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Vaasan hallinto-oikeuden päätös vesilain mukaisessa valitusasiassa 

Kuulutuksen julkaisupäivä Vaasan hallinto-oikeuden verkkosivuilla  
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Päätöksen tiedoksisaantipäivä 

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

tapahtuneen seitsemäntenä päivänä julkaisemisajankohdasta.  

Päätöksen tiedoksisaantipäivä on 4.4.2023. 
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vesitalousasiassa, pengertien ja sillan rakentaminen Halttarin saareen, Simo. 
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28.03.2023 
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Asia Valitus vesitalousasiassa 

Muutoksenhakijat  

Kyösti Posti, Aarno Junes, Hilja Kaasinen, Hilkka Nurmela, Reijo Nurmela, 

Martti Sjöroos, Jari Tarvainen ja Riitta Aaltonen 

Luvan hakijat Kyösti Posti, Aarno Junes, Hilja Kaasinen, Hilkka Nurmela 

Reijo Nurmela, Martti Sjöroos, Jari Tarvainen ja Riitta Aaltonen 

Päätös, josta valitetaan 

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto 22.07.2021 nro 135/2021 

Aluehallintovirasto on hylännyt hakemuksen pengertien ja sillan 

rakentamiseen mantereen ja Halttarin saaren välille Simon kunnassa.  

Aluehallintoviraston päätöksen perustelut lupaharkinnan osalta 

Hankkeesta aiheutuu vesilain 3 luvun 4 §:n 1 momentin 1) kohdassa sanottua 

suurempi yleisen tai yksityisen edun loukkaus, joten luvan myöntämisen 

edellytyksiä on harkittava kyseisen pykälän 1 momentin 2) kohdan nojalla 

intressivertailun avulla.  

Mantereen ja Halttarin saaren erottaa matalahko vesistöalue ja sen leveys on 

kapeimmillaan noin 10 m ja leveimmillään noin 70–90 m. Vesistöalueen 

syvyys on olemassa olevia epävirallisia veneväyliä lukuun ottamatta 0,4–0,7 m 

ja veneväylissä 1,2 m. 

Hankkeessa on kysymys noin 100 metrin pituisen pengertien rakentamisesta 

Karsikon kalasatamasta Halttarin saareen. Pengertie alkaisi sataman 

aallonmurtajan kohdalta, Simon kunnan omistaman kiinteistön Ankkuri (751-

402-66-0) rajalta ja kulkisi Maksniemen osakaskunnan omistaman yhteisen 

vesialueen (751-402-876-1) poikki Halttarin saareen. Varsinaisella 

vesialueella pengertien pituus olisi noin 80 metriä (paalulta 10 paalulle 90). 

Pengertiehen sisältyy saaren puoleisella osalla 12 metrin pituinen silta, jonka 

kulkuaukon leveys olisi noin seitsemän metriä ja vapaa korkeus sillan alla noin 
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1,7 metriä vedenkorkeudella +0,0 metriä. Tien kokonaispituus olisi noin 500 

metriä, josta pengertien pituus olisi noin 100 metriä. Vesirajassa pengertien 

leveys on noin seitsemän metriä, vesistön alueella tien leveys on noin kolme 

metriä.  

Maksniemen yhteisten vesialueiden osakaskunnan hoitokunta on 16.8.2018 

kokouksessaan päättänyt luovuttaa osakaskunnan maa-alueen veloituksetta 

tientekoon Halttariin, mikäli kaikki kiinteistönomistajat hyväksyvät 

tiesuunnitelman. Ehtona on myös, että veden virtaus ja veneily on turvattava 

salmessa ja mantereen puolen maanomistajien tulee päästä sillan alta merelle. 

Asiassa saadun selvityksen mukaan kaikki kiinteistönomistajat eivät ole 

hyväksyneet tiesuunnitelmaa. 

Hanke ja sen vaikutukset kohdistuvat Kemijoen vesienhoitoalueelle 

rannikkovesimuodostumaan Maksniemi sisä 5_Ps_002. Pintavesien 

tilaluokitus on päivitetty vuonna 2019 seuraavaa vesienhoitokautta (2022–

2027) varten. Vesimuodostuman ekologinen tila on pysynyt samana eli 

tyydyttävänä edelliseen luokittelujaksoon (2006–2012) verrattuna 

(Ympäristöhallinnon Hertta -tietojärjestelmä). 

