
 

 

 Päiväys
2.11.2022

Diaarinumero
 20644/2021

 

 
JULKINEN KUULUTUS     

Vaasan hallinto-oikeuden päätös vesilain mukaisessa valitusasiassa 

Kuulutuksen julkaisupäivä Vaasan hallinto-oikeuden verkkosivuilla  

2.11.2022 

Päätöksen tiedoksisaantipäivä 

Hallintolain 62 a §:n 3 momentin mukaan päätöksen tiedoksisaannin katsotaan 
tapahtuneen seitsemäntenä päivänä julkaisemisajankohdasta.  

Päätöksen tiedoksisaantipäivä on 9.11.2022 (7 pv). 

Asia 

Vaasan hallinto-oikeuden päätös 2.11.2022 nro 1187/2022, valitus 
vesitalousasiassa, melontaradan rakentaminen Vesijärven Vesaniemen 
edustalle, Kangasala. 

 
Luvan hakija 

Kangasalan kaupunki 

Kuulutuksen ja päätösasiakirjan nähtävilläpito 

Tämä kuulutus ja päätösasiakirja pidetään nähtävillä 2.11. – 9.12.2022 Vaasan 
hallinto-oikeuden verkkosivuilla osoitteessa: 
https://oikeus.fi/hallintooikeudet/vaasanhallinto-oikeus/fi/index/hallinto-
oikeudenkuulutukset/paatoskuulutukset.html 

 
Muutoksenhakuohjeet  

Ohjeet valituksen tekemiseen löytyvät kuulutetun päätöksen muutoksenhakua 
koskevasta osasta sekä siihen liitetystä valitusosoituksesta. Valitusaika päättyy 
9.12.2022. 
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Asia Valitukset vesitalousasiassa 

Muutoksenhakija  

Luvan hakija Kangasalan kaupunki 

Päätös, josta valitetaan 

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, Ympäristölupavastuualue, 
10.05.2021 Nro 101/2021 

Aluehallintovirasto on myöntänyt Kangasalan kaupungille hakemuksen 
mukaisesti luvan melontaradan rakentamiseen ja pitämiseen Vesijärvessä Riun 
osakaskunnan (211-445-876-1), Sorolan osakaskunnan (211-448-876-1) ja 
Tursolan osakaskunnan (211-459-876-1) vesialueilla Kangasalan kaupungissa 
hakemuksen 9.12.2020 päivätyn liitteen 1. Vesaniemen melontarata, 
yleiskartta, osoittamaan paikkaan, kuitenkin siten kuin lupamääräyksistä 
ilmenee. Lupa on voimassa toistaiseksi.  

Aluehallintovirasto on myöntänyt Kangasalan kaupungille pysyvän 
käyttöoikeuden hanketta varten tarvittaviin alueisiin Riun osakaskunnan 
omistamasta yhteisestä vesialueesta (kiinteistötunnus 211-445-876-1), Sorolan 
osakaskunnan omistamasta yhteisestä vesialueesta (211-448-876- 1) ja 
Tursolan osakaskunnan omistamasta yhteisestä vesialueesta (211-459-876-1). 

Aluehallintovirasto on määrännyt Kangasalan kaupungin maksamaan 
korvauksena hankkeen aiheuttamasta maisemahaitasta lupamääräyksestä 4 
ilmenevät korvaukset kahdelle  saaressa sijaitsevalle kiinteistölle. 
Hankkeesta ja myönnetyistä käyttöoikeuksista ei ennalta arvioiden aiheudu 
muuta vesilain mukaan korvattavaa edunmenetystä.  

Luvan saajan on noudatettava vesilain säännöksiä ja seuraavia 
lupamääräyksiä. 

1. Melontaradan rakentamiseen, purkamiseen ja käyttöön saa käyttää 15.5. –
15.9. välisenä aikana aikaa yhteensä seuraavien jaksojen mukaisesti:  
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- kesän aikana yksi käyttöjakso, johon saa käyttää yhteensä enintään 45 
vuorokautta tai  
- kesän aikana kaksi käyttöjaksoa, joihin saa käyttää yhteensä enintään 47 
vuorokautta, tai  
- kesän aikana kolme käyttöjaksoa, joihin saa käyttää yhteensä enintään 49 
vuorokautta. 

Lännenpuoleinen rata saa olla käytössä harjoitteluratana 15.5.–15.9. Rata tulee 
merkitä mahdollisimman harvalla poijutuksella.  

2. Rata on pystytettävä ja purettava siten, että vesialueelle ja sen käytölle 
aiheutuu mahdollisimman vähän haittaa.  

3. Luvan saajan tulee ilmoittaa suunnitelma radan käyttöjaksoista, radalla 
pidettävistä kilpailuista ja radan harjoituskäytöstä vuosittain viimeistään 1.5. 
Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle ja Kangasalan 
kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle. Asiasta tulee ilmoittaa myös 
asianomaisille vesialueiden osakaskunnille ja  saaren kiinteistöjen 
omistajille sekä kiinteistön omistajille. Ilmoitukseen 
tulee liittää radalla pidettävien kilpailujen tarkat ajankohdat ja tiedot ratojen ja 
niihin liittyvien vaijereiden, kellukkeiden ja muiden kiinnityslaitteiden 
tarkoista sijainneista. 

4. Luvan saajan on maksettava, ellei toisin sovita, melontaradasta aiheutuvasta 
maisemahaitasta kertakaikkisena korvauksena seuraavat korvaukset: 
Kiinteistön nimi Kiinteistötunnus Korvaus korkoineen € 

804,5 
 965,4 

Korvaukset on maksettava kiinteistöjen omistajille viimeistään kuuden 
kuukauden kuluessa päätöksen lainvoimaiseksi tulemisesta.  

Eräpäivän jälkeiseltä ajalta korvaukselle on maksettava viivästyskorkoa, joka 
on korkolain 12 §:ssä tarkoitettu viitekorko lisättynä seitsemällä 
prosenttiyksiköllä. 

5. Radan pystytys- ja purkamistöiden suorittamisesta mahdollisesti aiheutuva, 
välittömästi ilmenevä vahinko on viipymättä korvattava vahingonkärsijälle.  

Luvan saaja on vastuussa radasta ja sen käytöstä mahdollisesti aiheutuvasta 
muustakin vahingosta, haitasta ja muusta edunmenetyksestä. 

6. Kunkin kilpailukauden päätyttyä radan kellukkeet ja muut ratamerkit on 
poistettava vesialueelta ja vaijerit asennettava järven pohjaan siten, ettei niistä 
aiheudu vaaraa tai haittaa veneilijöille eivätkä ne haittaa alueella kalastamista.  

7. Melontarataan liittyvien vaijereiden sijainti vesialueella on merkittävä 
asianmukaisesti.  

8. Luvan saajan on toiminnan päättyessä viivytyksettä poistettava vesistöstä 
kaikki melontarataa varten tarvittavat laitteet ja rakennelmat. 
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Perustelut  

Luvan myöntämisen edellytykset  

Vesaniemen melontarata on tarpeen Kangasalan Melojat ry:n toiminnalle. 
Melontaseura ja Kangasalan kaupunki järjestävät radalla merkittäviä 
kansallisia ja kansainvälisiä kilpailuja. Kesällä 2021 radalla on tarkoitus 
järjestää ratamelonnan SM-kilpailut. Kangasalan Melojat ry:llä on Kangasalan 
kaupungin kanssa toistaiseksi voimassa oleva, ylläpitovastuut ja käyttö- ja 
lupaehdot sisältävä käyttösopimus Vesaniemen melontaradasta.  

Hanke ei ole alueella voimassa olevien kaavojen vastainen. Melontarata 
sijaitsee Vesijärven Vesaniemessä Riun osakaskunnan (211-445- 876-1), 
Sorolan osakaskunnan (211-448-876-1) ja Tursolan osakaskunnan (211-459-
876-1) omistamilla vesialueilla.  

Toistaiseksi voimassa olevan luvan myöntämisen edellytykset ovat olemassa. 

Käyttöaika  

Lupamääräyksellä 1 aluehallintovirasto määrää radan rakennus- ja käyttöajan 
hieman toisin, kuin hakija on esittänyt. Rakentamiseen ja käyttämiseen 
käytetyt ajat määrätään toteuttamaan yksiselitteisillä käyttöjaksoilla. 
Rakentamiseen käytettävä aika on huomioitu ja sisällytetty käyttöjaksoihin. 
Määräyksellä helpotetaan lupavalvontaa ja varmistetaan, että tosiasiallinen 
käyttöaika vastaa korvauksissa käytettyjä perusteita. Aluehallintovirasto 
arvioi, että käyttöaikaa koskeva määräys mahdollistaa hakemuksen mukaisen 
käytön.  

