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Itä-Suomi 

 

ASIA  Pengerlaiturin rakentamista koskevan päätöksen nro 57/2013/2 lupamää-

räyksen 6. määräajan jatkaminen uudelleen kolmella vuodella, Kangasniemi  

HAKIJA Kangasniemen kunta 

HAKEMUKSEN VIREILLETULO 

Kangasniemen kunta on 19.9.2019 Itä-Suomen aluehallintovirastoon saa-

puneessa hakemuksessa pyytänyt Itä-Suomen aluehallintoviraston 

18.9.2013 antamassa päätöksessä nro 57/2013/2 pengerlaiturin rakentami-

selle asetetun määräajan, jota aluehallintovirasto on 2.9.2016 antamallaan 

päätöksellä nro 48/2016/2 jatkanut kolmella vuodella, jatkamista edelleen 

kolmella vuodella.    

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA  

Vesilain 3 luvun 8 §:n 3 momentti ja 1 luvun 7 §:n 1 momentti 

HANKETTA KOSKEVAT PÄÄTÖKSET  

 Itä-Suomen aluehallintoviraston päätös 18.9.2013 nro 57/2013/2 

Itä-Suomen aluehallintovirasto on 18.9.2013 antamallaan päätöksellä nro 

57/2013/2 myöntänyt Kangasniemen kunnalle luvan Puulan Mökäränselän 

Käräjäniemessä sijaitsevan Käräjäniemen tilan 213-403-11-78 edustalle yh-

teiselle vesialueelle 213-403-876-1 jo rakennettujen laitureiden ja vesialu-

een täyttöjen pysyttämiseen sekä laiturin rakentamiseen ja vesialueen ruop-

paamiseen Kangasniemen kunnan Hokanniemen kylässä. Lupamääräyk-

sen 6. mukaan työt oli aloitettava ja saatettava olennaisilta osiltaan loppuun 

http://www.avi.fi/ita
mailto:kirjaamo.ita@avi.fi


2 (6) 

 

kolmen vuoden kuluessa siitä lukien, kun päätös on saanut lainvoiman 

uhalla, että lupa muutoin raukeaa. 

 Itä-Suomen aluehallintoviraston päätös 2.9.2016 nro 48/2016/2 

Itä-Suomen aluehallintovirasto on 2.9.2016 antamallaan päätöksellä nro 

48/2016/2 muuttanut 18.9.2013 antamansa, 19.10.2013 lainvoiman saa-

neen päätöksen nro 57/2013/2 lupamääräyksen 6. kuulumaan seuraavasti:   

6. Työt on aloitettava ja saatettava olennaisilta osiltaan loppuun 31.12.2019 

mennessä. 

HAKEMUS 

Kangasniemen kunta on 19.9.2019 aluehallintovirastoon saapuneessa ha-

kemuksessaan pyytänyt Käräjäniemen pengerlaiturin rakentamiselle asete-

tun määräajan jatkamista edelleen kolmella vuodella. 

Perusteluinaan hakija on lausunut, että aluehallintovirasto on päätöksellään 

18.9.2013 nro 57/2013/2 myöntänyt Kangasniemen kunnalle luvan penger-

laiturin rakentamiseen Puulan Käräjäniemen venesatama-alueelle. Aluehal-

lintovirasto on päätöksellään 2.9.2016 nro 48/2016/2 jatkanut rakentami-

selle asetettua määräaikaa 31.12.2019 saakka. Alueella tuolloin vireillä ollut 

hanke satamatoiminnan hoidon siirtämiseksi kunnalta rannan käyttäjien 

muodostamalle osuuskunnalle ei edennyt toivotulla tavalla, eikä toimintaa 

osuuskuntavetoisena saatu käynnistettyä.  

Sittemmin alueella on pidetty 12.7.2019 rekisteröity yksityistietoimitus, jossa 

satamatoiminnan ylläpito on siirtynyt yksityistielain mukaisen tiekunnan vas-

tuulle, jolloin kaikki sataman ylläpitoa koskevat rakentamis-, rahoitus- ynnä 

muut päätökset voidaan tehdä yksityistielain säännösten nojalla ja päätök-

set sitovat kaikkia käyttäjiä. 

Pengerlaiturin rakentamista ei ole mahdollista aloittaa vielä nykyisenkään 

määräajan puitteissa, koska tiekunnan toiminta on vasta käynnistynyt eikä 

uuden laiturin rakentamista ja rahoitusta koskevia päätöksiä ole vielä pys-

tytty tekemään. Satama-alueelle on edelleen välttämätöntä saada rakennet-

tua lisää venepaikkoja. Alueella on käytettävissä noin 80 venepaikkaa ja tie-

kunnassa on osakkaana 135 venepaikan haltijaa. Yksityisten venepaikan 

käyttäjien lisäksi satama-alueella on runsaasti yleistä käyttöä, muun muassa 

palo- ja pelastustoimen, matkailun, kalastuksen ynnä muiden elinkeinotoi-

mintojen sekä virkistyskäytön tarpeisiin.  

