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Vesilain 3 luvun 3 $:n 8) kohta ja 1 luvun 7 $:n 1 momentti

HANKKEEN SIJAINTIPAIKKA, KAAVOITUSTILANNE JA YMPÄRFTö

Jouko Koljonen ja Kari Jussila ovat 4.9.2018 aluehallintovirastossa vi-
reille panemassaan ja myöhemmin täydentämässään hakemuksessa
pyytäneet lupaa rannan ruoppaukseen Pihtiputaan kunnassa.

Hankealue sijaitsee hakijoiden kiinteistöjen Kesäranta (601 -404-25-7 1)
ja Saanila (601-404-25-96) edustalla, joka on Pihtiputaan osakaskun-
nan yhteistä vesialuetta (601-876-1-0) Saanijärven Pöhlönrannassa
Pihtiputaan kunnassa.

Hankealueella ei ole voimassa olevaa yleis- tai asemakaavaa. Alueelle
on valmisteilla Saani- ja Elämäjärven rantaosayleiskaava. Ranta-
osayleiskaavan luonto- ja maisemaselvityksessä ruoppausalue on mää-
ritelty maisemaekologisesti tavalliseksi ympäristöksi. Keski-Suomen
maakuntakaavassa (lainvoimainen 26.1.2018) Saanijärven alue on
merki n nällä ku lttu u riympäristön vetovoima-alue.

Ruoppausalueesta noin 450 metrin etäisyydellä sijaitseva Saanijärven
luusuan ja Kortteisenkanavan alue on luonnon monimuotoisuuden kan-
nalta merkittävä kohde (LUMO). Kortteisenkanavan ympäristö on ollut
aiemmin laidunnettua hakamaata ja avointa rantaluhtaa. Alueita on lai-
dunnettu viimeksi yli 10 vuotta sitten ja ne ovat sen jälkeen pensoittu-
neet. Rönnyn jokisuu on maakunnallisesti aruokas ja siellä tavataan
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uhanalaisista tai harvinaisista lajeista suokukkoa, jouhisorsaa ja heinä-
tavia. Rönnyn jokisuu on merkittävä vesi- ja kahlaajalinnuston keväinen
kerääntymisalue. Kohde on lähes yhtenevä Saanijärven luusuan LU-
MO-kohteiden kanssa. Pöhlökankaan kivikautinen asuinpaikka-alue si-
jaitsee noin 100 metrin päässä ruoppauspaikasta. Kivikautista asuin-
paikkavyöhykettä on rannalla noin 325 metrin matkalla.

Hakemus koskee rannan ruoppausta hakijoiden kiinteistöjen edustalla,
Pihtiputaan osakaskunnan hallinnoimalla vesialueella Saanijärven
Pöhlönrannassa. Hakija on kirjallisesti sopinut osakaskunnan kanssa
ruoppauksen suorittamisesta. Saanijärvi on Viitasaaren reittiin kuuluva
keskikokoinen järvi, jonka vedet laskevat Saaninjoen ja Heinäjoen kaut-
ta Kolimaan. Saanijärven pinta-ala on 12,64 km2 ja keskisyvyys on noin
1,96 m. Saanijärven keskivedenkorkeus (MW) on 113,94 m. Järvi on
rehevöitynyt ja rannoilla on vahvasti kasvustoa, lukuun ottamatta muu-
tamia louhikkoisia rantoja. Hakemuksen mukaan hankealueella on ai-
kaisemmin ollut hiekkapohja, mutta Elämäjärvestä Saanijärveen laske-
van Kortteisenkanavan ruoppauksen jälkeen alueelle on kulkeutunut
hiekkaa ja maata. Ruoppauksella halutaan poistaa kefinyftä maa-
ainesta ja kasvillisuutta sekä parantaa rannan virkistyskäyttöä ja siistiä
rannan yleisilmettä.