Vesimuodostumasta on käytettävissä tietoja sekä veden fysikaalis-

kemiallisesta tilasta että biologisista laatutekijöistä. Veden fysikaalis-

kemiallisista laatutekijöistä sekä kokonaisravinteet että näkösyvyys ilmentävät 

tyydyttävää tilaa. Biologisista laatutekijöistä kasviplankton (klorofylli) ja 

pohjaeläimet kuvastavat tyydyttävää tilaa. Vesimuodostumaan kohdistuu 

lähinnä alueelle laskevien jokien mukana tulevaa kuormitusta sekä rannikolla 

sijaitsevien jätevedenpuhdistamoiden ja metsäteollisuuden (etenkin Stora Enso 

Oyj) kuormitusta sekä laskeumaa. 

Vesimuodostuman hydrologis-morfologinen tila on kokonaisuutena arvioitu 

hyväksi. Morfologinen tila on kuitenkin arvioitu tyydyttäväksi. Morfologista 

tilaa heikentää muutetun/rakennetun rantaviivan osuus rantaviivan 

kokonaispituudesta (10–20 %) sekä muutetun alueen pinta-alaosuus (>1 %). 

Rannikkovesimuodostuman kemiallinen tila on hyvää huonompi. 

Ympäristönlaatunormi ylittyy bromattujen difenyylieettereiden osalta. 

Kyseinen aineryhmä on ns. ubi-aineita ja raja-arvo ylittyy kaikissa 

pintavesissä. 

Kysymyksessä olevassa vesitalousasiassa ei ratkaista yksityistielain mukaista 

tielinjausta ja oikeutta tien rakentamiseen maa-alueilla koskevia kysymyksiä. 

Sen sijaan hankkeen intressivertailussa on otettu huomioon sillan ja pengertien 

rakentamisen vaikutusten lisäksi laajemmin yksityistiestä alueelle koituvat 

hyödyt ja haitat. 

Hankkeesta koituu yksityistä hyötyä seitsemälle hakijoiden omistamille vapaa-

ajan kiinteistöille. Hyötyä heille syntyy vapaa-ajan kiinteistölle pääsyn 

helpottumisesta, vapaa-ajan kiinteistöjen käytön lisääntymismahdollisuudesta 

etenkin talviaikana, jätehuollon helpottumisesta sekä ikääntyneen väestön 

sairasavun saamisesta. 
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Vain yksityistä etua palveleva hanke voi tapauskohtaisesti hankkeen luonteen 

vuoksi tuottaa lupaharkinnassa huomioon otettavia hyötyjä myös sellaiselle 

kiinteistölle, jonka omistaja ei ole hakijoina. Halttarin saaressa on hakijoiden 

omistamien lomakiinteistöjen lisäksi useita muita lomakiinteistöjä, joiden 

omistajat ovat muistutuksissaan vastustaneet hanketta. Muistuttajat ovat 

ilmoittaneet, etteivät halua osallistua tiehankkeeseen ja sen kustannuksiin eikä 

heitä voida tässä vesilain mukaisessa lupakäsittelyssä myöskään velvoittaa 

osallistumaan hankkeeseen. 

Edellä sanotun perusteella aluehallintovirasto katsoo, että yllä mainittua 

yksityistä hyötyä ei voida arvioida koituvan niille kiinteistöille, joiden omis-

tajat ovat muistutuksissaan ilmoittaneet vastustavansa yksityistiehanketta ja 

pitävänsä sitä tarpeettomana. Sekä hakijoille että muistuttajille koituvaa 

hyötyä arvioitaessa on lisäksi otettava huomioon, että saaressa olevat 

lomakiinteistöt ovat käyttökelpoisia ilman tieyhteyden rakentamistakin eikä 

tieyhteys siten ole välttämätön kiinteistöjen käytön kannalta. 

Hankkeesta ei muodostu hyötyä yleiselle edulle. 

Hankealueella ei ole voimassa olevaa asemakaavaa. Karsikonniemen 

osayleiskaavassa hankealue on kaavoitettu maa- ja metsätalousalueeksi (M-1), 

missä loma-asutuksen rakentaminen on ollut mahdollista kaavassa olevan ra-1 

lisäyksen myötä. Kaavassa ei ole osoitettu tieyhteyttä hankealueen kohdalla, 

mutta tieyhteys on merkitty mantereelta saaren pohjoisreunaan. Suunnitellun 

pengertien paikka ei siis ole kaavan mukainen. 

Hankkeesta aiheutuisi rakentamisen aikaista vesistön samentumista. Tämä 

olisi kuitenkin ohimenevää. Hankkeen myötä salmen vesialue kapenisi silta-

aukon levyiseksi, mikä vaikuttaisi virtaamaan ja veden vaihtumiseen salmessa. 

16.10.2020 suoritetulla maastotarkastuksella voitiin havaita, että salmen 

vedenkorkeus on matala eikä veden virtaus salmessa muutoinkaan ole suuri. 

