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Asia Valitus vesitalousasiassa 

 

Muutoksenhakijat  ja   

 

 

Luvan hakija Ilkka Kiviranta 

 

Päätös, johon on haettu muutosta 

 

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto 9.6.2020 nro 146/2020  

 

Aluehallintovirasto on myöntänyt Ilkka Kivirannalle luvan täytön ja laiturin 

pysyttämiseen Saarijärven kunnassa hakemuksen mukaisesti hakemukseen lii-

tetyn kartan 1:3000 alueesta osoittamaan paikkaan. Lupa on voimassa tois-

taiseksi.   

 

Aluehallintovirasto on myöntänyt Ilkka Kivirannalle pysyvän käyttöoikeuden  

hanketta varten tarvittavaan alueeseen Lanneveden jakokunnan yhteisestä vesi-

alueesta.   

 

Hankkeesta ja myönnetystä oikeudesta käyttää toiselle kuuluvaa omaisuutta ei 

ennalta arvioiden aiheudu vesilain mukaan korvattavaa edunmenetystä.  

 

Aluehallintovirasto on katsonut, että hankkeelle ei ole tarpeen antaa vesilain  

mukaisia lupamääräyksiä.  

 

Aluehallintoviraston päätöksen perustelut 

 

Ruoppauksesta on tehty vesilain mukainen ilmoitus vesilain valvontaviran-

omaiselle.   

  

Alueen täyttö on tarpeen parantamaan hakijan kiinteistön virkistyskäyttömah-

dollisuuksia. Hakijan omistamalla kiinteistöllä on 0,0001 suuruinen osuus yh-

teisestä vesialueesta, joten käyttöoikeus on voitu myöntää. Osuus vastaa noin 
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977,3 m2 ja rantaa on hakijan mukaan täytetty noin 380 m2. Lisäksi vesialuetta 

hallinnoiva osakaskunta on antanut suostumuksensa toimenpiteille. Hanke ei 

ole voimassa olevan rantaosayleiskaavan vastainen. Täyttö ei sanottavasti 

loukkaa yleistä tai yksityistä etua, joten lupa voidaan myöntää.   

 

Rakennettu laituri on vesilain 2 luvun 5 §:n mukainen vähäinen rakennelma, 

jonka rannan omistaja saa sijoittaa toisenkin omistamalle vesialueelle. Oikeus-

käytännön mukaan vesilain tarkoittaman laiturin sijoittaminen koskee myös 

rannan edustalla olevaa vesijättöä ja luvallisesti täytettyä vesialuetta. Laiturin 

saa sijoittaa hakemuksen mukaisesti.  

 

Vaatimukset hallinto-oikeudessa 

 

Muutoksenhakijat ovat vaatineet, että aluehallintoviraston päätös kumotaan. 

 

Valituksen perusteluina on muun ohella esitetty, että aluehallintoviraston pää-

tös ja siinä esitetyt perustelut ovat virheelliset. Täyttö loukkaa merkittävästi 

yksityistä etua, koska se heikentää naapurikiinteistöjen mahdollisuutta liikkua 

vesialueella ja häiritsee merkittävällä tavalla naapurikiinteistöjen käyttöä. Ve-

sistötäyttö on virheellisesti katsottu luvalliseksi täytöksi sillä perusteella, että 

sillä olisi palautettu alkuperäinen rantaviiva. Osakaskunnan suostumus, johon 

myönteinen lupapäätös pitkälti perustuu, on syntynyt virheellisesti.   

 

Tehty täyttöalue on kooltaan huomattava. Hakemuksessa on esitetty, että täy-

tettävä alue on noin 20 metriä pitkä, mutta tosiasiassa naapureiden rantavii-

vaan verrattuna täyttöalue laitureineen ulottuu noin 50 metriä kauemmaksi ve-

sialueen suuntaan.    

