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Vaasan hallinto-oikeuden päätös vesilain mukaisessa valitusasiassa  
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Päätöksen tiedoksisaantipäivä 

Hallintolain 62 a §:n 3 momentin mukaan päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen 

seitsemäntenä päivänä julkaisemisajankohdasta.  
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Asia   

Vaasan hallinto-oikeuden päätös 26.10.2022 nro 22/00451, valitus vesitalousasiassa/  

laiturin rakentaminen Ritolahdelle, Laukaa  

Luvan hakija  

 Eija Hyvönen 

Kuulutuksen ja päätösasiakirjan nähtävilläpito 

Tämä kuulutus ja päätösasiakirja pidetään nähtävillä 26.10. – 2.12.2022 Vaasan hallinto-

oikeuden verkkosivuilla osoitteessa:  

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

oikeudenkuulutukset/paatoskuulutukset.html 
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  Diaarinumero 

   00545/20/5201  

 

 

 

 

 

 

Asia Valitus vesitalousasiassa 

 

Muutoksenhakija   

 

 

Luvan hakija  

 

Päätös, johon on haettu muutosta 

 

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto 19.3.2020 nro 64/2020 

 

Aluehallintovirasto on myöntänyt  luvan laiturin rakentamiseen 

Ritolahdelle Laukaan kunnassa hakemuksen mukaisesti hakemukseen liitetyn 

30.8.2019 päivätyn asemapiirroksen 1:200 osoittamaan paikkaan siten muute-

tusti kuin lupamääräyksistä ilmenee. Lupa on voimassa toistaiseksi.  

  

Aluehallintovirasto on myöntänyt  pysyvän käyttöoikeuden han-

ketta varten tarvittavaan alueeseen Pellosniemen jakokunnan yhteisestä vesi-

alueesta 410-409-876-1.  

  

Hankkeesta ei ennalta arvioiden aiheudu vesilain mukaan korvattavaa edunme-

netystä.  

  

Lupamääräykset 

 

1) Laituri tulee sijoittaa ja rakentaa hakemuksen liitteenä olevan suunnitelma-

piirroksen mukaisesti siten, että se on suorassa jatkumossa kiinteistön raja-

pyykkien 35 ja 47 kanssa. Laiturin kokonaispituus saa olla enintään 21 metriä 

ja leveys saa olla 1,2 metriä. Laiturin viimeiset 5 metriä saavat olla leveydel-

tään enintään 1,75 metriä. 

 

2) Laituri on pidettävä tarkoitustaan vastaavassa kunnossa. 

 



2 (8) 

 
 

 
 

3) Töiden päätyttyä rakennuspaikat on saatettava asianmukaiseen ja maisemal-

lisesti hyväksyttävään kuntoon. 

 

4) Töiden suorittamisesta mahdollisesti aiheutuva, välittömästi ilmenevä va-

hinko on viipymättä korvattava vahingonkärsijöille. 

 

Luvan saaja on vastuussa hankkeesta aiheutuvasta edunmenetyksestä. 

 

5) Jos hankkeesta aiheutuu edunmenetys, jota lupaa myönnettäessä ei ole en-

nakoitu ja josta luvan saaja on vesilain säännösten mukaisesti vastuussa, eikä 

asiasta sovita, voidaan edunmenetyksestä vaatia tämän ratkaisun estämättä 

korvausta hakemuksella aluehallintovirastossa.   

 

Aluehallintoviraston päätöksen perustelut  

 

Hakemuksessa tarkoitettu laituri on tarpeen hakijan virkistyskäyttöä ja kiin-

teistön muuta järkiperäistä hyväksikäyttöä varten. Vanhojen ilmakuvien perus-

teella aikaisempi laiturin suuntaus on kuitenkin ylittänyt naapurikiinteistön 

( ) rajapyykkien suuntaisen jatkumon, jonka vuoksi aluehallintovi-

rasto on katsonut, että uuden laiturin suuntausta tulee muuttaa. Muutos on 

tehty kiinteistötietojärjestelmän rajapyykkien mukaisesti.  

 

Hankkeen vesistöhaitat rajoittuvat paikallisiin työnaikaisiin haittoihin, kuten 

laiturin rakentamisesta aiheutuvaan tilapäiseen veden samentumiseen. Aiheu-

tuva haitta on kuitenkin lyhytaikainen. 