Vaikutukset  

Melontarata vaikuttaa Vesijärven järvimaisemaan kilpailukaudella. 
Melontarata sijoittuu  kahden vapaa-ajan kiinteistön  ja 

 lähimaisemavyöhykkeelle, kun lähimaisemana pidetään näkymää 
noin 200 metrin etäisyydelle. Kyseisten kiinteistöjen toiminnot painottuvat 

 melontaradan suuntaan. Päänäkymäsuuntaan sijoittuvan rakenteen 
merkitys on kiinteistön maisemamuutoksen kannalta haitallisin.  
saaren kolmen muun kiinteistön toiminnot sen sijaan suuntautuvat saaren 
toiselle puolelle. Amerikansaaren etäisyys melontaradasta on noin 300 metriä.  

Kilpailukauden aikana melontarata myös osittain estää alueella liikkumista ja 
kalastusta. Kalastus on kuitenkin pääasiassa harrastuskalastusta. Kalastolle ei 
arvioida aiheutuvan haittaa rajatulle alueelle kohdistuvasta ja suhteellisen 
lyhtyaikaisesta käytöstä.  

Käyttöoikeuksien myöntäminen  

Melontarataa varten tarvittava pysyvä käyttöoikeus hanketta varten tarvittaviin 
osiin Riun osakaskunnan, Sorolan osakaskunnan ja Tursolan osakaskunnan 
omistamista vesialueista voidaan myöntää vesilain 2 luvun 13 §:n 2 momentin 
nojalla.  
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Kangasalan kaupunki omistaa osakaskuntien vesialueista suuremman osan 
kuin mitä melontaradan vaatima alue on. Hakijan osuus yhteisiin vesialueisiin 
on riittävä käyttöoikeuden myöntämiseksi omistusoikeuden perusteella, koska 
on kyse hakijalle ja muille yhteisesti kuuluvasta alueesta, eikä toimenpiteen 
kohteeksi joutuva alue ole sanottavasti suurempi kuin hakijan osuus yhteisestä 
alueesta.  

Luonnonarvot ja vesienhoitosuunnitelma  

Melontaradalla ei ole vaikutusta vesistön tilaan eikä se siten vaikuta 
haitallisesti vesienhoitosuunnitelman tavoitteiden saavuttamiseen.  

Korvaukset  

Rantakiinteistön vesimaisemaan kohdistuva haitta  

Melontarata vaikuttaa vapaa-ajanasunnolta näkyvään lähimaisemaan ja se 
voidaan tässä tapauksessa huomioida vahinkoarviossa. Vesimaisemahaittaa on 
katsottu edelleen aiheutuvan kahdelle  sijaitsevalle kiinteistölle, 
kuten on todettu Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätöksessä nro 
87/2010/4. Vesimaisemahaittaa voidaan arvioida rantakiinteistön 
vesistösidonnaisen arvon avulla, mikä tarkoittaa rantatontin ranta- ja 
vesiharrastusmahdollisuuksien tontille tuomaa lisäarvoa, eli rantakiinteistön ja 
vastaavan kuivan maan lomakiinteistön hintaeroa. Rantaharrasteet koostuvat 
vesimaisemasta ja rannalla oleilusta. Vesiharrasteet, kuten uiminen, kalastus, 
soutaminen ja saunominen sen sijaan riippuvat veden laadusta, pohjan tilasta 
ja vedenkorkeuksista, eivät vesimaisemasta.  

Melontaradan pohjoisosa sijoittuu lähimmillään noin  metrin etäisyydelle 
 saaresta ja erottuu kiinteistöjen  ja rannasta 

selvästi. Melontarata on 81 metriä leveä ja 1 000 metriä pitkä ja vesialueella 
20 metrin välein kelluvat poijut katkaisevat vesimaiseman 
päänäkymäsuunnan. Harjoitusrata sijoittuu radan lännenpuoleiselle osalle, eli 
etäämmälle . Haittaa lieventää se, että kummallakin kiinteistöllä 
on rantaa myös . Lisäksi haittaa aiheutuu vain osan aikaa 
kesäkaudesta.  

Aluehallintovirasto on arvioinut, että melontaradan lainvoimaisessa, mutta 
määräaikaisessa luvassa määrättyjen korvausten muodostumisperusteet ovat 
edelleen oikeat. Aluehallintovirasto käyttää samoja perusteluja maisemahaitan 
arvioimiseen. Nyt määrättäviä korvauksia arvioitaessa otetaan lisäksi 
huomioon kiinteistöjen arvonnousu ja luvan voimassaoloaika toistaiseksi.  

Aluehallintovirasto on määrännyt vesimaisemaan kohdistuvasta haitasta 
maksettavaksi korvauksia seuraavasti: 

Maanmittauslaitoksen vuosien 2019 ja 2020 kauppahintatilastojen mukaan 
Kangasalla tehtiin yhteensä 79 alle 2 hehtaarin rantaan rajoittuvien 
lomakiinteistöjen kauppaa, joista 62 oli rakennettuja ja 17 rakentamatonta 
kiinteistöä.  
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Tehtyjen kauppojen perusteella rakentamattoman rantatontin keskihinta oli 
vuonna 2019 88.653 euroa ja vuonna 2020 91.591 euroa. Rakennetun 
rantatontin keskihinta oli vuonna 2019 128.136 euroa ja vuonna 2020 157.358 
euroa. Kiinteistöjen  ja  
pinta-alat ovat 1 100 m2 ja 4 600 m2. Saaressa sijaitsevat kiinteistöt ovat 
halvempia kuin muut rantakiinteistöt, joten ensin mainitun kiinteistön 
aluehallintovirasto arvioi maksavan ilman rakennuksia 40.000 euroa ja 
jälkimmäisen 60.000 euroa. Vesijärven eteläosa on yleisessä 
käyttökelpoisuusluokituksessa (vuosina 2000–2003) luokiteltu hyväksi 
(luokka II), jolloin virkistysarvon alenema on 0 %. Yleinen 
käyttökelpoisuusluokitus kuvaa vesiemme keskimääräistä veden laatua sekä 
soveltuvuutta vedenhankintaan, kalavesiksi ja virkistyskäyttöön.  

Aluehallintovirasto on arvioinut edellä mainittujen tonttien 
vesistösidonnaisiksi nykyarvoiksi 35.000 ja 45.000 euroa. Rantaharrastusten 
osuus tontin vesistösidonnaisesta lisäarvosta on puolet eli 17.500 ja 22.500 
euroa. Koska tässä tapauksessa on otettu huomioon myös osa rakennusten 
vesistösidonnaisesta lisäarvosta, on vahinkoarviossa otettu huomioon 
vesimaiseman kokonaisarvona 25.000 ja 30.000 euroa. Vesimaiseman 
vuotuiseksi arvoksi on saatu 20 vuodelle jaettuna eli 5 %:n korolla laskettuna 
1 250 ja 1.500 euroa.  

Vahinkoarviossa on otettu huomioon, että rata on kokonaisuudessaan käytössä 
ja näkyvissä noin neljäsosan (25 %) mökkikaudesta ja että vahinkoaste on 
radan näkyvissä ollessa 10–20 %. Tällöin vesimaisemaan kohdistuva 
keskimääräinen vahinkoaste on enintään 5 % (0,25 x 20 %). Vuotuinen 
korvaus on  kiinteistön osalta pyöristettynä 60 euroa/vuosi (0,05 x 
1.250 euroa = 62,50 euroa/vuosi) ja  osalta 75 euroa/vuosi. 
Edellä mainittu arvio on riittävän tarkka arvio vahingon suuruusluokasta.  

Korvaus on määrätty maksettavaksi viimeistään 6 kk päätöksen 
lainvoimaiseksi tulemisesta. Toistaiseksi voimassa olevan luvan 
kertakaikkisen korvauksen arvioinnissa aluehallintovirasto käyttää haitan 
laskemista 20 vuoden ajalle. Vuotuiset korvaukset on diskontattu arvioituun 
maksuajankohtaan vesilain mukaisella 6 %:n korolla. Kiinteistökohtaiset 
korvaukset ovat siten 804,5 euroa ja 965,4 euroa.  

Aluehallintovirasto on katsonut, ettei hankkeesta aiheudu muita ennalta 
arvioitavissa olevia vesilain nojalla korvattavia edunmenetyksiä. 

Intressivertailu  

Hankkeesta yleisille tai yksityisille eduille saatava etu on huomattava 
verrattuna siitä yleisille tai yksityisille eduille koituviin menetyksiin. 

Valmistelulupa  

Aluehallintovirasto on oikeuttanut Kangasalan kaupungin ryhtymään 
hankkeen toteuttamista valmisteleviin toimenpiteisiin jo ennen päätöksen 
lainvoimaiseksi tulemista. Valmistelevina toimenpiteinä sallitaan 
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melontaradan pystyttäminen. Valmistelulupaan liittyvästä käytöstä luvan 
saajan tulee ilmoittaa lupamääräysten mukaisesti.  