 

Hakemukseen ei ole liitetty asianmukaista selvitystä hankkeen vaikutuksista 

veden virtaukseen ja sitä kautta vedenlaatuun. Päätöksessä ei ole huomioitu 

laiturin ja etenkin maatäytön aiheuttamaa estevaikutusta, jonka seurauksena 

naapurikiinteistöllä olevan vesistön veden laatu heikkenee ja erilaisen kasvipe-

räisen materiaalin kerääntyminen pohjaan ja ranta-alueelle lisääntyy. Naapuri-

kiinteistöjen edessä oleva vesialue rehevöityy ja siihen kertyy helpommin lisää 

kasvillisuutta. Jo nyt muutokset vesialueella ovat olleet havaittavissa siten, että 

vesialueelle on kertynyt kaislaa ja muuta kasviperäistä ainesta. Myös jääti-

lanne on muuttunut ja jäät liikkuvat nopeammin ranta-alueella eli alueen vesi-

virtaukset ovat muuttuneet. Tästä aiheutuu haittaa.   

 

Rakenteiden myötä naapurikiinteistöjen pihapiiristä katoaa yksityisyys. Raken-

nettu laituri on kooltaan massiivinen niin sanottu oleskelulaituri. Laiturilta on 

esteetön näköyhteys molempien naapurikiinteistöjen piha-alueelle ja oleskelu-

terasseille.   

 

Tehty täyttö aiheuttaa estevaikutukset ja pidentää esimerkiksi soutamalla ta-

pahtuvaa liikkumista vesistössä, kun alue joudutaan kiertämään. Tästä aiheu-

tuu haittaa vesialueen ja naapurikiinteistöjen käytölle. Täyttö ja vesialueella 

tapahtuneet toimenpiteet estävät muun muassa hevosten uittamisen ranta-alu-

eella. Ravihevosia on vesijuoksutettu vesialueella säännöllisesti lähialueella 

asuvan hevosharrastajan toimesta ja tämä toiminta on käytännössä estynyt teh-

tyjen toimenpiteiden takia.   
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Täyttöhankkeessa ei ole kyse aiemmin vakiintuneen rantaviivan palauttami-

sesta entiselle paikalleen. Naapurikiinteistöjen omistajien suostumusta ei ole 

saatu. Hakija ei ole toimittanut selvitystä suostumuksista väitteensä tueksi. Ha-

kija ei ole edes väittänyt tiedustelleensa tai saaneensa toimenpiteelle suostu-

musta naapurikiinteistön omistajalta .   

 

Rantaviivan alkuperäinen sijainti ei ole ollut siinä, mihin täyttöalue tällä het-

kellä ulottuu. Sen sijaan lupa on annettu sijainnille, joka aikaisemmilla täyttö-

toimilla on synnytetty. Alun perin rantaviiva on ulottunut noin 12 metrin etäi-

syydelle mökkirakennuksen ulkoseinästä. Tällä hetkellä rantaviiva on noin 50 

metrin etäisyydellä rakennuksen ulkoseinästä eli huomattavasti kauempana 

kuin alkuperäinen rantaviiva.   

 

Kivirannan kiinteistön ensimmäisen omistajan ilman lupaa tekemien rannan 

ruoppaus- ja täyttötoimien tuloksena 1970-luvun alussa rantaan on synnytetty 

ulkonema, joka näkyy nykyisissä kartoissa niemenä, ilmakuvissa maalaituri-

maisena ulokkeena. Ensimmäinen omistaja synnytti ruoppaustoimillaan kalas-

tuskunnan alueelle vesijättömaata. Myös luvan hakija on lisännyt vesialueella 

olevia maamassoja 2000-luvulla. Näille täyttötoimenpiteille ei ole ollut lupaa.  

 

Lupapäätöksen perusta on siten ollut virheellinen, kun lähtökohtana on pidetty 

sitä, että hankkeella palautetaan alkuperäinen tilanne. Näin ei ole. 

 

Vesialuetta hallinnoivan osakaskunnan suostumuksesta ovat päättäneet osakas-

kunnan yksittäiset osakkaat, jotka ovat osa hoitokuntaa. Kyse on niin merkittä-

västä asiasta, että toimenpiteelle olisi osakaskunnan sääntöjen mukaan tarvittu 

kokouksen suostumus. Muutoksenhakijoiden tiedossa ei ole, että Lanneveden 

osakaskunnan hoitokunta tai osakaskunnan kokous olisi käsitellyt asiaa ko-

kouksessaan. Hoitokunnan puheenjohtajan ja yksittäisten jäsenten antama 

suostumus on siten pätemätön ja riittämätön.   