Tarkastuksen aikaan salmessa oli osittain kuivina olevia kohtia. Hyvin matalan 

veden aikaan saareen pääsee kävelemällä. Hankkeen myötä veden vaihtuvuus 

salmessa huonontuisi entuudestaan, mikä aiheuttaisi rantakasvillisuuden 

rehevöitymistä ja salmen liettymistä. Hankesuunnitelmaan ei kuulunut sillan 

alittavan veneväylän kunnossapitoa, joten hanke vaikeuttaisi ajan myötä 

liettymisen seurauksena myös veneellä kulkua. 

Lapin ELY-keskuksen lausunnon mukaan hanke heikentäisi osaltaan 

vesimuodostuman hydrologis-morfologista tilaa, mutta kokonaisuutena 

arvioiden muutos ei olisi niin suuri, että se vaarantaisi vesimuodostumatason 

mittakaavassa biologisille tekijöille asetettujen tavoitteiden saavuttamista 

Maksniemi sisä 5_Ps_002 -vesimuodostumassa. Aluehallintovirasto yhtyy 

ELY-keskuksen näkemykseen. 

Pengertie ja silta tulisivat samalle korkeustasolle sataman aallonmurtajan 

kanssa, eli noin kahden metrin korkeudelle keskivedenkorkeuden yläpuolelle. 

Pengertie ja silta näkyisivät maisemassa massiivisena rakenteena. 
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Halttarin saaren loma-asutuksen erityispiirteenä on saaristomaisuus, ja kulku 

kullekin saaren loma-asutuksen kiinteistöille tapahtuu kesäisin vesiteitse ja 

talvella jään yli talvisin moottorikelkalla. Tieyhteyden, sillan ja pengertien 

toteuttaminen Halttarin saareen muuttaisi saaren loma‐asutuksen luonnetta. 

Tieyhteys lisäisi liikennettä erityisesti saaren kiinteistölle , 

jossa on jo yksi lomakiinteistö, lisäksi mahdollisuus rakentaa toinen. 

Myös sillan mantereen puoleisten kiinteistöjen omistajat ovat muistutuksissaan 

vastustaneet hanketta. Mantereen puolen rakennettujen kiinteistöjen 

ja  osalta pengertie ja yksityistie tulisivat 

lisäksi sijoittumaan suhteellisen lähelle rantaa, ja hanke aiheuttaisi 

kiinteistöille myös maisemahaittaa. Hankkeesta aiheutuisi kiinteistöjen 

virkistyskäytölle haittaa myös ranta-alueen rehevöitymisenä ja liettymisenä 

sekä veneellä kulun vaikeutumisena. 

Edellä lausutun perusteella aluehallintovirasto toteaa, että hankkeesta saatava 

hyöty yleisille tai yksityisille eduille ei ole huomattava verrattuna siitä yleisille 

tai yksityisille eduille koituviin menetyksiin. Näin ollen luvan myöntämisen 

edellytykset eivät täyty ja hakemus on hylättävä. 

Vaatimukset hallinto-oikeudessa 

Kyösti Posti asiakumppaneineen on vaatinut, että hallinto-oikeus kumoaa 

aluehallintoviraston päätöksen ja myöntää luvan pengertien ja sillan 

rakentamiseen.  

Perusteluinaan muutoksenhakijat ovat muun muassa esittäneet, että salmi on 

suljettu jo vuosia sitten siltapengertä vastaavalla penkereellä, ja vesi vaihtuu 

salmessa ainoastaan kaivettua kanavaa myöten. Pengertie ja silta eivät tuo 

tilanteeseen sellaista muutosta, että vesilain perusteet hakemuksen 

hylkäämiseen täyttyisivät. 

Aluehallintovirasto on todennut Maksniemen yhteisen vesialueen 

osakaskunnan hoitokunnan alueen luovutukseen liittyen, että kaikki 

kiinteistönomistajat eivät ole hyväksyneet hanketta. Lausumassa tarkoitetaan 

niiden kiinteistöjen omistajia, joiden aluetta jää tiealueen alle. Sijoituslupa on 

saatu kaikilta kiinteistönomistajilta. Aluehallintoviraston päätöksessä ei ole 

selvitetty, mitä kaikilla kiinteistönomistajilla tarkoitetaan. 

Osayleiskaavassa on todettu tieyhteyden tarve. Kaavoituksessa ei ole osoitettu 

tarkkaa tien paikkaa. Kaavan määräyksen mukaan kaikille 

lomarakennuspaikoille tulee olla käyttökelpoinen pääsytie tai mahdollisuus 

sellaisen järjestämiseen. Tieyhteyden järjestämisestä muualla kohdistuisi 

haittaa useampaan kiinteistöön. 