 

Hanke ei lupamääräyksin muutettuna sanottavasti loukkaa yleistä tai yksityistä 

etua, eikä siitä ennalta arvioiden aiheudu vesilain mukaan korvattavia edunme-

netyksiä. Ennalta arvaamattomien edunmenetysten varalle on annettu lupa-

määräys. Hanke ei vaikuta haitallisesti vesistön tilaan, joten se ei heikennä ve-

sienhoitosuunnitelman tavoitteiden saavuttamista. Hanke ei ole alueella voi-

massa olevan kaavoituksen vastainen. 

 

Hakijalle voidaan myöntää pysyvä käyttöoikeus hankkeen vaatimalle vesialu-

een osalle, koska hakija omistaa riittävän osuuden yhteisestä vesialueesta. 

 

Vastaus muistutukseen 

 

 muistutukseen aluehallintovirasto on todennut, että vanha lai-

turi tullaan poistamaan ja uusi laituri sijoitetaan asemapiirroksen rajapyykkien 

suuntauksen mukaan siten, että se pysyy hakijan omistamalla kiinteistöllä. Ha-

kija ei tule rakentamaan alkuperäisessä hakemuksessa esitettyä laiturin päässä 

olevaa levikettä, jolloin laiturin leveys ei ylitä kiinteistön rantaviivan mittaa. 

Aluehallintovirasto on katsonut, että lupamääräysten mukaisesti toteutettuna 

laituri sijaitsee hakijan omistaman kiinteistön edustalla. Veneen kiinnityspoiju 

ei liity laiturin ympäristölupahakemukseen, eikä sitä voida käsitellä tämän lu-

papäätöksen yhteydessä. 

 

Vaatimukset hallinto-oikeudessa 

 

Muutoksenhakija on vaatinut, että aluehallintoviraston päätös kumotaan ja että 
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hakija velvoitetaan poistamaan nykyinen lainvastainen laituri ja veneen kiinni-

tyspoiju. 

 

Perusteluinaan muutoksenhakija on muun ohella viitannut vesilain 1 luvun      

2 §:ään lain soveltamisalasta ja suhteesta muuhun lainsäädäntöön, maankäyttö- 

ja rakennuslain 16 luvun 113 §:ään rakennuksesta sekä maankäyttö ja raken-

nusasetuksen 10 luvun 57 §:ään rakennuksen etäisyydestä ja esittänyt, että  

edellä mainittujen lainkohtien takia 1,8 metrin rantaviivan omaavalle kiinteis-

tölle ei voi myöntää lupaa laiturille, koska rakennelma sijaitsee lähempänä 

kuin 5 metriä naapurin omistamasta alueesta. Yleisen oikeuskäytännön mukai-

sesti 10 m laituria pidetään vähäisenä rakennelmana, joten tässä hakemuksessa 

oleva laituri on kokonsa puolesta suuri. Lisäksi laituri häiritsee naapurikiinteis-

töjen yksityisyyttä rannan läheisyydessä. 

 

Asian käsittely hallinto-oikeudessa 

 

Luvan hakija on vastineessaan valituksen johdosta esittänyt, että nykyinen lai-

turi on rakennettu 1960-luvulla. Laituri alkaa olla käyttöikänsä päässä, jonka 

vuoksi sen tilalle on rakennettava uusi laituri. Laituri sijaitsee naapurikiinteis-

tön rajan läheisyydessä. Uuden laiturin rakentamisella ei kuitenkaan aiheuteta 

lisääntyvää haittaa. Uusi laituri olisi nykyistä pienempi, kauniimpi ja turvalli-

sempi. Laiturista ei aiheutuisi lisääntyvää haittaa naapurin yksityisyydelle, 

koska rajalla on muutoksenhakijan puolella 20 metriä korkea kuusiaita ja run-

saasti puustoa. Lisäksi uusi laituri pystytään suuntamaan ja kiinnittämään van-

haa paremmin lupapäätöksen mukaisesti.   

  

Laukaan kunnan ympäristönsuojeluviranomainen on vastineessaan ilmoitta-

nut, ettei se näe tarpeellisena antaa asiassa vastinetta. 

 

Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ympäristö ja luon-

nonvarat -vastuualue on vastineessaan viitannut asiassa aiemmin lausumaansa 

ja ilmoittanut, ettei sillä yleistä etua valvovana viranomaisena ole valituksen 

johdosta muuta lausuttavaa. 

 

Laukaan kunnalle ja Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuk-

sen kalatalousviranomaiselle on varattu tilaisuus antaa vastine valituksen joh-

dosta. Vastineita ei ole annettu. 

 

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on lausunnossaan viitannut ratkai-

suun, annettuihin lupamääräyksiin sekä ratkaisun ja lupamääräysten peruste-

luihin ja ilmoittanut, että se ei anna lausuntoa valituksen johdosta.   