 

Osakaskunnan sääntöjen mukaan osakaskunnan kokouksen päätöksellä ei saa 

antaa osakkaiden tai osakaskunnan kustannuksella kenellekään osakkaalle tai 

jollekin muulle epäoikeutettua etua. Osakaskunnan tulee kohdella osakkaita 

yhdenvertaisesti ja suurien täyttöjen salliminen aiheuttaisi merkittävät haitalli-

set vaikutukset vesialueelle. Muutoksenhakijoiden tiedossa ei ole yhtään 

muuta vastaavaa täyttöhanketta, jonka toteuttamiselle olisi annettu osakaskun-

nan suostumus.  

 

Asian käsittely hallinto-oikeudessa 

 

Vaasan hallinto-oikeus on kuuluttanut valituksesta verkkosivuillaan 

14.12.2020 – 29.1.2021. Tieto kuulutuksesta on julkaistu Saarijärven kaupun-

gin verkkosivuilla. 

 

Aluehallintovirasto on lausunnossaan muun ohella todennut, että ratkaisua ei 

ole perusteltu rantaviivan sijainnilla, vaan hankkeen vaikutusten vähäisyydellä. 

Valituksessa ei ole esitetty uusia asiaan vaikuttavia seikkoja. 

 

Saarijärven kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen on vastineenaan muun 

ohella esittänyt, että päätös tulisi pysyttää. Koska vesitäyttö on jo tehty, tulee 
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huomioida myös ympäristön ja vesistön pilaantumisen estäminen. Mikäli vesi-

täyttöalue kaivettaisiin pois, aiheuttaisi se vesistöön paikallisesti ekologisen 

tilan huononemista, sameutumista ja ravinnepäästöjä. Näillä toimilla olisi ylei-

sen edun vastaisia vaikutuksia.  

 

Vesilain 2 luvun 9 §:n l momentin mukaisesti vesistöön tehdyn rakennelman 

omistajan on pidettävä rakennelma sellaisessa kunnossa, ettei siitä aiheudu 

vaaraa taikka yleistä tai yksityistä etua loukkaavia vahingollisia tai haitallisia 

seurauksia. Näin ollen, se onko kiistanalaisella täytöllä palautettu alkuperäinen 

rantaviiva vai ei, ei tosiasiallisesti ole enää sellaista merkitystä, että tehty toi-

menpide tulisi poistaa ilman, etteikö toimenpide aiheuttaisi ympäristösuojelu-

lain 5 §:n l momentin 2 kohdassa tarkoitettua vesistön pilaantumista. Tehdyllä 

maatäytöllä tai rakennetulla laiturilla ei ole sellaisia yleisen tai yksityisen edun 

vastaisia vaikutuksia, joita ei voitaisi estää muilla keinoilla ja jonka takia nämä 

tulisi poistaa. Tehty toimenpide ja laituri ei myöskään aiheuta vesilain 3 luvun 

2 §:n l momentin mukaisia muutoksia. 

 

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

nonvarat -vastuualue on antanut vastineen. 

 

Saarijärven kaupungille ja Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristö-

keskuksen kalatalousviranomaiselle on varattu tilaisuus antaa vastine. Vasti-

neita ei ole annettu. 

 

Luvan hakija on vastineessaan vaatinut, että valitus hylätään ja että muutok-

senhakijat velvoitetaan korvaamaan luvan hakijan oikeudenkäyntikulut lailli-

sine korkoineen kuukauden kuluttua päätöksen antamisesta. Hankkeesta ei ai-

heudu olennaista haittaa läheisyydessä olevalle vesialueelle ja naapurikiinteis-

töjen käytölle. Hanke ei myöskään loukkaa yksityistä etua.  

 

Muutoksenhakijoiden mukaan täyttöalue ulottuu noin 50 metriä kauemmaksi 

vesialueen suuntaan. Tämä ei pidä paikkaansa. Kyse on paljon pienemmästä 

täyttöalueesta eikä laiturin pituus, 11,15 metriä, ylitä paikallisia rakennusval-

vonnan ohjeita eikä määräyksiä.  

 

Kyse on pienestä, rannassa olleiden niemekkeiden välisen lahukan täyttöalu-

eesta avoimen vesialueen rannalla mikä ei vaikuta veden virtaukseen tai veden 

laatuun. Luvan hakija ei ole täytöissä mennyt yli niemekkeiden kärkien tason. 