Perustelut  

Valmistelevat toimenpiteet voidaan suorittaa tuottamatta muulle vesien 
käytölle tai luonnolle ja sen toiminnalle huomattavaa haittaa. Luvassa 
tarkoitetut työt ovat sellaisia, että niiden suorittamisen jälkeen olot voidaan 
olennaisilta osin palauttaa entisen veroisiksi siinä tapauksessa, että lupapäätös 
kumotaan tai sen määräyksiä muutetaan. 

Vaatimukset hallinto-oikeudessa 

 on vaatinut melontaradalle 
myönnetyn valmisteluluvan peruuttamista sekä toistaiseksi voimassa olevan 
vesitalousluvan peruuttamista. Lisäksi on vaadittu muutoksenhakijoille 
maksettavien korvausten muuttamista ja radan käyttöaikoja koskeviin 
lupamääräyksiin muutoksia.  

Hallinto-oikeuden päätöksen (Nro 11/0159/1) mukaisesti melontaradan 
rakenteet olisi pitänyt poistaa järvestä jo ennen luvan päättymispäivää. Näin ei 
ole tehty, vaan kaikki radan rakenteet ovat edelleen paikallaan. Radan pystytys 
käyttökuntoon vie noin pari kolme tuntia, samoin sen purkaminen. Laillisia 
perusteita valmisteluluvan myöntämiselle ei ole, koska mitään valmistelevia 
toimenpiteitä ei ole tarpeen tehdä. Valmistelulupa mahdollistaa radan käytön 
ilman lainvoimaista lupaa ja aiheuttaa näin muulle vesistön käytölle ja 
luonnolle huomattavan haitan. 

Melojien tarve radalle ei ole riittävä peruste toistaiseksi voimassa olevan luvan 
myöntämiselle. Aikaisempina vuosina radan käyttöehtoja on rikottu 
käytännössä joka vuosi. Kangasalan virkamiehet eivät ole ilmoittaneet näitä 
rikkomuksia asianmukaisesti ELY-keskukselle, vaikka he ovat saaneet tiedon 
rikkomuksista. Radan lupaehtojen mukaisen käytön ja yleisen huomattavan 
vesistölle ja luonnolle aiheutuvan haitan vuoksi lupaehtoja on voitava 
tarkastella määräajoin.  

Yhteisölain ja alueen osakaskuntien sääntöjen mukaan vesialuetta ei voida 
luovuttaa muuhun kuin kalastuskäyttöön ilman osakaskuntien 
päätöskokouksia, joissa 2/3 osakkaista on kannatettava luovutusta. 
Kokouksissa on myös määriteltävä korvausehdot mahdollisesta luovutuksesta. 
Osakaskuntien puheenjohtajilla tai muilla toimitsijoilla ei ole oikeutta 
luovuttaa vesialueita omilla päätöksillään. Toisin kuin Kangasalan 
hakemuksessa väitetään Sorolan (211-448-876-1), Riun (211-445-876-1) ja 
Tursolan (211-459-876-l) osakaskunnilla ei ole voimassaolevaa sopimusta 
asioiden yhteisestä hoitamisesta, vaan jokaisen osakaskunnan on tehtävä oma 
päätöksensä vesialueensa käytöstä. Asiaan liittyviä kokouksia ei ole 
osakaskunnissa ollut. Näin ollen laillisia vesialueiden luovutuslupia ei ole 
olemassa. Toisten omistamia vesialueita ei voida ottaa luvatta käyttöön.  



  7 (21) 
   
 

Aluehallintovirasto on perustellut luvan myöntämistä vesilain perusteella. 
Vesilaki edellyttää yleistä virkistyskäyttöä tai luonnonsuojelua, jos toisten 
omistamia vesialueita otetaan käyttöön. Melonta ei ole yleistä virkistyskäyttöä, 
vaan yhden harrastelijaryhmän toimintaa. Tämä vesilain pykälä ei voi kumota 
yhteisölain edellytyksiä vesialueiden luovuttamiselle muuhun kuin 
kalastuskäyttöön.  

Radan käyttöaika on kesäkuukausina, mikä korostaa sen haittavaikutusta 
kaikilta osin. Rata pilaa maiseman ja estää tai haittaa veneilyä ja kalastusta. 
Siksi on kohtuutonta, että kesäkuukausista suuri osa ajasta olisi varattu yhden 
harrastelijaryhmiin tarpeisiin. Radalla ei ole käyttöä kilpailujen ulkopuolella.  

Jos lupaa ei peruta, on luvan käyttöehtoihin tehtävä seuraavat muutokset: lupa 
on myönnettävä määräaikaisena 6 vuodeksi, melontaradan rakentamiseen, 
purkamiseen ja käyttöön saa käyttää 15.5.-15.9. välisenä aikana aikaa yhteensä 
seuraavien jaksojen mukaisesti: Kesän aikana yksi käyttöjakso, johon saa 
käyttää yhteensä enintään 21 vuorokautta, tai kesän aikana kaksi käyttöjaksoa, 
joihin saa käyttää yhteensä enintään 23 vuorokautta tai kesän aikana kolme 
käyttöjaksoa, joihin saa käyttää yhteensä enintään 25 vuorokautta  

Koska radan käyttöehtoja ei ole tähänkään saakka noudatettu, on lupaehtoihin 
vaadittu lisättäväksi seuraava määräys: Jos lupaehtoja miltään osin rikotaan, 
maksetaan vahingon kärsijöille vuosittainen haittakorvaus kaksinkertaisena.  

Kaikille kiinteistöille, , , 
, ,  on määriteltävä 

käypä haittakorvaus. Haittakorvauksen laskentaperusteina on kiinteistön 
 arvoksi on laitettava  allekirjoitetun 

kauppakirjan mukainen kauppahinta  euroa 1980-luvun puolivälissä 
rakennettujen, ei talvikäyttöön soveltuvien rakennusten arvo on vähäinen. 
Tällöin  kiinteistön arvo ilman rakennuksia on 80.000 euroa. 
Alehallintoviraston arvion mukaan kiinteistön vesistösidonnainen nykyarvo 
(AVI:n päätöksen mukaisesti 45.000,00) on 75 % kiinteistön arvosta. Tällöin 

kiinteistön vesistösidonnainen nykyarvo on 60.000,00 euroa. 
Rantaharrastusten osuus tontin vesistösidonnaisesta lisäarvosta on puolet eli 
30.000,00 euroa. Koska tässä tapauksessa otetaan huomioon myös osa 
rakennusten vesistösidonnaisesta lisäarvosta, on vahinkoarviossa otettava 
huomioon vesimaiseman kokonaisarvona  kiinteistön osalta 
40.000 euroa.  

Vesimaiseman vuotuiseksi arvoksi saadaan 20 vuodelle jaettuna eli 5 %:n 
korolla laskettuna 2000 euroa. Vahinkoarviossa on otettu huomioon, että rata 
on kokonaisuudessaan käytössä ja näkyvissä noin neljäsosan (25 %) 
mökkikaudesta ja että vahinkoaste on radan näkyvissä ollessa 10-20 %. Tämä 
laskentaperuste on kohtuuton kiinteistön omistajan kannalta.  
kiinteistön omistajien lomakausi on pääsääntöisesti heinäkuussa. Tällöin rata 
on kokonaisuudessaan käytössä 80-100 % lomakaudesta. Tällä perusteella 
keskimääräinen vahinkoaste on vähintään 16 % (0,80 x 20%). Lisäksi on 
huomioitava että melontaradasta aiheutuu maisemahaitan lisäksi tuntuva 
rannan virkistyskäytön, kuten uimisen ja saunomisen haitta. Kuten 
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lupahakemukseen on kirjoitettu, melontaradan pohjoisosa sijoittuu 
lähimmillään noin  metrin etäisyydelle  saaresta ja erottuu 
kiinteistöjen  ja  rannasta selvästi. Lupahakemuksessa 
on todettu lisäksi, että kalastus ja vapaa-ajanveneily on järvellä vilkasta. 
Tällöin radan ollessa käytössä tulee tämä Vesijärven länsiosan vilkas veneily 
kulkemaan pystytetyn radan ja  välistä, eli noin 20–30 metrin 
etäisyydellä rannasta. Melontaradasta aiheutuvaa haittaa ei lievennä se, että 
kiinteistöllä on rantaa myös . Koska  ranta on 
jyrkkäpenkkainen ja sellaisenaan virkistyskäyttöön soveltumaton, sen 
muokkaaminen virkistyskäyttöön soveltuvaksi aiheuttaisi kiinteistön 
omistajille tuntuvat lisäkustannukset. Näin ollen kohtuullinen vuotuinen 
korvaus on  kiinteistön osalta 320 euroa vuodessa (0,16 x 2 000 
euroa:320 euroa/vuosi). Toistaiseksi voimassa olevan luvan kertakaikkisen 
korvauksen arvioinnissa aluehallintovirasto käyttää haitan laskemista 20 
vuoden ajalle. Vuotuinen korvaus diskontataan arvioituun maksuajankohtaan 
vesilain mukaisella 6 %:n korolla. Kiinteistökohtainen korvaus  
kiinteistön osalta on siten 4294,00 euroa.  