Ruoppaus suoritetaan kaivinkoneella rantaa kohden loivasti nousten.
Ruoppausalue on 100 metriä leveä ja 80 metriä pitkä. Ruoppausaluetta
ei ympäröidä suojaverholla eikä ruopattua aluetta sorasteta. Ruopatta-
van alueen syvyys on ruoppauksen jälkeen syvimmillään noin 1,1 m.
Järvessä olevien vesiputkien vuoksi ruoppausta eijatketa aivan rantaan
asti. Ruopattavien massojen määrä on korkeintaan 8 000 m3. Ruop-
pausmassojen annetaan kuivahtaa rannalla, minkä jälkeen ne kuljete-
taan pois pääosin traktoreilla ja levitetään pelloille. Hakijalla on maan-
omistajan suostumus ruoppausmassojen sijoittamiseen kiinteistölle Hyl-
kylä (601404-25-107). Hakemuksen mukaan ruoppausmassaa voidaan
toimittaa myös täytemaaksi maa-aineksia välittäville yrittäjille. Ruoppaus
on tarkoitus toteuttaa syksyllä matalan veden aikaan ja sen kestoksi ar-
vioidaan 1 kk. Hakemuksen mukaan hankkeella ei ole vaikutusta kalas-
toon.

Aluehallintovirasto on vesilain 11 luvun 7, 10 ja 11 $:ssä säädetyllä ta-
valla kuuluttamalla asiasta aluehallintovirastossa ja Pihtiputaan kunnas-
sa varannut tilaisuuden muistutusten tekemiseen ja mielipiteiden esit-
tämiseen hakemuksen johdosta viimeistään 25.3.2019. Kuulutus on
erikseen lähetetty asiakirjoista ilmeneville asianosaisille.

Aluehallintovirasto on vesilain 11 luvun 6 $:n mukaisesti pyytänyt ha-
kemuksen johdosta lausunnon Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja
ympäristökeskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueelta, Poh-
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jois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kalatalousviran-
omaiselta ja Pihtiputaan kunnalta sekä Pihtiputaan kunnan ympäristön-
su ojeluvira noma iselta.

1) Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ym-
päristö ja luonnonvarat -vastuualue on lausunnossaan todennut, että
hankealueella ei ole voimassa olevaa kaavaa, mutta alueelle on vireillä
Saani- ja Elämäjärven rantaosayleiskaava. Voimaan tultuaan kaava
saattaa sisältää ruoppaukseen liittyviä rajoituksia, joista hakijan tulee ol-
la selvillä. Ruoppaustyö aiheuttaa hankealueella lyhytaikaista veden
samentumista. Ruoppausalueen itäpuolella Kortteisenkanava laskee
vetensä Rönnyn jokisuussa Saanijärueen. Virtaamista riippuen Korttei-
senkanavan kautta virtaavat vedet saattavat lyhentää samentumishai-
tan kestoa. Hakemuksen mukaisesti ruoppaus on tarkoitus toteuttaa
syksyllä. ElY-keskuksella ei ole tietoa alueella esiintyvistä syyskutuis-
ten kalojen kutupaikoista, joihin ruoppauksella voisi olla haitallisia vaiku-
tuksia.

Alueen läheisyydessä sijaitseva Rönnyn jokisuu on maakunnallisesti
merkittävä vesi- ja kahlaajalinnuston keväinen kerääntymisalue. Alueel-
la tavataan säännöllisesti uhanalaisista ja harvinaisista lajeista suokuk-
koa (CR), jouhisorsaa (EN) sekä heinätavia (EN). Lisäksi alueella tava-
taan säännöllisesti tavia, liroa ja toisinaan heinätavia. Pesimälajistosta
alueella on havaittu kaksi pajusirkkureviiriä sekä todennäköinen tuuli-
haukan pesintä. Hanke saattaa häiritä hetkellisesti em. alueella levähtä-
viä vesi- ja kahlaajalajeja. Haitat rajoittuvat vain hankkeen toteutusvuo-
teen, joten vaikutukset jäävät tältä osin vähäisiksi. Alue on lähes yhte-
nevä perinnebiotooppeina ja luonnon monimuotoisuuden kannalta mer-
kittävinä kohteina (LUMO) tunnistettujen Saaninjärven luusuan alueiden
kanssa. Alueella on toteutettu luonnonhoitotöitä ja sillä on maisemallista
arvoa.

Lähialueella sijaitsee useita kiinteitä muinaisjäännöskohteita, kuten
Pöhlökankaan kivikautinen asuinpaikka. Osa muinaisjäännöskohteista
sijoittuu tilalle 601404-25-107, joka on mainittu hakemuksessa yhtenä
mahdollisena ruoppausmassojen läjityspaikkana. Hankkeen yhteydessä
tulee huolehtia, ettei ruoppausmassoja läjitetä muinaisjäännösalueelle.