Avoimen vesialueen rannalla täytöllä ei voi olla mitään vaikutusta veden vir-

taukseen. 

 

Vesilain 2 luvun 5 §:n mukaan rakennelma toisen maalle voidaan rakentaa, mi-

käli se voi tapahtua aiheuttamatta vesialueen omistajalle huomattavaa vahin-

koa. Muutoksenhakijoiden osalta kyse on hakijan omistamaan kiinteistöön vä-

littömästi rajoittuvista naapurikiinteistöistä, joiden omistajat omistavat kysei-

sestä vesialueesta pienen murto-osan, joten tästä ei voi aiheutua vesialueen 

omistajalle huomattavaa haittaa. 

 

Täyttöalueelta on aikaisemminkin ollut näköyhteys naapurikiinteistölle, joten 

asiassa ei tapahdu olennaista muutosta yksityisyyden osalta.  

 

Muutoksenhakijat ovat esittäneet, että täyttö pidentää esimerkiksi soutamalla 
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tapahtuvaa liikkumista vesistössä, kun alue joudutaan kiertämään. Kyse on alle 

12 metrin laiturista eikä siitä voi aiheutua väitetyn kaltaista haittaa. Täyttö ei 

ole millään kulkureitillä vaan avoimen vesistön rannalla. Väite ravihevosten 

uittamisesta on kestämätön. Tiedossa ei ole, että kenelläkään olisi tällainen oi-

keus. 

 

Rantaviivan alkuperäinen sijainti ei ole täysin selvä ja nyt tehdyllä ratkaisulla 

ei ole tehty kuin vähäisiä muutoksia. Täytön ruoppaus epäselvään muutoksen-

hakijoiden väittämään rantaviivaan aiheuttaisi selvästi enemmän ympäristö-

haittoja kuin täytön säilyttäminen. Lisäksi kyseessä oleva kiinteistö on tullut 

luvan hakijan omistukseen vuonna 2005. Rannan ruoppaus, jossa alueelle on 

tullut maavallit, on tehty ensimmäisen omistajan aikaan 1970-luvulla. 

 

Luvan hakija on saanut sekä vesialuetta hallinnoivalta osakaskunnalta että 

muutoksenhakijoilta etukäteen suostumuksen haetulle toimenpiteelle. Suostu-

mus annettiin suullisesti, mutta oli luvan hakijalle yllätys, että naapurikiinteis-

töjen osalta suullisesti annettu suostumus myöhemmin peruttiin. 

ja  on toimitettu tiedot suunnitellusta hankkeesta.  

on antanut suullisen suostumuksen toimenpiteelle 28.8.2018 ja  vas-

taavasti 3.9.2018.  ei ole kertonut, että hän ei ole toimivaltainen 

päätöstä asiasta tekemään. Asiasta ei aiheudu merkittäviä haitallisia vaikutuk-

sia vesialueelle, kuten vesialuetta hallinnoiva jakokunta on muistutuksessaan 

todennut.  

 

Muutoksenhakijat ovat vastaselityksessään muun ohella vaatineet, että luvan 

hakijan oikeudenkäyntikuluvaatimus on ensisijaisesti jätettävä yksilöimättö-

mänä ja perustelemattomana tutkimatta ja toissijaisesti hylättävä. 

 

Hallinto-oikeuden ratkaisu 

 

Hallinto-oikeus kumoaa aluehallintoviraston valituksenalaisen päätöksen ja 

palauttaa asian aluehallintovirastolle uudelleen käsiteltäväksi perusteluista il-

menevistä syistä. 

 

Hallinto-oikeus hylkää luvan hakijan vaatimuksen oikeudenkäyntikulujen kor-

vaamisesta. 