 

Muutoksenhakijalle on varattu tilaisuus antaa vastaselitys vastineiden ja lau-

sunnon johdosta. Vastaselitystä ei ole annettu. 

 

Hallinto-oikeuden ratkaisu 

 

Hallinto-oikeus hylkää valituksen. 
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Perustelut 

 

Sovellettavat säännökset 

 

Vesilain 2 luvun 7 §:n mukaan vesitaloushanke on toteutettava sekä vesivaroja 

ja vesialueita muutoin käytettävä siten, ettei siitä aiheudu vältettävissä olevaa 

yleisen tai yksityisen edun loukkausta, jos hankkeen tai käytön tarkoitus voi-

daan saavuttaa ilman kustannusten kohtuutonta lisääntymistä kokonaiskustan-

nuksiin ja aiheutettavaan vahingolliseen seuraukseen verrattuna. 

 

Vesilain 3 luvun 4 §:n 1 momentin 1 kohdan mukaan lupa vesitaloushank-

keelle myönnetään, jos hanke ei sanottavasti loukkaa yleistä tai yksityistä etua. 

 

Asiassa saatu selvitys 

 

Hakemus tarkoittaa laiturin rakentamista kiinteistön  ran-

nan edustalle Ritolahdella Pellosniemen jakokunnan yhteiselle vesialueelle 

410-409-876-1. Hakemuksen mukaan laituri rakennetaan vanhan laiturin ti-

lalle. Laituri on kelluva ponttonilaituri, jonka rakennusmateriaalina käytetään 

kyllästettyä puuta. Hakemuksessa on ilmoitettu, että uuden laiturin leveys on 

1,2 metriä ja kokonaispituus 15 metriä ja laiturin päässä on leveä alue, joka on 

3 x 5 metriä. Hakija on aluehallintovirastolle antamassaan selityksessä ilmoit-

tanut muuttavansa hakemusta siten, että laiturin mitaksi tulee 21 metriä, johon 

sisältyy laiturin päässä levennysalue, jonka mitoitus on 5 metriä x 1,75 metriä. 

Aluehallintovirasto on myöntänyt luvan laiturille, jonka kokonaispituus lupa-

määräyksen 1 mukaan saa olla enintään 21 metriä ja leveys 1,2 metriä. Laitu-

rin viimeiset 5 metriä saavat olla leveydeltään enintään 1,75 metriä. Laituri tu-

lee sijoittaa ja rakentaa hakemuksen liitteenä olevan suunnitelmapiirroksen 

mukaisesti siten, että se on suorassa jatkumossa luvan hakijan kiinteistön raja-

pyykkien 35 ja 47 kanssa.  

 

Hakemusasiakirjat eivät ole pitäneet sisällään varsinaista suunnitelmapiirus-

tusta, josta kävisi ilmi laiturin mitat. Hakemukseen on liitetty sen sijaan sauna-

rakennuksen asemapiirros, josta käy ilmi saunarakennuksen lisäksi myös suun-

niteltu laiturin sijainti. Lupamääräyksessä 1 mainitun suunnitelmapiirroksen 

on katsottava tarkoittavan suunnitelman liitteenä ollutta asemapiirrosta.  

 

Hakijan kiinteistön  rantaviivan pituus on hakemuksen mukaan 

1,75 metriä. Muutoksenhakijan kiinteistö  on hakijakiinteistön ra-

janaapuri. Laituri sijoittuisi muutoksenhakijan kiinteistön rajan välittömään 

läheisyyteen. 

 

Hakemuksen mukaan laiturin tarkoituksena on mahdollistaa kiinteistön pa-

rempi virkistyskäyttö siten, että uiminen helpottuu.    

 

Laukaan kunnan asemakaavassa hakijan kiinteistö  ja sen naapuri-

kiinteistöt sijaitsevat erillispientalojen korttelialueeksi (AO) merkityllä alu-

eella.   
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Oikeudellinen arviointi ja johtopäätös 

 

Valituksessa esitetyn veneen kiinnityspoijua koskevan vaatimuksen osalta hal-

linto-oikeus toteaa, ettei veneen kiinnityspoijua ole mainittu hakemuksessa 

eikä se näin ollen kuulu tähän vesitalouslupa-asiaan. Aluehallintoviraston on 

tullut päätöksensä kohdassa ”Vastaus muistutukseen” jättää veneen kiinnitys-

poijua koskeva vaatimus tutkimatta. Valituksessa esitetty vaatimus laiturin siir-

tämisestä on hallintopakon luonteinen eikä se siten kuulu tutkittavaksi tämän 

vesitalouslupapäätöstä koskevan valitusasian käsittelyn yhteydessä.   