Jotta Käräjäniemen venesatama-alueen ylläpito ja toiminnan kehittäminen 

olisi mahdollista suunnitelmallisesti jatkossakin, on kolmen vuoden jatkoaika 

pengerlaiturin rakentamiselle tarpeen. 
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HAKEMUKSESTA TIEDOTTAMINEN 

Aluehallintovirasto on vesilain 11 luvun 6 §:n ja 10 §:n 5 momentin nojalla 

pyytänyt hakemuksesta lausunnon Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ym-

päristökeskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueelta ja Kangasnie-

men kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselta. 

LAUSUNTO  

Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ympäristö ja 

luonnonvarat -vastuualue on lausunnossaan todennut, että Käräjäniemen 

venesataman jatkorakentamiseen kuuluvien töiden loppuunsaattamiselle on 

hakijalle jo kertaalleen myönnetty jatkoaikaa. Nyt kysymyksessä olevan ha-

kemuksen hyväksyminen tarkoittaisi jo kolmannen määräajan asettamista.  

Tässä tilanteessa tulisi tarkemmin selvittää, onko hankkeen lähtökohdissa 

kuten laajuus, alueen olosuhteet ja maanomistusolosuhteet yms. tapahtunut 

sellaisia muutoksia, jotka edellyttäisivät uuden vesitalousluvan hakemista. 

Kangasniemen kunnan ympäristönsuojeluviranomainen on ilmoittanut, 

ettei se pidä lausunnon antamista tarpeellisena.  

HAKIJAN SELITYS  

Hakija on selityksessään todennut, että Käräjäniemen venerannan olosuh-

teissa ei ole tapahtunut mitään sellaisia olennaisia muutoksia, jotka edellyt-

täisivät kokonaan uuden vesitalousluvan hakemista. Ainoa muutos, joka alu-

eella on tapahtunut, on se, että alueen ylläpitäjäksi on kunnan sijaan tullut 

tiekunta.  

Hankkeen viivästyminen alkuperäisestä aikataulusta on johtunut siitä, että 

alueen ylläpidon siirtyminen uudelle taholle on ollut monivaiheinen ja pitkä-

kestoinen prosessi, joka on edellyttänyt muun muassa monia viranomaistoi-

mia, kuten yksityistietoimituksen, joka on tullut lainvoimaiseksi vasta viime 

kesänä. Alueen uusi ylläpitäjä ei ole pystynyt käynnistämään toimintaansa 

ennen vesitalousluvan määräajan päättymistä. Hakijan näkemyksen mu-

kaan olisi kohtuutonta, että pelkästään uuden ylläpitäjän järjestäytyminen 

lainsäädännön edellyttämällä tavalla aiheuttaisi tarpeen kokonaan uuden 

vesitalousluvan hakemiseen. 

ALUEHALLINTOVIRASTON RATKAISU   

Aluehallintovirasto muuttaa 18.9.2013 antamansa ja 2.9.2016 antamallaan 

päätöksellä nro 48/2016/2 muuttamansa päätöksen nro 57/2013/2 rakenta-

misaikaa koskevan lupamääräyksen 6. kuulumaan seuraavasti:  

6. Työt on aloitettava ja saatettava olennaisilta osiltaan loppuun 30.6.2023 

mennessä.  
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Muilta osin on edelleen voimassa, mitä päätöksessä nro 57/2013/2 on mää-

rätty. 

Perustelut 

Hakemus hankkeen toteuttamiselle asetetun määräajan jatkamiseksi on 

saapunut aluehallintovirastoon säädetyssä ajassa 19.9.2019 eli ennen töi-

den loppuunsaattamiselle asetetun määräajan 31.12.2019 päättymistä. Ha-

kijan esittämillä perusteillä määräajan pidentämiseen on erityinen syy. Vesi-

lain 3 luvun 8 §:n mukaan määräaika hankkeen toteuttamiselle saa olla enin-

tään kymmenen vuotta. Lupaviranomainen voi erityisestä syystä ennen 

määräajan päättymistä tehdystä hakemuksesta pidentää määräaikaa. 

Sovelletut säännökset  

Vesilain 3 luvun 8 § 

 

Lausuntoon vastaaminen 

Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ympäristö ja luon-

nonvarat -vastuualueen lausunnon osalta viitataan edellä hakijan selityk-

sessä esitettyyn.   

KÄSITTELYMAKSU JA SEN MÄÄRÄYTYMINEN 

Käsittelymaksu on 382 euroa.  

Lasku lähetetään erikseen Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukes-

kuksesta. 