1) Eija Mäki (Saaninpirtti 601404-25-89) on huolissaan ruoppauksesta
johtuvista, mahdollisista öljypäästöistä ja ylimääräisistä saasteista omis-
tamansa kiinteistön rantaan. Muistuttaja esittää, että em. ongelmien il-
metessä hakijat olisi velvoitettava puhdistamaan päästöt.
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Hakijoille on varattu mahdollisuus antaa kiflallinen selitys lausunnon ja

muistutuksen johdosta. Selitystä ei ole toimitettu määräpäivään men-
nessä.

Aluehallintovirasto myöntää Jouko Koljoselle ja Kari Jussilalle luvan Pih-
tiputaan Rönnyn kylässä sijaitsevan Saanijärven Pöhlönrannan hake-
muksen mukaiselle ruoppaukselle. Ruopattava alue sijaitsee kiinteistö-
jen 601-404-25-71 ja 601-404-25-96 edustalla, Pihtiputaan osakaskun-
nan yhteisellä vesialueella 601-876-1-0. Lupa on voimassa toistaiseksi.

I

Hankkeesta ei ennalta arvioiden aiheudu vesilain mufLan korvattavaa
edunmenetystä.

Luvansaajien on noudatettava vesilain säännöksiä ja seuraavia lupa-
määräyksiä.

Töiden suorittaminen

1) Ruoppaustöitä saa tehdä hakemuksen liitteenä olevan suunnitelma-
kartan mukaisella alueella.

Kaivaminen on tehtävä aluehallintovirastoon 31.1.2019 toimitetun leik-
kauspiirustuksen mukaisesti.

Ruopattavien massojen kokonaismäärä saa olla enintään 8 000 m3ktr

2) Ruoppaustyöt on tehtävä mahdollisimman yhtäjaksoisesti siten ja sel-
laisena aikana, että vesialueelle ja sen käytölle aiheutuu mahdollisim-
man vähän haittaa ja häiriötä. Samentumista aiheuttavat työt on tehtävä
virkistyskäyttökauden 1.5.-31.8. ja lintujen pesimäajan ulkopuolella.
Ruoppaustyö tulee toteuttaa tekniikalla, joka sekoittaa ruoppausmassaa
mahdollisimman vähän veteen.

Ruoppausmassat eivätkä ruoppausmassojen kuivatusvedet saa mis-
sään olosuhteissa päästä valumaan takaisin suoraan vesistöön. Ruopa-
tun alueen sivuluiskat tulee luiskata maalajin edellyttämään kaltevuu-
teen.

3) Mikäli työt tehdään vesialueen ollessa jäässä, on kohdat, joissa työn
vuoksi on jäätä rikottu tai jään kantavuus on huonontunut, merkittävä
asianmukaisesti.
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4) Luvan saajien on selvitettävä alueella mahdollisesti olevat johdot ja
kaapelit. Työt on toteutettava näitä vaurioittamatta.

5) Ruoppausmassat tulee käsitellä, kuljettaa ja sijoittaa luvalliseen paik-
kaan maa-alueelle siten, että ruoppausmassoja tai niiden valumavesiä
ei pääse hallitsemattomasti ku lkeutu maan ympäristöön tai vesistöön.

Hankkeesta vastaavien on oltava selvillä muinaismuistokohteiden si-
jainneista, eikä ruoppausmassoja saa levittää kyseisille alueille. Läjitys-
alueet on maisemoitava ympäristöön sopivalla tavalla. Mikäli töiden yh-
teydessä havaitaan muinaisjäännöksiin viittaavia löytöjä, on työt kes-
keytettävä välittömästi ja il moitettava löydöistä M useovi rastolle.

6) Töiden päätyttyä rakennuspaikat on saatettava asianmukaiseen ja
maisemallisesti hyväksyttävään kuntoon.

Korvaukset

7) Luvan saajat ovat vastuussa hankkeesta, mahdollisesti aiheutuvasta
vahingosta, haitasta tai edunmenetyksestä. Töiden suorittamisesta
mahdollisesti aiheutuva, välittömästi ilmenevä vahinko on viivytyksettä
korvattava vah in gon kärsijöille.

8) Jos hankkeesta aiheutuu edunmenetys, jota lupaa myönnettäessä ei
ole ennakoitu ja josta luvan saajat ovat vesilain säännösten mukaisesti
vastuussa, eikä asiasta sovita, voidaan edunmenetyksestä vaatia tämän
ratkaisu n estämättä korvausta hakemu ksella alueh alli ntov i rastossa.