 

Muutoksenhakija on valituksessaan hankkeen haitoista esittänyt, että laituri 

häiritsee naapurikiinteistöjen yksityisyyttä rannan läheisyydessä. Muutoksen-

hakija ei ole valituksessaan tarkemmin yksilöinyt hänelle mahdollisesti aiheu-

tuvia haittoja.  

 

Kun otetaan huomioon, että aluehallintoviraston päätöksen lupamääräyksen 1 

mukaisesti sijoitettuna laituri ei suuntaudu muutoksenhakijan kiinteistön edus-

talle sekä laiturin rakenne, hallinto-oikeus arvioi, ettei laiturista ja sen käytöstä 

voida katsoa aiheutuvan sanottavaa haittaa muutoksenhakijan kiinteistölle. 

Laituri ei lupapäätöksen mukaisessa sijaintipaikassa estä muutoksenhakijan 

kiinteistön käyttämistä. Asiakirjoista ei ilmene, että muutoksenhakija olisi otta-

nut kiinteistönsä ranta-aluetta laiturin lähellä erityiseen käyttöön. Muutoksen-

hakijan kiinteistöllä sijaitsevat rakennukset eivät sijoitu laiturin välittömän lä-

heisyyteen kartta- ja ilmakuvatarkastelun perusteella. Pelkästään naapurikiin-

teistöltä laiturille muodostuvaa näköyhteyttä ei voida pitää vesitalousluvan 

myöntämisen esteenä.  

 

Kun otetaan huomioon kiinteistön  muoto ja hyvin lyhyt ranta-

viiva, laituri täyttää sijainniltaan vesilain 2 luvun 7 §:n haittojen minimointipe-

riaatteen vaatimukset.  

 

Edellä olevan perusteella hallinto-oikeus katsoo, että aluehallintoviraston pää-

töksen mukaisen laiturin rakentaminen ei sanottavasti loukkaa yksityistä etua. 

Näin ollen ja koska laituri ei loukkaa myöskään yleistä etua, vesilain 3 luvun  

4 §:n 1 momentin 1 kohdan mukaiset luvan myöntämisen edellytykset täytty-

vät.  

 

Siltä osin kuin valituksessa on viitattu maankäyttö- ja rakennuslain säännök-

siin hallinto-oikeus toteaa, että vesilain mukainen vesitalouslupa ja maan-

käyttö- ja rakennuslain mukaiset luvat ovat erillisiä lupia, joita lainsäädännön 

mukaan käsitellään erikseen. Maankäyttö- ja rakennuslain säännökset eivät 

tule sovellettaviksi tässä vesilain mukaisessa vesitalouslupa-asiassa. 

 

Edellä esitetyn perusteella ja kun otetaan huomioon asiassa esitetyt vaatimuk-

set sekä asiakirjoissa oleva selvitys, aluehallintoviraston päätöksen kumoami-

seen ei ole perusteita. Valitus tulee hylätä. 

 

Sovelletut oikeusohjeet 

 

Perusteluissa mainitut 
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Julkinen kuulutus 

Päätös on annettu julkisella kuulutuksella. 

 

Päätöksestä ilmoittaminen 

 

Laukaan kunnanhallituksen on viipymättä julkaistava tieto tätä päätöstä koske-

vasta kuulutuksesta yleisessä tietoverkossa kuntalain 108 §:n mukaisesti. Tie-

don kuulutuksen julkaisemisesta tulee olla nähtävillä vähintään sen ajan, jonka 

kuluessa päätökseen voi hakea muutosta valittamalla.  

 

Muutoksenhaku 

 

Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oi-

keuteen, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan. Valituskirjelmä on 

toimitettava korkeimpaan hallinto-oikeuteen 30 päivän kuluessa hallinto-oi-

keuden päätöksen tiedoksisaannista eli viimeistään 2.12.2022. 

 

Valitusosoitus on liitteenä HallJK (01.20).
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 Diaarinumero 

 00545/20/5201  

 

 

 

 

Asian ovat ratkaisseet lainoppineet hallinto-oikeustuomarit Raija Uusi-Niemi 

ja Maria Ingerström sekä tekniikan alan hallinto-oikeustuomari Susanna  

Airiola. Asian on esitellyt Maria Ingerström. 

 

 

 

 

 

 

Raija Uusi-Niemi  Susanna Airiola 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maria Ingerström 

 

 

Toimituskirjan antaja: 

 

 

Inkeri Eriksson 

lainkäyttösihteeri 
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Jakelu 

 

Päätös 

oikeudenkäyntimaksu 260 euroa 

(Oikaisuvaatimusohje ilmenee hallinto-oikeuden päätöksen 

oikeudenkäyntimaksua koskevasta liitteestä.) 