Hanke ei muuta lahden käytettävyyttä vesiliikenteeseen, koska sataman 

aallonmurtaja on muuttanut salmeen kulkemisen aiemmin. Korjatun 

lupahakemuksen mukainen silta-aukon vapaa korkeus on 1,7 m, joka riittää 

soutuveneelle. Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY-
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keskus) ympäristö- ja luonnonvarat -vastuualue on olettanut, että alueella 

liikennöidään isommilla veneillä, minkä vuoksi on lausuttu sillan 

alituskorkeudesta. Liikenne- ja viestintäviraston (Traficom) lausunnossa on 

todettu, että alue ei ole vesiliikenteen kannalta merkittävä, eikä 

alikulkukorkeutta ole tarpeen merkitä maastoon. 

Lahden liettyminen vähenisi, koska valtaosa mereltä tulevasta roskasta jäisi 

pengertiehen eikä kulkeutuisi oleskelurannoille. Alueella tapahtuu maan 

nousemista, mutta siltapenkereen rakentaminen ei vaikuta siihen. Lahti kasvaa 

luontaisesti umpeen. Lahti on matala (0,4 m), ja vesi vaihtuu käytännössä vain 

meriveden korkeuden muuttuessa. Veden vaihtuminen tapahtuu pääosin 

kaivettua väylää myöten, mihin pengertiellä ei ole vaikutusta. ELY-keskuksen 

ympäristö- ja luonnonvarat -vastuualueen lausunnon mukaan pengertie ja silta 

eivät muuta merkittävästi alueen vesitaloustilannetta, eikä alueella ole 

merkittäviä luontoarvoja. ELY-keskuksen kalatalousviranomainen ei ole 

nähnyt pengertiestä ja sillasta haittaa kalataloudelle. Simon kunta tukee 

hanketta antamalla luvan maa-alueensa käyttöön siltapenkereen lähtöpisteeksi.  

Aluehallintoviraston päätöksen mukaan hankkeesta aiheutuu sanottua 

suurempi yleisen tai yksityisen edun loukkaus. Päätöksestä ei ilmene missä 

kohdin sanottua suuremman haitan kynnys ylittyy. Yleiselle ei aiheudu hyötyä, 

mutta ei haittaakaan. Päätöksen mukaan yksityisen edun loukkaukset ovat 

pengertien ja sillan näkyminen maisemassa massiivisena rakenteena, hankkeen 

maisemahaitat kahdelle kiinteistölle, kiinteistöjen ranta-alueen mahdollinen 

liettyminen ja rehevöityminen sekä veneellä kulkemisen vaikeutuminen. 

Mainittuja menetyksiä ei voi pitää vesilain tarkoittamana hakemuksen 

hylkäämisen perusteena, kun otetaan huomioon alueella vallitsevat jo mainitut 

olosuhteet, kuten maan nouseminen ja lahden mataluus. Hankkeesta aiheutuva 

häiriö ei myöskään voi olla peruste hakemuksen hylkäämiselle. Pengertie ja 

silta tulevat vain kahden loma-asunnon näkymäsuuntaan. Sataman 

aallonmurtaja sulkee näiden loma-asuntojen merinäköalan jo ennestään. 

Siltapenger on keskimäärin 100 m:n päässä lomarakennuspaikkojen pihoista, 

ja näkymä säilyy ennallaan. Pengertie ja silta tulisivat samalle korkeustasolle 

sataman aallonmurtajan kanssa.  

Päätöksen perusteluissa on todettu, että loma-asutuksen erityispiirteenä on 

saaristomaisuus ja tieyhteys muuttaisi asutuksen luonnetta. Suurin osa saaren 

loma-asukkaista haluaa tien ja myös loma-asutuksen luonteen muuttuvan, siksi 

he ovat hakeneet lupaa pengertielle ja sillalle. Loma-asutuksen luonne tai sen 

muuttuminen ei ole vesilain mukainen päätöksentekoperuste. 

Päätöksessä ei ole tehty nykytilanteen ja mahdollisen tulevan tilanteen 

vertailua. Turvallisuusseikat, kuten palo- ja pelastustoimen kulku saareen, 

kiinteistöjen rakentaminen ja jätehuolto sekä ympäristölainsäädännön vaatimat 

toimenpiteet lomarakennuksille edellyttävät tieyhteyttä. Kelirikko jatkuu 

nykyisin tammikuulle, ja saareen kulku voi estyä kolmeksi kuukaudeksi. 

Loma-asukkaiden ikääntyminen vaikeuttaa kulkua veneellä saareen. 