 

Perustelut 

 

Sovelletut oikeusohjeet 

 

Vesilain 3 luvun 2 §:n 1 momentin mukaan vesitaloushankkeella on oltava lu-

paviranomaisen lupa, jos se voi muuttaa vesistön asemaa, syvyyttä, vedenkor-

keutta tai virtaamaa, rantaa tai vesiympäristöä taikka pohjaveden laatua tai 

määrää, ja tämä muutos: 1) aiheuttaa tulvan vaaraa tai yleistä vedenvähyyttä; 

2) aiheuttaa luonnon ja sen toiminnan vahingollista muuttumista taikka vesis-

tön tai pohjavesiesiintymän tilan huononemista; 3) melkoisesti vähentää luon-

non kauneutta, ympäristön viihtyisyyttä tai kulttuuriarvoja taikka vesistön so-

veltuvuutta virkistyskäyttöön; 4) aiheuttaa vaaraa terveydelle; 5) olennaisesti 

vähentää tärkeän tai muun vedenhankintakäyttöön soveltuvan pohjavesiesiin-

tymän antoisuutta tai muutoin huonontaa sen käyttökelpoisuutta taikka muulla 
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tavalla aiheuttaa vahinkoa tai haittaa vedenotolle tai veden käytölle talousve-

tenä; 6) aiheuttaa vahinkoa tai haittaa kalastukselle tai kalakannoille; 7) aiheut-

taa vahinkoa tai haittaa vesiliikenteelle tai puutavaran uitolle; 8) vaarantaa pu-

ron uoman luonnontilan säilymisen; tai 9) muulla edellä mainittuun verratta-

valla tavalla loukkaa yleistä etua.   

 

Saman pykälän 2 momentin mukaan vesitaloushankkeella on lisäksi oltava lu-

paviranomaisen lupa, jos 1 momentissa tarkoitettu muutos aiheuttaa edunme-

netystä toisen vesialueelle, kalastukselle, veden saannille, maalle, kiinteistölle 

tai muulle omaisuudelle. Lupaa ei kuitenkaan tarvita, jos edunmenetys aiheu-

tuu ainoastaan yksityiselle edulle ja edunhaltija on antanut hankkeeseen kirjal-

lisen suostumuksensa. 

 

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

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

 

Vesilain 3 luvun 4 §:n 1 momentin 2 kohdan mukaan lupa vesitaloushank-

keelle myönnetään, jos hankkeesta yleisille tai yksityisille eduille saatava 

hyöty on huomattava verrattuna siitä yleisille tai yksityisille eduille koituviin 

menetyksiin. 

 

Asiassa saatu selvitys 

 

Ilkka Kiviranta on kiinteistön Hilikkula 729-405-12-2 omistajana hakenut py-

syttämislupaa laiturille ja vesialueen täytölle. Täyttö ja laituri on hakemuksen 

mukaan tarpeen ranta-alueen virkistyskäytön ja uimisen parantamiseksi. Hake-

muksessa tarkoitettu alue kuuluu Lanneveden osakaskunnan hallinnoimaan 

yhteiseen vesialueeseen 729-405-876-1. 

 

Vuosina 2018-2019 rakennettu laituri on puupylväiden päälle rakennettu noin 

11,5 m pitkä ja 2,5 m leveä puurakennelaituri. Vesialuetta on viimeisimmän 

ruoppaustyön ja ruoppausmassojen läjitystyön seurauksena täytetty ELY-kes-

kuksen tarkastuskäynnillään tekemän arvion mukaan noin 380 m2. Täytettävän 

vesialueen pinta-ala hakemuksessa on arvioitu vuoden 2018 kesävedenkorkeu-

dessa olleen noin 8-10 m x 25 m.  

 

Luvan hakijan kiinteistölle Hilikkula 729-405-12-2 on tehty ELY-keskuksen 

tarkastuskäynti 28.8.2019 ,  ja  tarkas-

tuspyyntökirjelmän johdosta. Tarkastus on koskenut Ilkka Kivirannan toteutta-

maa ruoppausta ja ruoppausmassojen läjitystä. Naapurit ovat ilmoittaneet, ett-

eivät ole tyytyväisiä hankkeen toteutukseen eikä hankkeen toteutus vastaa 

suostumusten antamisen yhteydessä esitettyä suunnitelmaa.  