Vastaavia laskentaperusteita käyttäen on kiinteistökohtainen korvaus 
 kiinteistön osalta 3220 euroa.  

Laskentaperusteet:  kiinteistön arvo ilman rakennuksia 60.000 
euroa. Kiinteistön vesistösidonnainen arvo 45.000,00 euroa. Vesimaiseman 
kokonaisarvo  kiinteistön osalta on 30.000,00 euroa, ja 
vesimaiseman vuotuinen arvo on 1500 euroa. Vuotuinen korvaus 
kiinteistön osalta on 240 euroa/vuosi. 

Asian käsittely hallinto-oikeudessa 

Vaasan hallinto-oikeus on antanut Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston 
päätöksen 10.05.2021 nro 101/2021 johdosta jätetyn valituksen tiedoksi 
julkisella kuulutuksella. Kuulutus ja valitus on pidetty nähtävillä 
27.10.−24.11.2021 Vaasan hallinto-oikeuden verkkosivuilla. Kuulutus on 
julkaistu myös Kangasalan kaupungin verkkosivuilla. Niille asianosaisille, 
joita asia erityisesti koskee, on varattu tilaisuus vastineen antamiseen 
valituksesta. Vastineita ei ole annettu. 

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on antanut valituksen johdosta 
lausunnon, jossa se on viitannut valituksenalaiseen päätökseen ja sen 
perusteluihin ja on todennut, että valituksessa ei ole esitetty sellaisia uusia 
asiaan vaikuttavia seikkoja, joiden perusteella aluehallintoviraston päätöstä 
tulisi muuttaa. 

Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on antanut 
vastineen, jossa on todettu seuraavaa: 

ELY-keskuksen tietoon ei ole tullut luparikkomuksia, joita radan käyttö on 
aiheuttanut. ELY-keskus aluehallintovirastolle lupahakemusvaiheessa 
antamassaan lausunnossa 1.3.2021 todennut, että sillä on kirjattuna ainoastaan 
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yksi yhteydenotto vuonna 2012 liittyen mahdolliseen melontaradan 
lupaehtojen noudattamatta jättämiseen. ELY-keskus on lausunnossaan 
1.3.2021 katsonut, että lupa voidaan myöntää samanlaisilla lupaehdoilla kuin 
aiempi määräaikainen lupa, joka on ollut voimassa 30.9.2020 saakka. 
Lausunnon mukaan lupa voidaan myöntää toistaiseksi voimassa olevana 
lupana. Myös valmistelulupa voidaan myöntää.  

Kangasalan kaupungin ympäristö- ja rakennusvalvonta on Kangasalan 
ympäristönsuojeluviranomaisena antanut asiassa vastineen, jossa on todettu, 
ettei ympäristönsuojeluviranomaiselle ole tullut melontarataan liittyen 
valituksia tai muita yhteydenottoja melontaradan edellisen vesilain mukaisen 
luvan voimassaolon aikana.  

Kangasalan kaupungille on varattu mahdollisuus vastineen antamiseen. 
Vastinetta ei ole annettu. 

Pohjois-Savon ELY-keskuksen, kalatalousviranomaiselle on varattu 
mahdollisuus vastineen antamiseen. Vastinetta ei ole annettu. 

 on annettujen vastineiden ja lausunnon 
johdosta antanut vastaselityksen, jossa on toistettu valituksessa esitettyä sekä 
todettu muun ohella seuraavaa: 

Ilmoituksia sopimusehtojen rikkomisesta on tehty lähes jokaisena vuotena 
edellisen luvan voimassaolon aikana. Ilmoitukset on toimitettu Kangasalan 
kaupungin vapaa-aikakoordinaattorille tai hänen esimiehelleen. Sopimuksessa 
ei ole ollut mainintaa siitä, että ilmoitus sopimuksen rikkomisesta tulee tehdä 
jollekin tietylle viranomaiselle, kuten ympäristönsuojeluviranomaiselle. 
Kangasalan kaupungin toiminta ei ole noudattanut tässä asiassa hyvän 
hallinnon perusteita. Kangasalan kaupunki on laiminlyönyt velvollisuuttaan 
muun muassa palveluperiaatteen, neuvontavelvollisuuden ja viranomaisten 
yhteistyövelvoitteen osalta, jättäessään neuvomatta mille viranomaiselle 
ilmoitus sopimusrikkomuksesta tulee toimittaa. Kangasalan kaupungin 
viranomainen ei myöskään ole toimittanut vastaanottamaansa ilmoitusta 
eteenpäin oikealle viranomaiselle. Lisäksi Kangasalan kaupunki on 
laiminlyönyt velvollisuutensa toimittaa vastaanottamansa ilmoitus sopimuksen 
rikkomisesta Pirkanmaan ELY-keskukselle.  

Edellä mainittujen seikkojen perusteella lupa melontaradalle tulee myöntää 
vain määräaikaisena, jolloin on aika ajoin mahdollista tarkastella lupaehtojen 
noudattamista ja uuden luvan myöntämistä. Lisäksi uuteen sopimukseen on 
määriteltävä selkeästi kuinka sopimusrikkomuksen kohdalla toimitaan, kenelle 
ilmoitus on tehtävä, kuka toimittaa sen Pirkanmaan ELY-keskukselle ja mihin 
tehdyt ilmoitukset kirjataan, jotta niitä voidaan tarvittaessa tarkastella. 
Aluehallintovirasto on viitannut päätökseensä ja sen perusteluihin ja todennut, 
että valituksessa ei ole esitetty sellaisia uusia asiaan vaikuttavia seikkoja, 
joiden perusteella aluehallintoviraston päätöstä tulisi muuttaa. Tässä asiassa 
uutena huomioon otettavana seikkana ovat kuitenkin kiinteistöjen arvoissa 
tapahtuneet muutokset. Aluehallintoviraston päätös perustuu 
rakentamattomien rantatonttien keskiarvohintoihin vuosilta 2019 ja 2020. 
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Rakennettujen rantatonttien hinnat sähköliittymineen sekä piha- ja 
maanrakennustöineen ovat kuitenkin selvästi päätöksen perusteena käytettyjä 
arvoja korkeammat. Tästä osoituksena kiinteistöstä Tuhkiala III 21.8.2020 
maksettu kauppahinta. Lisäksi pyydämme ottamaan huomioon vahinkoasteen 
määrittelyssä esittämämme perustelut.  

Merkintä 

Vaasan hallinto-oikeus on 12.08.2021 antamallaan välipäätöksellä numero 
399/2021 hylännyt aluehallintoviraston päätöksen täytäntöönpanon kieltämistä 
ja muuttamista koskevat vaatimukset. 

 

Hallinto-oikeuden ratkaisu 

1. Hallinto-oikeus jättää valituksen tutkimatta siltä osin kuin maisemahaitan 
korvaamista koskeva vaatimus on kohdistettu muihin kuin valittajien 
omistamiin kiinteistöihin. 

2. Hallinto-oikeus jättää tutkimatta viranomaisten neuvonnan puutteeseen sekä 
aikaisempiin lupa- ja/tai sopimusrikkomuksiin liittyvät valitusperusteet. 

3 Hallinto-oikeus valituksen osittain hyväksyen muuttaa lupamääräyksessä 4 
määriteltyjä virkistyshaitasta maksettavia korvauksia seuraavalla tavalla 
(muutokset kursiivilla): 

4. Luvan saajan on maksettava, ellei toisin sovita, melontaradasta aiheutuvasta 
maisemahaitasta kertakaikkisena korvauksena seuraavat korvaukset: 
Kiinteistön nimi Kiinteistötunnus Korvaus korkoineen € 

 1250,00 
 1500,00 

Korvaukset on maksettava kiinteistöjen omistajille viimeistään kuuden 
kuukauden kuluessa päätöksen lainvoimaiseksi tulemisesta. 

Eräpäivän jälkeiseltä ajalta korvaukselle on maksettava viivästyskorkoa, joka 
on korkolain 12 §:ssä tarkoitettu viitekorko lisättynä seitsemällä 
prosenttiyksiköllä  

Perustelut 

1.Vahinkorvauksen vaatiminen muiden tilojen osalta 
 

 ja hänen muutoksenhakijakumppaniensa muiden kuin 
valituskirjelmän allekirjoittaneiden kiinteistönomistajien puolesta esittämät 
vaatimukset käyvän haittakorvauksen määrittämisestä eivät koske  ja 
hänen muutoksenhakijakumppaniensa oikeutta tai etua sillä tavoin, että heillä 
olisi oikeudenkäynnistä hallintoasioista annetun lain 2 luvun 7 §:n 1 momentin 
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mukaan oikeus valittaa asiassa tällä perusteella. Tämän vuoksi heidän 
valituksensa on jätetty tutkimatta siltä osin, kuin valituksessa on vaadittu 
korvausten määrittämistä muiden omistamille kiinteistöille mahdollisesti 
aiheutuvasta haitasta. 
 