Hankkeesta hyötyisivät myös niiden kiinteistöiden omistajat, jotka nyt 

vastustavat hanketta. Kaikkien kiinteistöjen arvo nousisi ja kiinteistöjen 

turvallisuustilanne paranisi.  
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Yksityisten kiinteistöjen arvonmuutoksista ei ole päätöksessä suoritettu 

minkäänlaista arviointia, eikä myöskään saarikiinteistöjen käytettävyyden ja 

turvallisuuden merkittävälle paranemiselle ole laitettu arvoa. Pengertien 

vaikutus saaren lomarakennuspaikkojen kysyntään ja hintaan on merkittävä. 

Muutoksenhakijoiden laskelman mukaan arvon lisäys saarikiinteistöille olisi 

yhteensä noin 420 000 euroa ja mantereella sijaitseville kiinteistöille arvon 

alennus olisi yhteensä noin 8 000 euroa. 

Asian käsittely hallinto-oikeudessa 

Hallinto-oikeus on tiedottanut luvan hakijan valituksesta julkisella 

kuulutuksella. Tieto kuulutuksesta on julkaistu Simon kunnassa. 

Asianosaisille, joita asia erityisesti koskee, sekä Lapin elinkeino-, liikenne- ja 

ympäristökeskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueelle, Lapin 

elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kalatalousviranomaiselle, Simon 

kunnalle, Simon kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle, Simon kunnan 

terveydensuojeluviranomaiselle, Simon kunnan kaavoitusviranomaiselle ja 

Liikenne- ja viestintävirastolle (Traficom) on varattu tilaisuus vastineen 

antamiseen luvan hakijan valituksesta.  

Simon kunta, Simon kunnan ympäristönsuojeluviranomainen, Simon kunnan 

terveydensuojeluviranomainen ja Simon kunnan kaavoitusviranomainen eivät 

ole antaneet vastineita.  

Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kalatalousviranomainen on 

ilmoittanut, ettei se anna vastinetta. 

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on ilmoittanut, ettei se katso aiheelliseksi 

antaa lausuntoa valituksen johdosta. 

Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ympäristö ja luonnonvarat -

vastuualue on ilmoittanut, ettei sillä ole lisättävää aluehallintovirastolle asiassa 

lausuttuun.  

Liikenne- ja viestintävirasto (Traficom) on ilmoittanut, ettei sillä ole 

lausuttavaa.  

 ovat vastineessaan vaatineet, että valitus 

hylätään. Hanke muuttaa lahden käytettävyyttä vesiliikenteen ja vapaa-ajan 

toiminnan suhteen. Aallonmurtajasta huolimatta lahden vesiliikenne toimii, ja 

lahdella on paljon kulkua ja toimintaa. Pengertie estäisi veden vaihtuvuuden ja 

rehevöittäisi rannan. Hanke pilaisi vesialueen virkistyskäytön, rantamaiseman 

ja näkymän lahdelle sekä vaikuttaisi kalastukseen ja lintujen pesintään. Tien 

käyttämisestä aiheutuisi melua ja rantaan kohdistuvia haitallisia ilmapäästöjä. 

Kulku Halttarin saareen on esteetöntä meren puolelta myös matalan veden 

aikaan ja on mahdollista talvella. Hankkeen aiheuttama haitta on suuri 

verrattuna vähäiseen hyötyyn kulkuyhteyksien parantumisena. Turvallisuutta, 

rakentamista ja jätehuoltoa sekä kiinteistöille pääsyä voidaan parantaa saaren 
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asukkaiden omilla toimenpiteillä. Mantereen puolen kiinteistöjen arvo laskee 

hankkeen johdosta. 

 ovat vastineessaan esittäneet muun 

ohessa, että silta ja pengertie pilaavat saaren ja aiheuttavat haittaa alkupään 

mökkiläisille. Tie menisi 15 m:n päässä mökistä. Liikenne aiheuttaisi melu- ja 

pölyhaittaa. 

 ovat 

vastineessaan vaatineet, että valitus hylätään ja aluehallintoviraston päätös 

pidetään voimassa. He ovat esittäneet muun ohessa, että hanke vaikuttaisi 

haitallisesti kesämökillä oleskeluun ja vesialueen virkistyskäyttöön. Liikenne 

aiheuttaisi haittaa. Mantereelta ei sillan takia pääsisi isommalla veneellä 

merelle. Hanke aiheuttaisi umpeenkasvua ja lahden liettymistä sekä pilaisi 

maiseman. Hanke aiheuttaisi haittaa linnuille ja eläimille sekä kalastukselle.  

 ovat vaatineet, että valitus hylätään ja 

aluehallintoviraston päätös pidetään voimassa. He ovat vastineessaan 

esittäneet muun ohessa, että Maksniemen yhteisten vesialueiden osakaskunta 

on antamassaan päätöksessä edellyttänyt, että hankkeeseen on saatava kaikilta 

saaren ja mantereen maa-alueen/kesäasuntojen omistajien suostumus, eivätkä 

kaikki ole siihen suostumustaan antaneet. Suunniteltu tie saaren puolella tulisi 

kulkemaan vesijättömaalla. Maksniemen yhteisten vesialueiden osakaskunta ja 

jakokunta on sääntömääräisessä vuosikokouksessaan päättänyt myydä 

vesijättömaa-alueen kiinteistölle . Lupaa maa-alueen omistajalta 

pengertien sijoittamiselle ei ole.  