 

Keski-Suomen ELY-keskuksen 26.8.2019, oikeastaan 28.8.2019, muistiossa 

tarkastuskäynniltä on muun ohella todettu, että Ilkka Kiviranta on tehnyt ruop-

paushankkeesta ilmoituksen Keski-Suomen ELY-keskukselle 3.9.2018. Ruop-

paushanke on toteutettu ilmoitusmenettelyllä siten, että rantaviiva on palau-

tettu ennen 1970-luvulla kaivetun lahukan kaivamista vallinneeseen tilantee-

seen. Vesialuetta on viimeisimmän ruoppaustyön ja ruoppausmassojen läjitys-

työn seurauksena täytetty noin 380 m2 ja rantaviiva on palautettu jokseenkin 

sinne, missä rantaviiva sijaitsi ennen Hilikkula 729-405-12-2 kiinteistön edus-

talle 1970-luvulla kaivettua lahukkaa.  
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Ruoppausilmoituksen mukaan suostumukset hankkeelle on saatu 

3.9.2018 ja  28.8.2018. Vesialueen omistajalle hankkeesta on 

ilmoitettu 27.8.2018.  

 

Keski-Suomen ELY-keskus on 14.9.2018 antanut lausunnon vesialueen ruop-

paustyöstä 3.9.2018 annetun ilmoituksen johdosta. Lausunnossa on muun 

ohella todettu, että ruoppausalueen pinta-ala on ilmoituksen mukaan 200 m2 ja 

ruoppausmassojen määrä 200 m3. Ruoppausmassat läjitetään vesialueelle ja 

rantaan viereisen maalaiturin eteläpuolelle ilmoituksessa olevalle alueelle täyt-

tämään siellä aiemmin kaivettua ruoppauskuoppaa. 

 

Karttatarkastelun perusteella hakemuksessa tarkoitetun täyttöalueen etäisyys 

muutoksenhakijoiden naapurikiinteistöstä  on lähimmillään noin 

5 m ja  noin 20 m. Melkein koko luvan hakijan kiinteistön edusta 

on täyttöä, joka laituri mukaan lukien ulottuu järven suuntaan noin 40 m.  

 

Hankealueella on voimassa Saarijärven reitin rantaosayleiskaava. Kaavassa 

hankealue on merkitty loma-asuntoalueeksi (RA).   

 

Oikeudellinen arviointi 

 

Luvan hakija on hakenut vesilain mukaista lupaa aiemmin tekemälleen vesi-

alueen täytölle ja rakentamalleen laiturille. Hallinto-oikeus toteaa, että luvan 

myöntämisen edellytyksiä on arvioitava samalla tavoin riippumatta siitä, hae-

taanko lupaa vesilain mukaisesti ennen hankkeen toteuttamista vai jälkikäteen. 

 

Saadun selvityksen perusteella hallinto-oikeus arvioi, että hakemuksessa tar-

koitettu täyttö ja laituri ovat näkyviä ja myös kooltaan alueen tavanomaisia 

vastaavia rakenteita suurempia. Laiturilta on ainakin jonkinasteinen näköyh-

teys naapurikiinteistöjen oleskelupihoille ja vaikuttaa vesiliikenteeseen ainakin 

siten, että laiturin kohdalla vesiliikenteen on kuljettava kauempana rannasta 

aikaisempaan tilanteeseen verrattuna. Lisäksi täyttö on muuttanut maisemaku-

vaa tavalla, joka saattaa aiheuttaa ainakin jonkinasteista maisemahaittaa. Tä-

män vuoksi on katsottava, että täyttö ja laiturin rakentaminen ovat aiheuttaneet 

edunmenetystä naapurikiinteistöille. 

 

Asiassa on esitetty ristiriitaista tietoa naapureiden antamista suostumuksista 

hankkeen toteuttamisesta. Saadun selvityksen perusteella on kuitenkin pidet-

tävä selvitettynä, että yksityiset edunhaltijat eivät ole antaneet kirjallisia suos-

tumuksia hankkeeseen.  

 

Edellä esitetyn perusteella kyse on vesilain 3 luvun 2 §:ssä tarkoitetusta luvan-

varaisesta hankkeesta. 