 

 

 

Laukaan kunnan ympäristönsuojeluviranomainen 

 

Laukaan kunnanhallitus 

 

Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus/ 

Kalatalousviranomainen, sähköisesti 

 

Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus/ 

Ympäristö ja luonnonvarat, sähköisesti 

 

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto/ 

Ympäristölupavastuualue  

 

Suomen ympäristökeskus, sähköisesti 

 

 

 

 

 

IE 
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Liite hallinto-oikeuden päätökseen 

 

 

VALITUSOSOITUS 
 

Hallinto-oikeuden päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto- 

oikeuteen kirjallisella valituksella, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan.  

 

Valitusluvan myöntämisen perusteet 

 

Oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 111 §:n 1 momentin mukaan valituslupa on 

myönnettävä, jos:  

1) lain soveltamisen kannalta muissa samanlaisissa tapauksissa tai oikeuskäytännön yhte-

näisyyden vuoksi on tärkeätä saattaa asia korkeimman hallinto-oikeuden ratkaistavaksi;  

2) asian saattamiseen korkeimman hallinto-oikeuden ratkaistavaksi on erityistä aihetta asi-

assa tapahtuneen ilmeisen virheen vuoksi; tai  

3) valitusluvan myöntämiseen on muu painava syy. 

 

Valituslupa voidaan myöntää myös siten, että se koskee vain osaa muutoksenhaun kohteena 

olevasta hallinto-oikeuden päätöksestä. 

 

Valitusaika 

 

Hallinto-oikeuden päätös on annettu julkisella kuulutuksella. Päätös on julkaistu hallinto-

oikeuden verkkosivuilla päivänä, joka ilmenee päätöksen ensimmäiseltä sivulta. Päätöksen 

katsotaan tulleen asianomaisen tietoon seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajan-

kohdasta. Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa hallinto-oikeuden päätöksen tiedoksisaan-

nista, sitä päivää lukuun ottamatta. 

 

Valituksen sisältö  

 

Valituksessa, johon on sisällytettävä valituslupahakemus, on ilmoitettava 

- valittajan nimi ja yhteystiedot mukaan lukien se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, 

johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite); jos valitta-

jan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä, on valituksessa mai-

nittava myös tämän yhteystiedot 

- päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös) 

- peruste, jolla valituslupaa pyydetään, sekä syyt, joiden vuoksi valitusluvan myöntämi-

seen on mainittu peruste 

- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi 

(vaatimukset) 

- vaatimusten perustelut 

- mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valitta-

jaan. 

 

Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä korkeim-

malle hallinto-oikeudelle. Jos usea tekee valituksen yhdessä, voidaan joku heistä ilmoittaa 

yhdyshenkilöksi. 
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Valituksen liitteet  

 

Valitukseen on liitettävä 

- hallinto-oikeuden päätös valitusosoituksineen 

- selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan 

alkamisen ajankohdasta 

- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin 

toimitettu viranomaiselle. 

 

Asiamiehen, joka ei ole toiminut asiamiehenä asian aikaisemmassa käsittelyvaiheessa, ja 

joka ei ole asianajaja, julkinen oikeusavustaja tai luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja, on 

liitettävä valitukseen valtakirja. 

 

Valituksen toimittaminen  

 

Valitus on toimitettava valitusajassa korkeimmalle hallinto-oikeudelle. Valituksen tulee olla 

perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Tämä koskee 

myös tilanteita, joissa valitus toimitetaan sähköisen asiointipalvelun kautta tai sähköpostitse. 

Valitus liitteineen voidaan toimittaa sähköisen asiointipalvelun kautta. Asiointipalvelun 

kautta toimitettua valitusta tai sähköpostitse toimitettua valitusta ei tarvitse toimittaa paperi-

muodossa. Asiakirjojen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vas-

tuulla. 

 

 

Korkeimman hallinto-oikeuden yhteystiedot: 

 

Postiosoite:   Korkein hallinto-oikeus 

  PL 180, 00131 Helsinki 

 

Sähköposti:   korkein.hallinto-oikeus@oikeus.fi 

 

Käyntiosoite: Paasivuorenkatu 3, 00530 Helsinki 

 

Puhelin:   029 56 40200 

Faksi:   029 56 40382 

 

Aukioloaika: arkipäivisin klo 8.00–16.15  

 

Hallinto- ja erityistuomioistuinten sähköinen asiointipalvelu: 

 https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