Pengertie ja silta vaikeuttaisivat vesialueen käyttöä ja edesauttaisivat lahden 

liettymistä ja rehevöitymistä vaikeuttamalla veden vaihtumista. Ne haittaisivat 

näkymiä loma-asunnoilta. Sijoittamalla silta eri paikkaan vältyttäisiin jopa 

kokonaan penkan tekemiseltä. 

Sillan suunnitelmissa ei ole mainittu miten sillan perustaminen on mitoitettu 

(tukipainuma, eroosiosuojaus, luiskan kestävyys) eikä suunnitelmassa ole 

esitetty pääkannattimien mitoituksesta mitään. Sillan alituskorkeus 1,7 m on 

liian alhainen. 

Lahden mantereen puolella on venepaikat neljän kesäasunnon omistajille, joita 

varten on myös ruopattu veneväylä. Loma-asutuksen luonne tulee pitää 

saaristomaisena, johon liittyy saareen veneellä kulkeminen. 

Kyösti Posti asiakumppaneineen on vastaselityksessään esittänyt muun ohessa, 

että Maksniemen yhteisten vesialueiden osakaskunta on antanut luvan 

hallinnassaan olevien alueiden käyttöön siltahakkeeseen. Kirjaus kiinteistön 

omistajien hyväksynnästä tarkoittaa tielinjalla olevien kiinteistöjen omistajia. 

Osakaskunta ei voi sitoa päätöstään kolmansien osapuolten mielipiteeseen. 

Mahdolliset muille kiinteistöille aiheutuvat haitat käsitellään tieoikeuden 

osalta tarvittaessa yksityistietoimituksessa. Sillan rakenteesta vastaavat 
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rakentajat, ja rakenteiden laskennallinen kantavuus on riittävä. Sillan 

alituskorkeus on soutuveneelle riittävä. Osakaskunnan päätös vesijättöalueen 

myynnistä ei ole lainvoimainen. Sillan ja pengertien rantautuminen on 

edelleen osakaskunnan alueella. 

Hallinto-oikeuden ratkaisu 

Hallinto-oikeus hylkää valituksen. 

Perustelut 

Sovellettavat oikeusohjeet 

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 

voidaan saavuttaa ilman kustannusten kohtuutonta lisääntymistä 

kokonaiskustannuksiin ja aiheutettavaan vahingolliseen seuraukseen 

verrattuna. 

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. 

Vesilain 2 luvun 13 § 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. 

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. 
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Vesilain 3 luvun 4 §:n 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 5 §:n 1 momentin mukaan lupa-asiaa ratkaistaessa on otettava 

huomioon asemakaava. Lisäksi on otettava huomioon, mitä maankäyttö- ja 

rakennuslaissa säädetään maakuntakaavan ja yleiskaavan oikeusvaikutuksista. 

Vesilain 3 luvun 6 §:n 1 momentin mukaan luvan myöntämisen edellytyksiä 

harkittaessa vesitaloushankkeesta yleiselle edulle aiheutuvia hyötyjä ja 

menetyksiä arvioidaan yleiseltä kannalta. Arvioinnissa voidaan käyttää raha-

arvoa, jos hyödyn tai menetyksen suuruus voidaan määrittää rahassa. 

Vesilain 3 luvun 6 §:n 2 momentin mukaan arvioinnissa on otettava 

huomioon, mitä vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annetun lain 

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. 

Vesilain 3 luvun 7 §:n 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. 

Asiassa saatu selvitys 

Hankkeessa on kysymys pengertien rakentamisesta Karsikon kalasataman 

luota Halttarin saareen. Pengertie tehtäisiin pengertämällä isokivistä maata 

vesialueelle. Vesialueen ruoppausta ei olisi tarpeen tehdä. Pengertiehen 

sisältyisi saaren puoleisella osalla 12 m:n pituinen silta, jonka aukon leveys 

olisi noin seitsemän metriä ja vapaa korkeus sillan alla noin 1,7 m vuoden 

2019 teoreettisella keskivedenkorkeudella. Vesialueella pengertien pituus olisi 

noin 80 m, tiealueen leveys noin kolme metriä ja luiskakaltevuus 1:1,5. 