2. Hallintokantelun luonteiset vaatimukset 
 
Tuomioistuinlain 4 luvun 1 §:n mukaan hallinto-oikeus käsittelee ja ratkaisee 
ne hallinto-oikeudelliset valitukset, hallintoriita-asiat ja muut asiat, jotka 
säädetään kuuluviksi sen toimivaltaan oikeudenkäynnistä hallintoasioissa 
annetussa laissa tai muussa laissa. 
 
Valituskirjelmässä esitetyt viranomaisen ohjeistuksen puutetta koskevat 
kanteluluontoiset tyytymättömyyden ilmaisut sekä muut viranomaisen 
toimintatapoihin liittyvät kanteluluontoiset huomautukset eivät kuulu hallinto-
oikeuden tässä valituksenalaisessa vesilupa-asiassa ratkaistavaksi.  
 
Hallinto-oikeus ei voi myöskään ottaa vesilain mukaisen lupa-asian yhteydessä 
kantaa mahdollisiin aikaisemmin tapahtuneisiin luvan tai sopimuksen 
rikkomuksiin. 
 
Edellä mainituin perustein hallinto-oikeus jättää viranomaisen menettelyyn ja 
mahdollisiin luparikkomuksiin liittyvät perusteet tutkimatta. 
 
3. Pääasia 
 
Sovellettavat oikeusohjeet 
 
Vesilain 2 luvun 13 §:n 1 momentin mukaan hakijalle voidaan myöntää 
käyttöoikeus toiselle kuuluvaan alueeseen sillä olevine rakennuksineen tai 
muine rakennelmineen, jos alue on toteutettavan vesitaloushankkeen vuoksi 
tarpeen  
1) laitetta, rakennusta tai muuta rakennelmaa sekä niiden käyttöä ja 
kunnossapitoa varten;  
2) uuden 1 luvun 5 §:n 2 momentin mukaisen vesialueen tai uuden uoman 
pohjaksi;  
3) poistettavan maan sijoittamiseksi; tai  
4) yleisen tai yksityisen edun suojaamiseksi tarvittavaa laitetta tai rakennelmaa 
sekä niiden käyttöä ja kunnossapitoa varten. 
 
Saman pykälän 2 momentin mukaan käyttöoikeus toisen alueeseen tai 
rakennelmaan voidaan myöntää, jos  
1) 3 luvun 4 §:n 1 momentin 2 kohdassa säädetyt edellytykset 
vesitaloushankkeelle täyttyvät; ja  
2) hakija hallitsee omistusoikeuden tai pysyvän käyttöoikeuden perusteella 
vähintään puolta tarvittavasta alueesta, tai jos kysymys on hakijalle ja muille 
yhteisesti kuuluvasta alueesta, toimenpiteen kohteeksi joutuva alue ei ole 
sanottavasti suurempi kuin hakijan osuus yhteisestä alueesta. 
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Vesilain 3 luvun 4 §:n 1 momentin mukaan lupa vesitaloushankkeelle 
myönnetään, jos  
1) hanke ei sanottavasti loukkaa yleistä tai yksityistä etua; tai  
2) hankkeesta yleisille tai yksityisille eduille saatava hyöty on huomattava 
verrattuna siitä yleisille tai yksityisille eduille koituviin menetyksiin.  
 
Saman pykälän 3 momentin mukaan hakijalla on oltava oikeus hankkeen 
edellyttämiin alueisiin. Jos hakija ei omista aluetta tai hallitse sitä pysyvällä 
käyttöoikeudella, luvan myöntämisen edellytyksenä on, että hakijalle 
myönnetään oikeus alueen käyttämiseen siten kuin 2 luvussa säädetään tai että 
hakija esittää luotettavan selvityksen siitä, miten oikeus alueeseen järjestetään. 
 
Vesilain 3 luvun 6 §:n 1 momentin mukaan luvan myöntämisen edellytyksiä 
harkittaessa vesitaloushankkeesta yleiselle edulle aiheutuvia hyötyjä ja 
menetyksiä arvioidaan yleiseltä kannalta.  
 
Vesilain 3 luvun 6 §:n 2 momentin mukaan vesitaloushankkeesta yleiselle 
edulle aiheutuvia hyötyjä ja menetyksiä arvioitaessa on otettava huomioon, 
mitä vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annetun lain (1299/2004) 
mukaisessa vesienhoitosuunnitelmassa ja merenhoitosuunnitelmassa on 
esitetty hankkeen vaikutusalueen vesien tilaan ja käyttöön liittyvistä seikoista.  
 
Vesilain 3 luvun 7 §:n 1 momentin mukaan luvan myöntämisen edellytyksiä 
harkittaessa vesitaloushankkeesta saatavana yksityisenä hyötynä otetaan 
huomioon maa- tai vesialueen tai muun omaisuuden tuottavuuden tai 
käytettävyyden parantumisesta aiheutuva omaisuuden käyttöarvon 
lisääntyminen sekä hankkeen toteuttamisesta välittömästi saatava muu etu. 
 
Saman pykälän 2 momentin mukaan hankkeesta aiheutuvana yksityisenä 
menetyksenä otetaan huomioon:  
1) hakijalle myönnettävät käyttö- tai lunastusoikeudet;  
2) kustannukset sellaisista vahingoista ja käyttöoikeuksista, joista hakija on 
hankkeen toteuttamiseksi erikseen sopinut asianosaisen kanssa, ja vastaavassa 
tarkoituksessa hakijalle vapaaehtoisesti luovutettujen alueiden 
hankkimiskustannukset; sekä  
3) muut hankkeeseen osallistumattomalle taholle ja tässä laissa tarkoitetulle 
ojituksen passiiviosakkaalle aiheutuvat menetykset. 
 
Vesilain 3 luvun 8 §:n 1 momentin mukaan lupa myönnetään toistaiseksi tai 
erityisistä syistä määräajaksi. 
 
Pykälän toisen momentin mukaan toistaiseksi voimassa olevassa luvassa on 
määrättävä aika, jonka kuluessa vesitaloushanke on toteutettava ja 
toteuttamiseen ryhdyttävä. Määräaika hankkeen toteuttamiselle saa olla 
enintään kymmenen vuotta ja toteuttamiseen ryhtymiselle enintään neljä 
vuotta. 
 
Pykälän kolmannen momentin mukaan lupaviranomainen voi erityisestä syystä 
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ennen määräajan päättymistä hakemuksesta pidentää 2 momentissa tarkoitettua 
määräaikaa. Pidentämistä koskevassa päätöksessä voidaan tarkistaa tai 
täydentää luvan määräyksiä. 
 
Vesilain 3 luvun 16 §:n 1 momentin mukaan lupaviranomainen voi 
perustellusta syystä lupapäätöksessään oikeuttaa hakijan ryhtymään jo ennen 
päätöksen lainvoimaiseksi tulemista hankkeen toteuttamista valmisteleviin 
toimenpiteisiin (valmistelulupa). Toimenpiteet on lupapäätöksessä 
tarpeellisilta osin yksilöitävä. Toisen aluetta saadaan käyttää edellä 
tarkoitettuihin toimenpiteisiin vain, jos sellainen oikeus luvassa perustetaan tai 
oikeudenhaltijat siihen muuten suostuvat. 

 
Saman pykälän 3 momentin mukaan valmistelulupaa koskeva päätös saadaan 
panna täytäntöön muutoksenhausta huolimatta. Muutoksenhakutuomioistuin 
voi määrätä toimenpiteiden jatkamisen keskeytettäväksi tai rajoitettavaksi. 
Valmistelulupaa koskeva valitus on käsiteltävä kiireellisenä. 
 
Vesilain 13 luvun 1 §:n mukaan hankkeesta vastaava on velvollinen 
korvamaan tämän lain tai siihen perustuvan luvan nojalla suoritetusta tai 
suoritettavasta toimenpiteestä aiheutuvan edunmenetyksen tämän luvun 
mukaisesti, jos edunmenetys aiheutuu: 
1) luvan mukaisesta vesitaloushankkeesta; 
2) oikeudesta käyttää tai lunastaa toiselle kuuluvaa omaisuutta; 
3) toimenpiteestä, joka 3 luvun 2 §:n mukaan on luvanvarainen, mutta johon 
lupaa ei ole haettu sen vuoksi, ettei siitä ole voitu otaksua aiheutuvan 
mainitussa pykälässä tarkoitettuja seurauksia; 
4) 2 luvun 5, 5 a ja 6 §:ssä, 5 luvun 9 §:ssä, 10 luvun 9 §:ssä ja 18 luvun 5 
§:ssä tarkoitetusta toimenpiteestä sekä 9 luvun 8 §:n 1 momentissa 
tarkoitetusta tapahtumasta. 
 