Töiden aloiftaminen ja toteuttaminen

9) Hanke on toteutettava viiden vuoden kuluessa siitä lukien, kun tämä
päätös on tullut lainvoimaiseksi. Muuten lupa raukeaa.

llmoitukset

10) Töiden aloittamisesta on 30 päivää etukäteen ilmoitettava kirjallisesti
Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ympäristö ja
luonnonvarat -vastuualueelle ja Pihtiputaan kunnan ympäristönsuojelu-
viranomaiselle.

1 1) Hankkeen valmistumisesta on 60 päivän kuluessa ilmoitettava kirjal-
lisesti Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastolle, Keski-Suomen elin-
keino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ympäristö ja luonnonvarat -
vastuualueelle sekä Pihtiputaan kunnan ympäristönsuojeluviranomaisel-
le.

Ruoppaus$ön toteuttaminen on tarpeen kiinteistojen Kesäranta (601-
404-25-7 1) ja Saan i la (601 404-25-96) virkistyskäytön parantamiseksi.
Ruoppaus lisää vesisyvyyttä, veden vaihtuvuutta ja estää vesialueen
umpeenkasvua. Hankkeen haitat ovat paikallisia ja työnaikaisia, kuten

Perustelut
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veden samentuminen sekä ruoppausmassojen kaivusta ja kuljetuksesta
aiheutuvat melu- ja hajuhaitat. Haittoja vähennetään suorittamalla työt
virkistyskauden ulkopuolella. Hanke ei lupamääräysten mukaisesti to-
teutettuna sanottavasti loukkaa yleistä taiyksityistä etua eikä siitä ennaL
ta arvioiden aiheudu vesilain mukaan koruattavia edunmenetyksiä. En-
nalta a rvaamattomien ed un menetysten varalle on annettu lu pamääräys.

Hanke ei ole alueella voimassa olevan kaavan vastainen, eikä estä tar-
kemman kaavan laatimista. Luvan haltijoiden on kuitenkin seurattava
alueella mahdollisesti tapahtuvia kaavamuutoksia ja niiden vaikutuksia
hankkeen osalta.

Hakija on sopinut ruoppausmassojen läjittämisestä kiinteistön Hylkylä
601-404-25-107 omistajan kanssa. Hankkeen toteuttamiselle ei ole tie-
dossa luonnonsuojelullisia esteitä.

Sovelletut säännökset

Lausuntoihin ja muistutuksiin vastaaminen

XÄsrreIYMAKsU JA sEN uÄÄnÄwYMINEN

PÄÄTöKsEsTÄ TIEDoTTAMINEN

Päätös Hakijat

Vesilain 3 luvun 4 $:n 1 momentin 1) kohta, 5 S, I S, 10 $ ja 18 g

Muinaismuistolaki 295/1 963

Aluehallintovirasto ottaa Keski€uomen elinkeino-, liikenne- ja ympä-
ristökeskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueen vaati-
mu kset h u o mioon lu pamääräyksistä ilmenevällä tava lla.

Aluehallintovirasto ottaa Eija Mäen muistutuksen huomioon lupamäärä-
yksissä 2,7 ja8.

Käsittelymaksu on 3880,50 euroa

Lasku lähetetään myöhemmin Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon pal-
velukeskuksesta.

Maksu määräytyy aluehallintovirastojen maksuista annetun valtioneu-
voston asetuksen (99712017) mukaisesti. Asetuksen liitteenä olevan
maksutaulukon mukaan vesilain 3 luvun mukaisen yli 4 000-20 000
m3ktr ruoppausta koskevan hakemuksen käsittelystä perittävän maksun
suuruus on 5970 euroa. Taulukon mukaista maksua lasketaan 35 pro-
sentilla, koska asian käsittelyn vaatima työmäärä on ollut taulukossa
main ittua työmäärää pienempi.