Pengertien korkeus vesialueella olisi MW2019 +2,00 m (N2000 +2,1). 
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Pengertie ja silta sijoittuvat Maksniemen osakaskunnan yhteiselle vesialueelle 

751-402-876-1. Penkereen rantautumiskohta on mantereen puolella 

kalasataman läntisen aallonmurtajan kohdalla ja Halttarin saaressa saaren 

koillisrannalla.  

Mantereen ja Halttarin saaren erottaa matalahko vesistöalue, jonka leveys on 

kapeimmillaan noin 10 m ja leveimmillään noin 70–90 m. Vesialueen syvyys 

on olemassa olevia epävirallisia veneväyliä lukuun ottamatta 0,4–0,7 m ja 

veneväylissä 1,2 m. 

Hankealueella on voimassa Karsikkoniemen osayleiskaava, joka ei ole 

oikeusvaikutteinen. Kaavassa ei ole osoitettu tieyhteyttä hankealueen kohdalla, 

mutta siihen on merkitty tieyhteystarve mantereelta saaren pohjoisrantaan, 

jossa vesialueen ylitys olisi kaavakartan tarkastelun perusteella pituudeltaan 

arviolta noin 10‒15 m. Hankealueen maa-alue Halttarin saaressa on osoitettu 

maa- ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi (M-1). Halttarin saaressa hankealue on 

ohjeellista ranta-aluetta (ra-1), jonka maankäyttö tulee ratkaista suoraan 

rakentamista ohjaavalla yleiskaavalla tai asemakaavalla. Mantereen päässä 

pengertie sijoittuisi aallonmurtajalle, joka kuuluu satama-alueeksi osoitettuun 

alueeseen. Pengertien suunnitellussa rantautumispaikassa saaren puolella on 

luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeä alue (luo -1). 

Merkinnällä osoitetaan alueen osa, jolla sijaitsee luonnonsuojelulain 29 §:n 

mukainen luontotyyppi. Alueen suunnittelussa ja toteutuksessa on turvattava 

luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeiden elinympäristöjen, 

eliölajiesiintymien ja luontokohteiden säilyminen. 

Halttarin saaressa ja hankealueen läheisyydessä mantereella on loma-asutusta. 

Saareen kuljetaan veneillä. 

Hanke ja sen vaikutukset kohdistuvat Kemijoen vesienhoitoalueelle 

rannikkovesimuodostumaan Maksniemi sisä, jonka ekologinen tila on 

tyydyttävä. 

Oikeudellinen arviointi 

Hankkeesta aiheutuu vesilain 3 luvun 4 §:n 1 momentin 1 kohdassa 

tarkoitettua suurempi yleisen tai yksityisen edun loukkaus. Näin ollen luvan 

myöntämisen edellytykset on arvioitava saman pykälän 1 momentin 2 kohdan 

mukaisesti intressivertailussa, jonka myös aluehallintovirasto on suorittanut. 

Hallinto-oikeus arvioi, että kysymyksessä olevasta silta- ja 

pengertiehankkeesta ei voida katsoa koituvan yleistä hyötyä. Hankkeen 

yksityisenä hyötynä on kulkuyhteyksien parantuminen Halttarin saareen. 

Kiinteä tieyhteys nostaisi saaressa olevien rakennuspaikkojen arvoa ja 

helpottaisi kiinteistöjen käyttöä. Hyödyn suuruutta arvioidessa on kuitenkin 

otettava huomioon, että saaressa olevat rakennuspaikat ovat ilman 

tieyhteyttäkin tavanomaisella tavalla käytettävissä eikä niiden käyttö poikkea 

muiden vastaavissa paikoissa sijaitsevien kiinteistöjen 

käyttömahdollisuuksista. 
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Hallinto-oikeus arvioi kuten aluehallintovirasto, että hyötynä ei ole otettava 

huomioon käytön helpottumista niiden saaressa sijaitsevien kiinteistöjen 

osalta, jotka ovat vastustaneet hanketta. Hyötyä voidaan katsoa koituvan niille 

kiinteistöille, joiden omistajat ovat hakeneet lupaa. Intressivertailussa 

pengertien rakentamisesta näille kiinteistöille aiheutuvaa yksityistä hyötyä ei 

ole pidettävä huomattavana. 

Hanke vähentäisi veden virtausta salmessa ja hidastaisi vedenvaihtuvuutta 

Halttarin saaren ja mantereen välisessä salmessa, kun virtaus keskittyisi silta-

aukon kohdalle. Vesialuetta sulkee jo nykyisin kalasataman läntinen 

aallonmurtaja, joka estää veden vaihtumista, näkyy maisemassa ja vähentää 

mahdollisuuksia vesialueen käyttöön. 

