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Itä-Suomi 

ASIA Vesikasvillisuuden ja kasvimassan poistaminen ruoppaamalla kiinteistön 
213-431-6-43 edustalta, Kangasniemi  

HAKIJA Tiina Kosunen  

HAKEMUKSEN VIREILLETULO 

 
Hakija on aluehallintovirastoon 2.9.2020 saapuneessa ja sittemmin täyden-
tämässään hakemuksessa pyytänyt lupaa vesikasvillisuuden ja kasvimas-
san poistamiseen ruoppaamalla Synsiönseudun osakaskunnan vesialu-
eella 213-876-33-1 tilan Purola 213-431-6-43 edustalta Kangasniemen 
kunnassa.   

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA  

Vesilain (587/2011) 3 luvun 3 §:n 1 momentin 8) kohta ja 1 luvun 7 §:n 1 
momentti.  

HAKEMUS 

Hankkeen tarkoitus ja toteutus  

Hankkeen tarkoituksena on parantaa umpeenkasvaneen rannan virkistys-
käyttökelpoisuutta ja maisemaa poistamalla ruoppaamalla osittain maatu-
nutta kasvimassaa ja vesikasvillisuutta. Järven virkistys- ja maisemalliset 
arvot sekä veden virtausolosuhteet paranevat ruoppauksen myötä. 
 
Ruoppausalue sijaitsee tilan Purola 213-431-6-43 edustalla olevalla Syn-
siönseudun osakaskunnan vesialueella 213-876-33-1. Ruoppausalueen 
laajuus on noin 850 m² ja läjitettäviä massoja syntyy noin yhteensä noin 
500 m³. Ruoppaussyvyys on noin 40 cm. Ranta on hyvin loiva ja syvyyttä 
rannan tietämillä on noin 1 metri.  
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Massat läjitetään maa-alueelle hakijan hallussa olevalle tilalle Purola 213-
431-6-43. Hanke on tarkoitus toteuttaa talvella 2021–2022 jään päältä, jol-
loin vaikutukset alueen vesistöön ja virkistyskäyttöön ovat vähäisemmät.  
 
Ruoppausmassan valuminen takaisin vesistöön estetään rakentamalla tuki-
penkka, joka tehdään kivestä ja tarvittaessa louheesta. Vesialuetta 213-876-
33-1 hallinnoiva Synsiönseudun osakaskunta on antanut suostumuksen 
hankkeelle. 
 

Vesistötiedot 

Ruoppauskohde sijaitsee Ylänne-järvellä, joka kuuluu Synsiäjärven valuma-
alueeseen. Ylänne laskee Synsiään ja sieltä Puulan luoteisosaan. Ylänteen 
vesi on ajoittain sameaa ja ruskeaa. Tyypiltään järvi on keski/runsashumuk-
sinen ja lievästi rehevä. Järven happipitoisuus on talvisin huono.  
 
Ylännejärvi sijaitsee Kymijoen vesistöalueella Mäntyharjun reitin valuma-
alueella ja tarkemmin Puulaveden alueen Synsiäjärven valuma-alueella 
(14.926). Vesienhoidon suunnittelussa hankealue sijoittuu Kymijoen-Suo-
menlahden vesienhoitoalueelle. Ylänne-järven ekologinen tila on vesienhoi-
donsuunnittelun toisella kaudella luokiteltu hyväksi.    
 

Alueen kaavatilanne  

Etelä-Savon 2. vaihemaakuntakaavassa hankealueen ympäristössä on 
lounaispuolella ge 2 -merkintä (valtakunnallisesti arvokas moreenialue) 
sekä koillispuolella SL -merkintä (luonnonsuojelualue). Alueella ei ole voi-
massa muita kaavoja. 

Hankkeen vaikutukset 

Ruoppauskohde sijaitsee lahdenpoukamassa, jossa ei ole hakijan mukaan 
veneliikennettä. Ruoppaus on tarkoitus toteuttaa talvisaikaan jään päältä, 
jolloin virkistyskäyttö on vähäistä. Ruoppausalueen lähikiinteistöille saattaa 
aiheutua ruoppaustyöstä tilapäistä samentumishaittaa sekä melua.  
 
Ruoppauksen seurauksena nykyisellään lähes uimakelvoton muuttuu saa-
vutettavammaksi ja rannan yleisilme paranee.  

HAKEMUKSESTA TIEDOTTAMINEN 

Hakemuksesta on tiedotettu julkaisemalla kuulutus ja hakemusasiakirjat 
aluehallintovirastojen verkkosivuilla (https://ylupa.avi.fi) 30.11.2020-
7.1.2021. 

