudelle luparatkaisulle, viitaten Vesilaki 3 luku 7§ ja 8§. 
 

10. Jämsän kaupungin Kaupungininsinöörin tekemä viranhaltijapäätös 16.4.2020 § 29 on laiton, 
koska Ramboll Oy edustaja on osallistunut Jämsän Kaupungin pyytämänä jo Keski-Suomen Elyn 
kanssa käytyyn keskusteluun 27.2.2020. Hankintalain mukaan Ramboll Oy:n edustaja on ollut 

, Hankintalain lain mukaan Hankintayksikön on kohdeltava hankintamenettelyn 
osallistujia ja muita toimittajia tasapuolisesti ja syrjimättömästi sekä toimittava avoimesti ja 
suhteellisuuden vaatimukset huomioon ottaen. (todistusaineisto 12. Neuvottelumuistio 
23.3.2020 Patajoen pienvenereitin rakentamista koskevan hallintopakkopäätöksen 
edellyttämät toimenpiteet). 
 

11. Vaadimme valmisteluluvan välitöntä kumoamista kokonaisuudessaan ja kaikilta osin, koska asia 
on ollut kesken 15 vuotta eikä tarvetta toimenpiteille ole ennen kuin lainvoimainen päätös 
asiasta on olemassa. Viitaten kohtiin 1 – 10, lienee selvää ettei töitä kannata aloittaa. 
Tavoitteena Jämsän kaupungilla on aloittaa työt ja vedota sitten syntyneeseen tilanteeseen. 



Mahdollinen valmistelutoiminta aiheuttaa kustannuksia, joiden hyöty on epävarma valituksen 
käsittelyn ajan. Yleinen etu ei vaadi toimenpiteitä.  

 

12. Vaadimme päätöstä Pienvenekanavan toteuttamista alkuperäisen Itä-Suomen 
ympäristölupaviraston 17.10.2000 antamalla päätöksellä nro 51/00/1 Jämsän kaupungille ja 
sen muutoslupien mukaisesti.  

 
13. Olemme pyytäneet Julkisuuslain 11§ perusteella aineistoja Jämsän Kaupungilta, Keski-Suomen 

Ely-Keskukselta sekä Länsi-ja Sisä Suomen aluehallintovirastolta. Emme ole saanet määräaikaan 
mennessä kuin osan asiakirja-aineistosta. Koko valmisteluaineistoa, esim. intressivertailua 
emme ole saaneet vielä ja tältä osin varaamme oikeuden täydentää hakemusta saatuamme 
aineiston (todistusaineisto 13 Sähköpostit Länsi- ja Sisä Suomen Avi, todistusaineisto 14 
Sähköpostit Jämsän kaupunki, todistusaineisto 15 sähköpostit Keski-Suomen Ely). 

 

14. Varaamme oikeuden esittää oikeudenkuluvaatimuksen vastapuolelle.  

YHTEENVETO  
 

Perustuslain 2§ 3 momentin mukaan julkisen vallan käytön tulee perustua lakiin. 

Kaikessa julkisessa toiminnassa on noudatettava tarkoin lakia.  

 

Tässä kokonaisuudessa Perustuslain määräys ei toteudu yksityiskohdissa eikä 

kokonaisuudessa.  

 

 

 

 

 

 

Jämsässä 2.7.2021 

 

 

 

 

 

14 Valtakirjalla (liitteenä) 

 

 

 

 

 

 
 

 