Hankkeesta aiheutuisi merkittävää yksityistä haittaa sen kohdalla mantereen 

puolella oleville kahdelle kiinteistölle  ja . 

Pengertien rantautumispaikka sijoittuu viimeksi mainitun kiinteistön rajan 

välittömään läheisyyteen. Pengertie sijoittuisi lähemmäksi näitä kiinteistöjä 

kuin paikalla jo oleva kalasataman aallonmurtaja. Se aiheuttaisi merkittävää 

maisemahaittaa molemmille kiinteistöille ja huomattavaa haittaa niiden rannan 

edustan vesialueen virkistyskäytölle. Pengertie tulisi todennäköisesti 

aiheuttamaan vesikasvillisuuden lisääntymistä varsinkin penkereen 

läheisyydessä. Hallinto-oikeus katsoo, että hanke aiheuttaisi haittaa myös 

muiden Halttarin saaren kohdalla mantereen puolella olevien kiinteistöjen 

käytölle, kun merelle pääsy hankaloituisi ja veden vaihtuvuus heikkenisi 

saaren ja mantereen välisellä vesialueella. Lisäksi hankkeesta aiheutuisi 

mahdollisesti maisemahaittaa osalle Halttarin saaren kiinteistöistä. 

Hallinto-oikeus katsoo, että nyt kyseessä olevasta pengertiestä ja sillasta 

saatavia vähäisiä hyötyjä ei voida pitää huomattavina verrattuna hankkeesta 

aiheutuviin haittoihin. Edellytyksiä luvan myöntämiselle ei siten vesilain  

3 luvun 4 §:n 1 momentin 2 kohdassa ole olemassa. Aluehallintovirasto on 

voinut hylätä hakemuksen. 

Hallinto-oikeus toteaa vielä, että asiassa ei ole selvitetty, olisivatko vesilain  

2 luvun 13 §:n 1 momentin mukaiset käyttöoikeuden myöntämisen 

edellytykset olleet olemassa, jos lupa olisi myönnetty. Luvan hakijat ovat 

esittäneet, että Maksniemen yhteisen vesialueen osakaskunnan hoitokunta on 

päättänyt luovuttaa hanketta varten tarvittavan osan yhteisestä alueesta. 

Yhteisaluelain 15 §:n 2 momentin mukaan osakaskunnan päätöksen 

tekemiseen vaaditaan, että päätöstä kannattaa vähintään kaksi kolmannesta 

äänestykseen osaa ottaneiden yhteisestä äänimäärästä ja vähintään yksi 

kolmannes äänestäneistä osakkaista, jos päätös tarkoittaa yhteisen alueen tai 

yhteisen erityisen etuuden taikka sen osan myymistä tai vuokraamista viittä 

vuotta pitemmäksi ajaksi. Luvan myöntämisen edellytyksiä hankkeelle ei 

edellä selostetuin tavoin ole olemassa, joten käyttöoikeuden enempi 

selvittäminen ei ole tarpeen. 
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Julkinen kuulutus 

Päätös on annettu julkisella kuulutuksella. 

Päätöksestä ilmoittaminen 

Simon kunnan kunnanhallituksen 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.  

Päätöksen tiedoksiantaminen  

 ja  on viipymättä tämän päätöksen saatuaan 

ilmoitettava päätöksen tiedoksisaannista yhteisen kirjelmän allekirjoittaneille 

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 4.5.2023. 

Valitusosoitus on liitteenä HallJK (01.20). 

Hallinto-oikeuden kokoonpano 

Asian ovat ratkaisseet lainoppineet hallinto-oikeustuomarit Patrick Sahlström 

ja Sinikka Kangasmaa sekä luonnontieteiden alan hallinto-oikeustuomari 

Merilin Vartia. Asian on esitellyt Merilin Vartia. 

 

 

Tämä päätös on sähköisesti varmennettu hallinto-oikeuden 

asianhallintajärjestelmässä. 
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Jakelu 

Päätös  Kyösti Posti asiakumppaneineen, oikeudenkäyntimaksu 260 euroa 

Prosessiosoite: Kyösti Posti 

  

  asiakumppaneineen 

  asiakumppaneineen 

Prosessiosoite:  

Simon kunnan ympäristönsuojeluviranomainen 

Simon kunnan terveydensuojeluviranomainen 

Simon kunnan kaavoitusviranomainen 

Simon kunnanhallitus 

Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus / 

Kalatalousviranomainen 

Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus / 

Ympäristö ja luonnonvarat 

Liikenne- ja viestintävirasto (Traficom) 

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto,  

Ympäristölupavastuualue 

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://asiointi.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet 

 

Henkilötietojen käsittelyyn ja tietosuojaan liittyvät tiedot ovat saatavilla 

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