Vesilain 13 luvun 9 §:n mukaan, jollei muualla tässä laissa toisin säädetä,  
1 §:ssä tarkoitettuna edunmenetyksenä korvataan: 
1) edunmenetys, joka aiheutuu tämän lain nojalla myönnetystä 
käyttöoikeudesta tai oikeudesta lunastaa omaksi kiinteää tai irtainta 
omaisuutta; 
2) kiinteän tai irtaimen omaisuuden tai sen osan muusta kuin 1 kohdassa 
mainitusta syystä aiheutuva menettäminen, vahingoittuminen tai 
huononeminen, omaisuuden käytön estyminen tai vaikeutuminen, sen tuoton 
vähentyminen, edellä mainituista seikoista aiheutuva arvon aleneminen sekä 
omistusoikeuteen perustuvan muunkin varallisuusarvoisen edun menettäminen 
mukaan lukien omaisuuden siirtämisestä ja toisenlaiseksi muuttamisesta 
koituvat kustannukset; 
3) 1 tai 2 kohdassa tarkoitetusta edunmenetyksestä johtuva, samalle 
omistajalle kuuluvan muun kiinteän tai irtaimen omaisuuden käyttöarvon 
väheneminen tai arvon alentuminen tai rakennuksen tai muun omaisuuden 
siirtämisestä tai uudelleen rakentamisesta koituvat kustannukset; 
_ _ _ 
 
Vesilain 13 luvun 11 §:n 1 momentin mukaan edellä 9 §:n 1 momentin 1–5 
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kohdassa tarkoitetusta edunmenetyksestä on määrättävä täysi korvaus, jollei  
4 momentista tai 12 §:stä muuta johdu. Korvaus kiinteän omaisuuden tai siihen 
kuuluvan osan luovuttamisesta tai kiinteään omaisuuteen perustetusta 
käyttöoikeudesta on määrättävä siten kuin kiinteän omaisuuden ja erityisten 
oikeuksien lunastuksesta annetussa laissa (603/1977) säädetään, jollei tässä 
laissa toisin säädetä. 
 
Asiassa saatu selvitys  
 
Asiassa on kyse Vesijärven Vesaniemen edustalle Kangasalaan 
rakennettavasta melontaradasta ja sitä koskevasta valmisteluluvasta. 
Vesaniemen melontarataa käytetään ratamelonnan harjoitus- ja 
kilpailutoimintaan ja rata mahdollistaa SM-tason sekä kansainvälisten 
kilpailujen järjestämisen. 
 
Melontaradalle on 8.6.2010 myönnetty vesilain mukainen lupa Etelä-Suomen 
aluehallintoviraston päätöksellä nro 87/2010/4. Vaasan hallinto-oikeus on 
21.6.2011 antamallaan päätöksellä nro 11/0159/1 muuttanut kilpailuista 
ilmoittamista koskevaa lupamääräystä 3.  
 
Pirkanmaalla Kangasalla ja osittain Oriveden kaupungin puolella sijaitseva 
Vesijärvi kuuluu Kokemäenjoen vesistöön (vesialuetunnus 35). Järven pinta-
ala on noin 40 km2 ja tilavuus 238 283 000 m3. Järven pituus on noin 18 km ja 
leveys noin 7 km. Järven keskisyvyys on 6 metriä ja suurin syvyys noin 40 
metriä. Melontaradan kohdalla syvyysvaihtelu on 2–6 metriä. Vesaniemen ja 
sen ympäristön maankäyttöä ohjaavat Kangasalan strateginen yleiskaava 40 
(hyväksytty 29.5.2017), Kangasalan (hyväksytty 10.12.1976), Sorolan 
(vahvistettu 8.4.1993) ja taajaman osayleiskaavat (11.12.2000) sekä 
rantaosayleiskaava (vahvistettu 21.12.2001). Kaikissa kaavoissa melontaradan 
alue on merkitty vesialueeksi (w). 
 
Rakennettava melontarata kulkee lähimmillään 50–80 metrin etäisyydellä 
Kissakarin saaresta ja noin 300 metrin etäisyydellä Amerikansaaresta. 
Melontaradan pohjoispääty sijaitsee yli 200 metrin etäisyydellä pohjoisessa 
sijaitsevasta Harjunrannasta ja eteläpää yli 200 metrin etäisyydellä 
rantakiinteistöistä.  
 
Melontaradan eteläpään harusvaijereiden kiinnityspaikat sijaitsevat 
Vesaniemen kiinteistöllä (211-459-1-59), joka on Kangasalan kaupungin 
omistuksessa. Melontarata sijaitsee Vesijärvellä Riun osakaskunnan (211-445-
876-1), Sorolan osakaskunnan (211-448-876-1) ja Tursolan osakaskunnan 
(211-459-876-1) omistamilla vesialueilla. Melontarataa varten tarvittavat 
vesialueet ovat pienemmät kuin Kangasalan kaupungin osuuksia vastaavat osat 
esitetyistä vesialueista.  
 
Hakemuksen mukaan osakaskunnat ovat vuodesta 2010 eteenpäin antaneet 
Kangasalan kunnalle suostumuksensa pitää melontarataa vuoden 2010 
lupahakemuksessa esitetyillä vesialueilla. Kyseiset vesialueet ovat samat kuin 
nyt kyseessä olevassa hakemuksessa.  
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Vesijärvi kuuluu Längelmäveden ja Vesijärven kalastusalueeseen, jossa vapaa-
ajan kalastus ja veneily on vilkasta. Onkiminen, pilkkiminen sekä 
viehekalastus on järvessä suosittua. Kangasalan Vesijärvellä ei ole virallista 
vesiliikennöintiä tai uittoa. Järvellä tapahtuva veneily on pääasiassa soutu- ja 
moottoriveneilyä. Vesiskoottereilla ajo on Vesijärven eteläosassa kiellettyä. 
Osa pienveneliikenteestä kulkee hakemuksen mukaan todennäköisesti 
melontaradan poikki, osa sen etelä- tai pohjoispuolelta.  
 
Rakennettava rata on kansainväliset säännöt ja mitat täyttävä. Rata on 1 000 
metriä pitkä, 81 metriä leveä ja 9-ratainen. Lisäksi sen kummallakin sivulla on 
viisi noin 20 metriä pitkää kiristysvaijeria. Radalla on 20 metrin välein 20 
cm:n kokoiset polakellukkeet. Radan teräsvaijerit on laskettu pohjaan ilman 
jännitystä. Kilpailukauden alkaessa vaijerit kiristetään ja nostetaan 
kellukepolien avulla noin 2 metrin syvyyteen 1000 metrin matkalta. 
Harusvaijerit kulkevat tällöin järven pohjan tuntumassa. Vaijerit ovat 
kiinnitettynä betonipainojen avulla pohjaan, paitsi Vesaniemen uimarannan 
päässä, jossa reunimmaiset vaijerit (2 kpl) on tuotu kiristystä varten rannan 
tuntumaan.  
 
Hakemuksen mukaan rata pystytetään kesäkaudelle kilpailujen ajaksi. Muutoin 
pysyvinä rakenteina ovat ainoastaan järven pohjassa olevat radan kiinnikkeet. 
Radan pystyttämiseen on hakemuksen mukaan hyvä varata 8 vuorokautta ja 
radan purkamiseen 6 vuorokautta, johtuen välillä vallitsevista haastavista 
sääolosuhteista sekä talkoovoimin tehtävistä asennus- ja purkutöistä.  

 
Rataa käytetään harjoitus- ja kilpailutoimintaan kesäkaudella, 15.5.–15.9. 
Kilpailutoimintakausi, jolloin rata on kokonaisuudessaan käytössä, on noin 
viisi viikkoa kesässä. Kaudelle sijoittuu hakemuksen mukaan arviolta 3–4 
kansallista tai kansainvälistä kilpailutapahtumaa. Yksi harjoitusrata on yleensä 
käytössä harvalla merkkipoijutuksella, muutaman viikon ennen ja jälkeen 
kilpailukauden. Kilpailutilanteessa koko Vesaniemen uimaranta-alue on 
tapahtumapaikkana.  
 
Lähirannoilla on sekä kiinteää vakituista asutusta, että loma-asutusta. 
Melontaradan toiminta vaikuttaa lähialueen ranta-asukkaisiin. Radan 
rakenteilla on vaikutusta myös vesialueen maisemaan sekä kalastukseen. 
Vedenpinnassa kelluvat ratamerkkipoiju muuttavat horisontin maisemaa. 
Kissakarin saaren kiinteistöistä melontaradalla on eniten vaikutusta niihin 
kiinteistöihin, joiden toiminnat suuntautuvat melontarataa kohti. Kiinteistöjen 

 ja  toiminnat sijaitsevat noin 
 metrin etäisyydellä radasta. Muut  saaren kiinteistöjen 

toiminnot suuntautuvat  saarta, eivätkä ne näin ole suoraan 
melontaradan vaikutuspiirissä päänäkymäsuunnaltaan. Melontaradan 
maisemahaittaa on katsottu lieventävän se, että melontarata on 
kevytrakenteinen ja vesimaisema näkyy rantakiinteistöiltä melontaradan yli ja 
sivuitse. Maisemahaitta kestää vain osan kesäkaudesta. Näkymä muihin 
suuntiin vesistössä on esteetön. 
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Kilpailukausien aikana melontarata vaikuttaa alueella liikkumiseen ja 
kalastamiseen. Melontaradan alueella ei voi kilpailujen aikana veneillä tai 
kalastaa. Verkkokalastusta ei voida radan alueella harjoittaa kilpailukautena 
radan rakenteiden vuoksi. Lisäksi melontaradan alue on pääsääntöisesti 
matalaa verkkokalastusta ajatellen. Kilpailukauden ulkopuolella radan 
rakenteet järven pohjassa voivat haitata alueella kalastamista, sillä pyydykset 
saattavat jäädä niihin kiinni. Kyseisellä alueella harjoitetaan pääasiassa 
harrastuskalastusta. Ammattikalastukseen melontaradalla ei ole vaikutusta. 
Melontaradalla ei ole arvioitu olevan vaikutusta alueen kala- tai rapukantoihin.  
 