Tieto kuulutuksesta on julkaistu myös Kangasniemen kunnan verkkosi-
vuilla. 
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Hakemuksesta on lisäksi erikseen annettu tieto niille asianosaisille, joita 
asia erityisesti koskee. 

Aluehallintovirasto on pyytänyt hakemuksen johdosta lausunnon Etelä-Sa-
von ELY-keskuksen ympäristö- ja luonnonvarat vastuualueelta, Pohjois-
Savon ELY-keskuksen kalatalousviranomaiselta, Kangasniemen kunnan 
ympäristönsuojeluviranomaiselta ja Kangasniemen kaupunginhallitukselta. 

LAUSUNNOT  

1) Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ympäristö 
ja luonnonvarat -vastuualue on lausunnossaan todennut, että hankealu-
een eteläpuolella olevasta lahdesta (Romulahti) on tehty havainto lumme-
lampikorennosta (Leucorrhinia caudalis), joka on luontodirektiivin liitteen IV 
(a) laji. Liitteen lajit ovat tiukasti suojeltuja myös luonnonsuojelualueiden 
ulkopuolella ja lajien lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittäminen ja hei-
kentäminen on kielletty. 

Hankesuunnitelman mukainen kasvillisuuden poisto ruoppaamalla ei kui-
tenkaan todennäköisesti heikennä lajin esiintymistä alueella. Hankealu-
eella sijaitseva poistettava kasvimassa ei pääosin koostu lajin lisääntymi-
seen soveltuvista kelluslehtisistä vesikasveista. 

ELY-keskuksen tietojen mukaan alueella ei ole sellaisia luontoarvoja, joi-
den olemassaolo vaarantuisi ruoppauksen johdosta. Ruoppauksen koh-
teena olevalla maa- tai vesialueella ei ole voimassa olevaa kaavoitusta. 

Hanke ei vaaranna valtioneuvoston 3.12.2015 hyväksymän Kymijoen-
Suomenlahden vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelman (Kymijoen-
Suomenlahden vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelma vuosiksi 2016–
2021) eikä Etelä-Savon pinta- ja pohjavesien hoidon toimenpideohjelman 
vuosiksi 2016–2021 mukaista vesialueille määriteltyä matalan humusjär-
ven hyvän ekologisen tilan säilyttämistä. 

Karttaliitteeseen merkityn läjitysalueen läpi virtaa Ukonlammesta lähtevä 
Ukonpuru -niminen puro. Ruopattavia kasvi- tai maamassoja ei tule läjittää 
puroon tai sen välittömään läheisyyteen siten, että ruoppausmassat tai 
niistä lähtevät ravinteet voivat valua puron kautta takaisin Ylänteeseen. 

Läjitysalueilla ruoppausmassat on tasoitettava sekä maisemoitava tarpeen 
mukaan. Ruoppausmassoista suotautuvien kuivumisvesien johtamiseen 
sekä kasvimassassa olevien ravinteiden valumisen estäminen takaisin ve-
sialueelle on huomioitava rannan läheisillä läjitysalueilla. 

Edellä kerrotun perusteella Etelä-Savon ELY-keskuksen käsityksen mu-
kaan hakemussuunnitelman mukaisesta ruoppauksesta ei etukäteen arvi-
oiden aiheudu vesilain 2 luvussa mainittuja haitallisia seurauksia tai muu-
toksia. Hankkeen toteuttaminen ei myöskään ennalta arvioiden loukkaa 
yleistä tai yksityistä etua. Vesialueella tehtäviä ruoppaus- ym. muita 
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vesistöä samentavia töitä voidaan ELY-keskuksen käsityksen mukaan 
tehdä 30.9.–30.4. välisenä aikana. 

Ennen töiden aloittamista on aloittamisen ajankohta sekä lupapäätöksen 
päivämäärä ja antaja kirjallisesti ilmoitettava Etelä-Savon ELY-keskukselle. 
Töiden valmistumisesta on ilmoitettava kirjallisesti Etelä-Savon ELY-kes-
kukselle kahden kuukauden kuluessa valmistumisajankohdasta lukien. 

2) Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus kalatalous-
viranomaisena on todennut, että hankkeen toteuttamiselle ei ole yleisen 
kalatalousedun näkökulmasta estettä eikä kalataloudellisen kompensaa-
tion tai tarkkailun määrääminen ei ole tarpeen. 

3) Mikkelin kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen ei antanut asi-
assa lausuntoa. 

4) Kangasniemen kunnanhallitus ei antanut asiassa lausuntoa.  

 

MUISTUTUKSET 

 Hakemuksen johdosta ei ole jätetty muistutuksia. 

HAKIJAN SELITYS  

Hakija on katsonut, ettei selityksen antaminen ole tarpeen. 