Käsittelymaksu määräytyy aluehallintovirastojen maksuista vuosille 2019 ja 

2020 annetun valtioneuvoston asetuksen (1244/2018) ja sen liitteenä olevan 

maksutaulukon mukaisesti. Maksutaulukon mukaan vähintään 20 venepai-

kan laituria koskevan hakemuksen käsittelystä perittävän maksun suuruus 

on 3820 euroa. Yksittäisen lupamääräyksen teknisluonteisen muuttamisen 

osalta maksun suuruus on 10 % taulukon mukaisesta maksusta. Maksun 

suuruus on siten 382 euroa.  
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PÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN 

Päätös Hakija / Kangasniemen kunta 

 Kangasniemen kunnan ympäristönsuojeluviranomainen  

Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, ympäristö ja luonnon-
varat -vastuualue 

Suomen ympäristökeskus 

 

Päätöksestä tiedottaminen 

Aluehallintovirasto tiedottaa päätöksen antamisesta julkaisemalla kuulutuk-

sen ja päätöksen aluehallintovirastojen verkkosivuilla (http://avi.fi/lupatieto-

palvelu). 

Tieto kuulutuksesta julkaistaan myös Kangasniemen kunnan verkkosivuilla.  

  

https://tietopalvelu.ahtp.fi/Lupa/
https://tietopalvelu.ahtp.fi/Lupa/
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MUUTOKSENHAKU Päätökseen saa hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta valittamalla.  

 

Liite Valitusosoitus 

 

 

ASIAN KÄSITTELIJÄT 

Asian on ratkaissut johtaja Johanna Ahonen. Asian on esitellyt ympäristö-

lakimies Aune Mielonen. 

Asiakirja on hyväksytty sähköisesti. Merkintä sähköisestä hyväksymisestä 

on asiakirjan viimeisellä sivulla. 

 



   Liite 

 

VALITUSOSOITUS       
 

Valitusviranomainen Itä-Suomen aluehallintoviraston päätökseen saa hakea valittamalla muutosta 
Vaasan hallinto-oikeudelta. Asian käsittelystä perittävästä maksusta valitetaan 
samassa järjestyksessä kuin pääasiasta.  

 

Valitusaika Määräaika valituksen tekemiseen on kolmekymmentä (30) päivää tämän päätök-
sen tiedoksisaannista sitä määräaikaan lukematta. Tiedoksisaannin katsotaan ta-
pahtuneen seitsemäntenä (7.) päivänä päätöksen julkaisemisajankohdasta. Vali-
tusaika päättyy 3.6.2020.  

 

Valitusoikeus Päätöksestä voivat valittaa asianosaiset, sekä vaikutusalueella ympäristön-, ter-
veyden- tai luonnonsuojelun tai asuinympäristön viihtyisyyden edistämiseksi toi-
mivat rekisteröidyt yhdistykset tai säätiöt, sijaintikunta ja vaikutusalueen kunnat ja 
niiden ympäristönsuojeluviranomaiset, sekä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökes-
kukset ja muut asiassa yleistä etua valvovat viranomaiset. 

 
Valituksen sisältö Valituskirjelmässä, joka osoitetaan Vaasan hallinto-oikeudelle, on ilmoitettava 

-  päätös, johon haetaan muutosta 
-  valittajan nimi, kotikunta ja mihin valitusoikeus perustuu 
-  postiosoite ja puhelinnumero ja mahdollinen sähköpostiosoite, joihin asiaa 

koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa (mikäli yhteystiedot muuttu-
vat, on niistä ilmoitettava Vaasan hallinto-oikeudelle) 

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

toimiteta sähköisesti (faxilla tai sähköpostilla) 
 

Valituksen liitteet Valituskirjelmään on liitettävä 
-  asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä 

ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle 
-  mahdollisen asiamiehen valtakirja tai toimitettaessa valitus sähköi-

sesti selvitys asiamiehen toimivallasta 
 

Valituksen toimittaminen  
 

Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Vaasan hallinto-oikeudelle. Vali-
tuksen voi tehdä hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoit-
teessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet. Valituskirjelmä liittei-
neen voidaan myös lähettää postitse, faxina tai sähköpostilla. 

 
Valituskirjelmän on oltava perillä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-
ajan päättymistä. Sähköisesti (faxina tai sähköpostilla) toimitetun valituskirjelmän 
on oltava toimitettu niin, että se on käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojär-
jestelmässä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä. 

 

Vaasan hallinto-oikeuden kirjaamon yhteystiedot 
 

 käyntiosoite:  Korsholmanpuistikko 43, 4. krs 
postiosoite:  PL 204, 65101 Vaasa 
puhelin:   029 56 42780 
faksi:   029 56 42760 
sähköposti:  vaasa.hao@oikeus.fi  
aukioloaika:   klo 8–16.15 

 

Oikeudenkäyntimaksu Vaasan hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu 
on 260 euroa.  Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutok-
senhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä 
eräissä asiaryhmissä eikä myöskään, mikäli asianosainen on muualla laissa va-
pautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmä-
kohtainen.  

 

https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
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