Oikeudellinen arviointi 

Hallinto-oikeudessa on muutoksenhakijoiden valituksista ratkaistavana 
kysymys siitä, aiheutuuko hakemuksen mukaisesta melontaradasta sellaista 
maisemahaittaa tai haittaa vesistön virkistyskäytölle, joiden perusteella 
vesilaissa säädetyt luvan myöntämisen edellytykset eivät täyty. Toissijaisesti 
ratkaistavana on se, onko valituksenalainen lupa voitu myöntää toistaiseksi 
voimassa olevana ja onko radan käyttöjaksot voitu määrätä luvan mukaisesti. 
Valituksen johdosta arvioitavaksi tulee myös se, onko hankkeelle voitu 
myöntää käyttöoikeus yhteiseen vesialueeseen valituksenalaisen päätöksen 
osoittamaan paikkaan ja se ovatko muutoksenhakijoiden kiinteistöille määrätyt 
korvaukset oikean suuruisia. 

Intressivertailu 

Vesimaiseman muutos loukkaa yleistä tai yksityistä etua enemmän kuin 
sanottavasti, joten lupaharkinta tulee tehdä vesilain 3 luvun 4 §:n 1 momentin 
2 kohdassa säädetyn vertailun perusteella. Lupa myönnetään vesilain 3 luvun  
4 §:n 1 momentin 2 kohdan mukaan vesitaloushankkeelle, jos hankkeesta 
yleisille tai yksityisille eduille saatava hyöty on huomattava verrattuna siitä 
yleisille tai yksityisille eduille koituviin menetyksiin. Jos hakijalle myönnetään 
samalla vesilain 2 luvun 13 §:ssä tarkoitettu oikeus, on oikeuden 
myöntämisestä saatava hyöty ja aiheutuva edunmenetys myös otettava 
huomioon. 

Hankkeesta aiheutuvana hyötynä otetaan huomioon, että rata mahdollistaa 
Vesaniemen alueen toiminnan lisäämisen ja kehittämisen vapaa- ajan, 
virkistyksen sekä kesäliikunnan paikkana. Hanke tukee näin ollen myös 
Kangasalan strategista osayleiskaavaa 2040, jossa on esitetty Vesaniemen 
rannan kehittämistä. Hankkeesta saatava hyöty on vesialueen käytön kannalta 
arvioitava huomattavaksi, minkä lisäksi aiheutuu yleistä etua alueen 
virkistyskäytön parantuessa. Rata mahdollistaa kansallisten ja kansainvälisten 
kisojen järjestämisen alueella. 

Hankkeesta yleiselle ja yksityiselle edulle koituvien menetysten kannalta 
asiassa on tarkasteltava muun ohella melontaradasta aiheutuvaa 
maisemahaittaa sekä veneellä kulkemisen ja kalastuksen estymistä 
melontaradan kohdalta ja veneilyn mahdollista siirtymistä lähemmäs 
muutoksenhakijoiden kiinteistöjä sekä hakijalle myönnettävää käyttöoikeutta. 
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Melontaradasta ja sen käytöstä aiheutuu haittaa rantakiinteistöille ja erityisesti 
lähimmille naapureille. Melontaradan pohjoisosa sijoittuu lähimmillään noin 

 metrin etäisyydelle  saaresta ja erottuu kiinteistöjen  
 ja  rannasta selvästi aiheuttaen 

kiinteistöjen päänäkymäsuunnassa olevaan vesimaisemaan muutoksen.  

Saadun selvityksen perusteella kyseisillä kiinteistöillä on olemassa myös 
 rantaa, jonka vesimaisemassa ei aiheudu melontaradan 

myötä muutosta. Maisemamuutoksen kannalta päänäkymäsuunnassa 
sijaitsevan rakenteen merkitys on kuitenkin kiinteistön kannalta haitallisin.  

Ottaen huomioon edellä todettu kokonaisuudessa, melontaradan 
kausiluontoisuus, käytön lyhytaikaisuus ja rakenteiden kevytrakenteisuus sekä 
valituksenalaisessa päätöksessä määrätty, hallinto-oikeus katsoo, että 
hankkeesta saatavaa hyötyä voidaan pitää huomattavana verrattuna siitä 
yleisille tai yksityisille eduille koituviin menetyksiin. Aluehallintoviraston 
päätöksen kumoamiselle ei ole valituksessa esitetyn johdosta perusteita. 

 
Käyttöoikeuden myöntämisen edellytykset 

 
Melontarata sijaitsee Vesijärvellä Riun osakaskunnan (211-445-876-1), 
Sorolan osakaskunnan (211-448-876-1) ja Tursolan osakakunnan (211-459-
876-1) omistamilla vesialueilla. Käyttöoikeuksien myöntämiseksi riittävä 
edellytys vesilain 2 luvun 13 §:n 1 momentin mukaan on se, että vesilain 2 
luvun 13 §:n 2 momentissa mainitut rakentamisen edellytykset ovat olemassa 
ja että hakija omistaa toimenpiteen kohteeksi joutuvaa aluetta vastaavan osan 
yhteisestä alueesta. Asiakirjoista ilmenevän selvityksen mukaan Kangasalan 
kaupunki omistaa suuremman osan osakaskuntien yhteisistä vesialueista kuin 
mitä melontarataa varten tarvitaan. Osakaskunnat ovat saadun selvityksen 
mukaan 10.2.2010 antaneet suostumuksensa melontaradan pitämiseksi 
hakemusasiakirjojen mukaisilla vesialueilla. Suostumuksen antaminen ei 
kuitenkaan vesilain 2 luvun 13 §:n 2 momentti huomioiden ole ollut 
välttämätön edellytys käyttöoikeuden myöntämiselle tässä tapauksessa. Näin 
ollen ei ole tarpeen selvittää, onko osakaskuntien päätösvaltaa käytetty 
viimeisimmän suostumuksen antamisen jälkeen yhteisölain mukaisesti. 
Hakijalla on riittävä osuus yhteisiin vesialueisiin omistuksen perusteella 
tarvittavan käyttöoikeuden myöntämiseksi vesilain 2 luvun 13 §:n 2 momentin 
nojalla. Koska kyse ei ole vesilain 2 luvun 13 a §:n tarkoittamasta yleisen 
tarpeen edellyttämät hankkeesta, ei ole tarpeen arvioida sitä, onko kyse 
yleisestä virkistyskäytöstä. 
 
Luvan määräaikaisuutta koskeva vaatimus 
 
Vesilain 3 luvun 8 §:n 1 momentin mukaan lupa myönnetään toistaiseksi tai 
erityisistä syistä määräajaksi. Kyseistä pykälää koskevassa hallituksen 
esityksessä 277/2009 vp on todettu, että määräaikaisen luvan mahdollisuutta 
koskevalla säännöksellä ei ole tarkoitus muuttaa pääsääntöä, jonka mukaan 
lupa tulisi myöntää toistaiseksi voimassaolevana. Tämän vuoksi pykälässä 
säädettäisiin, että lupa tulisi antaa määräaikaisena, jos erityiset syyt sitä 
vaativat. Tällaisia syitä voisivat olla luvan hakeminen määräaikaisena, 
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hankkeen määräaikainen luonne sekä se, että luvan myöntämiselle toistaiseksi 
ei ole edellytyksiä esimerkiksi hankkeen vaikutuksia koskevan epävarmuuden 
vuoksi.  
 
Lupaa ei ole haettu määräaikaisena vaan toistaiseksi voimassaolevana ja 
hankkeen vaikutuksiin ei liity epävarmuuksia. Hankkeella on jo ollut 10 vuotta 
kestänyt määräaikainen lupa, joten toiminta on vakiintunutta ja pitkäaikaista, 
toiminta ei näin ollen ole luonteeltaan määräaikaista, vaikka toiminnassa ei 
pohja-ankkureita lukuun ottamatta ole käytössä pysyviä rakenteita. Näin ollen 
lupa on voitu myöntää toistaiseksi voimassaolevana.  
 