 

Aluehallintovirasto on myöntänyt luvan vesilain 3 luvun 4 §:n 1 momentin 1 

kohdan nojalla, jonka soveltamisen edellytyksenä on, ettei hanke sanottavasti 

loukkaa yksityistä etua. Koska hankkeesta on edellä esitetysti aiheutunut edun-

menetystä naapurikiinteistöille, ei tämä edellytys tässä tapauksessa täyty. Tä-

män vuoksi lupaharkinta asiassa olisi tullut tehdä arvioimalla hankkeesta saa-

tavaa hyötyä ja siitä aiheutuvia menetyksiä vesilain 3 luvun 4 §:n 1 momentin 
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2 kohdassa säädetyllä tavalla. Lupaharkintaa koskeva intressivertailu lupapää-

tökseen mahdollisesti liittyvine määräyksineen on tehtävä tämän johdosta ko-

konaisuudessaan uudelleen. Lupaharkinnan kokonaan uudelleen tekeminen ei 

kuuluu hallinto-oikeuden toimivaltaan, eikä käytettävissä oleva selvitys joka 

tapauksessa ole riittävä intressivertailun suorittamiseksi. Tämän vuoksi alue-

hallintoviraston päätös on kumottava ja asia on palautettava aluehallintoviras-

tolle uudelleen käsiteltäväksi. 

 

Annettu ratkaisu huomioon ottaen ei ole tarpeen lausua valituksessa esitetyistä 

muista perusteista. 

 

Oikeudenkäyntikulut 

 

Oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 95 §:n 1 momentin mukaan 

oikeudenkäynnin osapuoli on velvollinen korvaamaan toisen osapuolen oi-

keudenkäyntikulut kokonaan tai osaksi, jos erityisesti asiassa annettu ratkaisu 

huomioon ottaen on kohtuutonta, että tämä joutuu itse vastaamaan oikeuden-

käyntikuluistaan. 

 

Saman pykälän 2 momentin mukaan korvausvelvollisuuden kohtuullisuutta 

arvioitaessa voidaan lisäksi ottaa huomioon asian oikeudellinen epäselvyys, 

osapuolten toiminta ja asian merkitys asianosaiselle. 

 

Hallinto-oikeus on kumonnut aluehallintoviraston päätöksen ja palauttanut 

asian uudelleen käsiteltäväksi aluehallintovirastoon. Ottaen huomioon asian 

merkitys muutoksenhakijoille, asian laatu ja Ilkka Kivirannan asema luvan ha-

kijana ei ole kohtuutonta, että luvan hakija Ilkka Kiviranta joutuu pitämään 

oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. 

 

 

Sovelletut oikeusohjeet 

 

Perusteluissa mainitut 

 

Julkinen kuulutus 

Päätös on annettu julkisella kuulutuksella. 

 

Päätöksestä ilmoittaminen 

 

Saarijärven kaupungin kaupunginhallituksen on viipymättä julkaistava tieto 

tätä päätöstä koskevasta kuulutuksesta yleisessä tietoverkossa kuntalain 108 

§:n mukaisesti. Tiedon kuulutuksen julkaisemisesta tulee olla nähtävillä vähin-

tään sen ajan, jonka kuluessa päätökseen voi hakea muutosta valittamalla.  
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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 2.1.2023.

 

Valitusosoitus on liitteenä HallJK (01.20).
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 Diaarinumero 

 00855/20/5201  

 

 

 

 

Asian ovat ratkaisseet lainoppineet hallinto-oikeustuomarit Patrick Sahlström 

ja Maria Ingerström sekä tekniikan alan hallinto-oikeustuomari Susanna  

Airiola. Asian on esitellyt Maria Ingerström. 

 

 

 

 

 

 

Patrick Sahlström  Susanna Airiola 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maria Ingerström 

 

 

 

 

Toimituskirjan antaja: 

 

 

Anu Sara 

lainkäyttösihteeri 
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 Diaarinumero 

 00855/20/5201  

 

 

 

 

Jakelu 

 

Päätös ja  

 Prosessiosoite: Asianajaja Riitta Rämä 

Asianajotoimisto Naturata Oy 

 

 

Ilkka Kiviranta 

Prosessiosoite: Asianajaja Kari Heliö 

Asianajotoimisto Eversheds Oy 

  

 Saarijärven kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen 

 

Saarijärven kaupunginhallitus 

 

Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus/ 

Kalatalousviranomainen 

 

Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus/ 

Ympäristö ja luonnonvarat 

 

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto 

Ympäristölupavastuualue  

 

Suomen ympäristökeskus 

 

 

 

 

 

 

ARS 
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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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