Pihtiputaan kunta
Pihtiputaan kunnan ympäristönsuojeluviranomainen
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Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, ympäristö ja
luonnonvarat -vastuualue
Pohjois-Savon el in keino-, liiken ne- ja ympä ristökeskus, kalatalousviran-
omainen
Suomen ympäristökeskus

llmoitus päätöksestä

Asianosaisille, joille on lähetetty lupahakemuksesta erityistiedoksianto
sekä niille, jotka ovat esittäneet lupahakemuksesta muistutuksia.

llmoiftaminen ilmoitustauluilla ja internetissä

Tieto päätöksen antamisesta julkaistaan Länsi- ja Sisä-Suomen
aluehallintoviraston ilmoitustaululla ja päätöksestä kuulutetaan Pihtipu-
taan kunnan virallisella ilmoitustaululla. Päätös julkaistaan aluehallinto-
viraston internetsivuilla osoitteessa www.avi.fillupa-tietopalvelu.
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Päätökseen saa hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta valittamal-
la.

Valitusosoitus

Asian on ratkaissut ympäristöneuvos Mikko Vesaaja. Asian on esitellyt
ympäristöylitarkastaja Maria Järvi-Latu ri.

Asiakirja on hyväksytty säh köisesti. Merkintä sähköisestä hyväksymi-
sestä on asiakirjan viimeisellä sivulla.



VALITUSOSOITUS

Valitusviranomainen

Valitusaika

Valitusoikeus

Valituksen sisältö

Valituksen liifteet

Val itu ksen toimittaminen Vaasan h al li nto-oikeud elle

Vaasan hall into-oi keuden ki rj aamon yhteystiedot

käyntiosoite:
postiosoite:
puhelin:
faksi:
sähköposti:
aukioloaika:

LIITE

Aluehallintoviraston päätökseen saa hakea valittamalla muutosta Vaasan hallinto-
oikeudelta. Asian käsittelystä perittävästä maksusta valitetaan samassa järjestykses
sä kuin pääasiasta.

Määräaika valituksen tekemiseen on 30 päivää tämän päätöksen antopäivästä sitä
m ääräaikaan I ukematta. Valitusai ka päättyy 1 .8.2019

Päätöksestä voivat valittaa asianosaiset, rekisteröity yhdistys tai säätiö, jonka tarkoi-
tuksena on ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun taikka asuinympäristön viihtyi-
syyden edistäminen ja jonka toiminta-alueella kysymyksessä olevat ympäristövaiku-
tukset ilmenevät, toiminnan sijaintikunta ja muu kunta, jonka alueella toiminnan ympä-
ristövaikutukset ilmenevät, valtion valvontaviranomainen sekä toiminnan sijaintikunnan
ja vaikutusalueen kunnan ympåristönsuojeluviranomainen ja asiassa yleistä etua val-
vova viranomainen.

Valituskirjelmässä, joka osoitetaan Vaasan hallinto-oikeudelle, on ilmoitettava
- päätös, johon haetaan muutosta
- valittajan nimija kotikunta
- postiosoite ja puhelinnumero ja mahdollinen sähköpostiosoite, joihin asiaa koskevat

ilmoitukset valiftajalle voidaan toimiftaa (mikäli yhteystiedot muuttuvat, on niistä il-
moitettava Vaasan hallinto-oikeudelle, PL 204, 65101 Vaasa, sähköposti vaa-
sa.hao@oikeus.fi)

- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta
- mitä muutoksia päätökseen vaaditaan tehtäväksi
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan
- valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitus, ellei valituskirjelmää toimi-

teta sähköisesti (faksi lla tai sähköpostil la)

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

toimitettu viranomaiselle
- mahdollisen asiamiehen valtakirja tai toimitettaessa valitus sähköisesti selvitys

asiamiehen toimivallasta

Valituskirjelmä liitteineen on toimiteftava Vaasan hallinto-oikeudelle. Valituskir-
jelmän on oltava perillä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan pääfty-
mistä. Valituskirjelmä liitteineen voidaan myös lähettää postitse, telekopiona tai säh-
köpostilla. Sähköisesti toimitetun valituskirjelmän on oltava toimitettu niin, että se on
käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä määräa1an viimeisenä päi-
vänä ennen virka-ajan päättymistä.

Valituksen voitehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa
osoitteessa https://asiointi2.oikeus.filhallintotuomioistuimet.

Korsholmanpuistikko 43, 4. krs
PL204,65101 Vaasa
029 56 42780
029 56 42760
vaasa.hao@oikeus.fi
klo 8-16.15

Vaasan hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeuden-käyntimaksu on
260 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhaki-
jan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asia-
ryhmissä eikä myöskään mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta.
Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.

Oikeudenkäyntimaksu
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