Korvaukset 
 
Aluehallintovirasto on määrännyt kertakaikkisena korvauksena maksettavaksi 
kiinteistöille  euroa ja kiinteistölle  euroa, 
koska melontarata vaikuttaa vapaa-ajanasunnolta näkyvään lähimaisemaan.   

 
Aluehallintoviraston päätöksen perusteluissa on selvitetty korvauksen 
laskemisen kriteerit maisemahaitan osalta korvauksiin oikeutetuille 
kiinteistöille.  
 
Yksittäisten kiinteistökauppojen arvolla ei ratkaisevaa merkitystä hankkeeseen 
liittyviä useita vahingonkorvauksia harkittaessa. Yleisen käytännön mukaisesti 
rantakiinteistöjen arvon muutos lasketaan maanmittauslaitoksen kiinteistöjen 
kauppahintatilaston toteutuneiden rakentamattomien kiinteistöjen 
mediaanineliöhinnan nousun suhteessa. Tässä tapauksessa lasketaan 
neliöhinnan muutos vuosien 2019 ja 2020 tasoista, jotka ovat olleet 
viimeisimmät tiedot valituksenalaista lupaa annettaessa. Kiinteistöjen ja 
rakennusten arvo on laskettu kyseiseen tilastoon perustuen. Luvan mukainen 
enimmäiskäyttöaika 49 vuorokautta voi vaihdella 1–3 käyttöjakson ajaksi 
neljän kuukauden aikana, joten haittaa ei voida arvioida pelkästään yhden 
kuukauden ajalle valituksessa esitetyllä tavalla.  
 
Asiassa on aluehallintovirastossa noudatettu edellisen toimintaa koskevan 
aluehallintoviraston 8.6.2010 nro 87/2010/4 ja siitä hallinto-oikeuden antaman 
lainvoimaisen päätöksen 21.6.2011 nro 11/0159/1 korvausperusteita ja 
korvausta laskettaessa on huomioitu kiinteistöjen arvonnousu yleisten 
kauppahintatietojen perusteella. Vuotuinen korvaus on muutettu 
kertakaikkiseksi korvaukseksi. Hallinto-oikeus hyväksyy vuosikorvauksen 
laskentaperusteet. Valituksenalaisessa päätöksessä kertakaikkinen korvaus on 
kuitenkin laskettu samalla periaatteella kuin aluehallintoviraston 
aikaisemmassa, kymmenen vuoden määräajaksi myönnetyn luvan 
lupapäätöksessä. Valituksenalaisessa päätöksessä korvaukset on laskettu 20 
vuoden ajalle ja diskontattu maksuajankohtaan.  
 
Hallinto-oikeus katsoo, että vesimaiseman kokonaisarvo ja vahinkoaste 
voidaan arvioida siten kuin aluehallintoviraston päätöksessä on tehty. Hallinto-
oikeus toteaa kuitenkin, että vesilain mukaisen kertakaikkisen korvauksen 
laskennassa oletetaan haittavuosien määrän lähestyvän ääretöntä, jolloin 
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vuosikorvaus kerrotaan pääomituskertoimella, jossa käytetty korkokanta on 
yleensä 5 %. Enemmän viivästyksen välttämiseksi hallinto-oikeus on 
muuttanut aluehallintoviraston määräämät korvaukset. Näillä ja muilla 
aluehallintoviraston päätöksen perusteluilla hallinto-oikeus katsoo, ettei 
valituksenalaisessa päätöksessä määrättyjä korvauksia ole syytä enemmälti 
muuttaa. Korvaus on voitu määrätä kertakaikkisena, ottaen huomioon, että 
kyse on maisemahaitasta ja lupa on voimassa toistaiseksi.  
 
Melontaradan käyttöehdot 
 
Kun otetaan huomioon valituksenalaisessa päätöksessä asetetut 
lupamääräykset, erityisesti lupamääräys 1 radan käyttökunnossa pitämisestä ja 
lupamääräys 2 radan pystyttämisestä ja purkamisesta, toiminnan 
kausiluontoisuus, se, että käyttöaikoihin on nyt sisällytetty myös radan 
pystytys ja purkutyöt, sekä se, että muutoksenhakijoiden esittämät rajoitukset 
radan käyttöjaksoihin tarkoittaisivat tosiasiassa usean viikon supistusta 
haettuun ja myös aikaisempaan lupaan nähden, ei radan käyttöehtoja 
pystyttämisestä ja purkamisesta ole syytä tarkentaa valituksessa esitetyllä 
tavalla.  
 
Luvan saajan on valituksenalaisen päätöksen mukaan noudatettava 
toiminnassaan vesilain säännöksiä ja päätöksellä asetettuja lupamääräyksiä. 
Radan käyttöaika ja sitä koskevat rajoitukset huomioon ottaen hallinto-oikeus 
katsoo, ettei melontaradan käyttöä ole tarpeen enemmälti rajoittaa.  
 
Hallinto-oikeus toteaa lopuksi, että hallinto-oikeudessa ratkaistavana on 
valituksenalaisen vesilain mukaisen luvan lainmukaisuus. Mahdollisiin 
luparikkomuksiin on mahdollisuus vesilain nojalla puuttua valvonnan ja 
hallintopakon keinoin, eikä vuosittaisen haittakorvauksen määräämisestä 
kaksinkertaisena ole tarpeen määrätä luvassa. Mahdolliset Vesaniemen 
melontaradan käyttösopimuksen muutokset ja korjaukset ovat sopijapuolten 
keskinäisesti sovittavissa eikä hallinto-oikeus voi valituksenalaisen lupa-asian 
yhteydessä tehdä muutoksia kyseiseen yksityisoikeudelliseen sopimukseen.  
 
Asian näin päättyessä ei ole ollut tarvetta myöskään keskeyttää tai kumota 
toiminnalle annettua valmistelulupaa.  
 

Sovelletut oikeusohjeet 

perusteluissa mainitut 

Julkinen kuulutus 

Päätös on annettu julkisella kuulutuksella. 

 



  20 (21) 
   
 

Päätöksestä ilmoittaminen 

Kangasalan kaupunginhallituksen on viipymättä julkaistava tieto tätä päätöstä 
koskevasta kuulutuksesta yleisessä tietoverkossa kuntalain 108 §:n mukaisesti. 
Tiedon kuulutuksen julkaisemisesta tulee olla nähtävillä vähintään sen ajan, 
jonka kuluessa päätökseen voi hakea muutosta valittamalla.  

 
Päätöksestä tiedottaminen 
 

on viipymättä tämän päätöksen saatuaan ilmoitettava 
päätöksen tiedoksisaannista asiakumppaneilleen. Jos he tämän laiminlyövät, he 
ovat velvollisia korvaamaan ilmoittamatta jättämisestä aiheutuneen vahingon 
sikäli kuin se laiminlyönnin laatuun tai muihin olosuhteisiin nähden harkitaan 
kohtuulliseksi (laki oikeudenkäynnistä hallintoasioissa 94 §, hallintolaki 56 §  
2 mom. ja 68 §). 

Muutoksenhaku 

Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-
oikeuteen, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan. Valituskirjelmä 
on toimitettava korkeimpaan hallinto-oikeuteen 30 päivän kuluessa hallinto-
oikeuden päätöksen tiedoksisaannista eli viimeistään 9.12.2022. 

Valitusosoitus on liitteenä HallJK (01.20). 

Hallinto-oikeuden kokoonpano 

Asian ovat ratkaisseet lainoppinut hallinto-oikeustuomari Janne Marttila, 
luonnontieteiden alan hallinto-oikeustuomari Kirsti Poikonen sekä asessori 
Tatu Jouppi 

 

Esittelijä  Maiju Sulin 

 

Tämä päätös on sähköisesti varmennettu hallinto-oikeuden 
asianhallintajärjestelmässä. 
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Jakelu

Päätös  ja asiakumppanit

 

Jäljennös maksutta Kangasalan kaupunki 

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto  
Ympäristövastuualue 

Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus  
Ympäristö ja luonnonvarat. 

Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskus, 
kalatalousviranomainen 

Kangasalan kaupungin ympäristö- ja rakennusvalvonta  

Suomen ympäristökeskus 

 

 

 

 
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/ 
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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 

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

2) asian saattamiseen korkeimman hallinto-oikeuden ratkaistavaksi on erityistä aihetta 
asiassa 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 
julkaisemisajankohdasta. Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa hallinto-oikeuden 
päätöksen tiedoksisaannista, 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 
valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä, on 
valituksessa mainittava myös tämän yhteystiedot 

- päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös) 
- peruste, jolla valituslupaa pyydetään, sekä syyt, joiden vuoksi valitusluvan 

myöntämiseen 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 

valittajaan. 
 

Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä 
korkeimmalle hallinto-oikeudelle. Jos usea tekee valituksen yhdessä, voidaan joku heistä 
ilmoittaa yhdyshenkilöksi. 

 
 
 
 
 
 



HallJK (01.20)      2 (2)

 
 
 
 
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 
paperimuodossa. Asiakirjojen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän 
omalla vastuulla. 

 
 
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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