MERKINTÄ 

Kiinteistöstä 213-431-6-26 ja määräalasta 213-417-6-55-M602 on hake-
muksen aluehallintovirastoon jättämisen jälkeen muodostettu kiinteistö 
213-431-6-43 (rekisteröintipäivämäärä 20.11.2020).  

ALUEHALLINTOVIRASTON RATKAISU  

Luparatkaisu  

Aluehallintovirasto myöntää Tiina Kosuselle luvan vesikasvillisuuden ja 
maatuneen kasvimassan poistamiseen ruoppaamalla Synsiönseudun osa-
kaskunnan vesialueella 213-876-33-1 kiinteistön Purola 213-431-6-43 
edustalta Kangasniemen kunnassa. 

Hankkeesta ei ennalta arvioiden aiheudu vesilain mukaan korvattavaa 
edunmenetystä.  
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Luvan saajan on noudatettava vesilain säännöksiä ja seuraavia lupamää-
räyksiä. 

Lupamääräykset 

1. Ruoppaus- ja läjitysalueen sijainnit sekä tehtävät työt ilmenevät alue-
hallintovirastoon 14.10.2020 toimitetun hakemuksen täydennykseen 
liitetyistä ruoppaus- ja läjitysaluekartoista (MK 1:1 000). Massoja muo-
dostuu yhteensä noin 500 m3. 

2. Ruoppaustyöt on tehtävä mahdollisimman yhtäjaksoisesti ja siten, että 
niistä aiheutuu mahdollisimman vähän haittaa tai häiriötä vesialueelle 
ja sen käytölle. Kohtuuttomasti samentavia töitä ei saa tehdä vesistön 
virkistyskäyttökauden 1.6.–31.8. välisenä aikana. 

Jos ruoppaustyöt tehdään vesialueen ollessa jäässä, on kohdat, joissa 
työn vuoksi jäätä on rikottu tai jään kantavuus on huonontunut, merkit-
tävä asianmukaisesti. 

3. Ruoppausmassat on läjitettävä hakijan hallussa olevalle alueelle siten, 
etteivät ne pääse valumaan takaisin vesistöön eikä Ukonpuru-puroon.  

4. Töiden päätyttyä työalueet on viimeisteltävä ja ruoppausmassat on 
maisemoitava ympäristöön sopiviksi. 

5. Töiden suorittamisesta aiheutuva, välittömästi ilmenevä edunmenetys 
on viivytyksettä korvattava vahinkoa kärsineelle.  

6. Ruoppaus- ja läjitystyö on aloitettava ja saatettava loppuun kolmen 
vuoden kuluessa siitä, kun tämä päätös on tullut lainvoimaiseksi. Muu-
toin lupa raukeaa. 

7. Töiden aloittamisesta on hyvissä ajoin etukäteen ilmoitettava kirjalli-
sesti Etelä-Savon ELY-keskukselle ja Kangasniemen kunnan ympäris-
tönsuojeluviranomaiselle. 

8. Töiden valmistumisesta on ilmoitettava kirjallisesti aluehallintovirastolle, 
Etelä-Savon ELY-keskukselle ja Kangasniemen kunnan ympäristön-
suojeluviranomaiselle 60 päivän kuluessa valmistumisajankohdasta. 

Perustelut 

Hanke parantaa alueen virkistyskäyttömahdollisuuksia sekä lisää maise-
mallisia arvoja. Ruoppauksesta aiheutuu tilapäistä, työnaikaista veden sa-
mentumista. Muita menetyksiä hankkeesta ei ennalta arvioiden aiheudu. 
Ruoppauksen suorittaminen vesistön virkistyskäyttökauden ulkopuolella 
vähentää siitä aiheutuvia haittoja. Massat läjitetään luvan saajan kiinteis-
tölle.  
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Hanke ei ole alueella voimassa olevan kaavoituksen vastainen. 

Hankkeella ei ole vaikutusta vesienhoidonsuunnittelun tavoitteisiin.  

Hanke- tai sen vaikutusalueella ei ole luonnonsuojelun kannalta merkittä-
viä luonnonarvoja. 

Ruoppauksesta suunnitelman ja lupamääräysten mukaisesti toteutettuna 
aiheutuvat haitat ovat vähäisiä ja tilapäisiä. Hanke ei sanottavasti loukkaa 
yleistä tai yksityistä etua, joten vesilain mukaisen luvan myöntämisen oi-
keudelliset edellytykset ovat olemassa. 

Sovelletut säännökset  

Vesilain (587/2011) 2 luvun 7 §, 3 luvun 4 §:n 1 momentin 1) kohta, 5, 8, 
10 ja 18 §. 
 

Lausuntoihin vastaaminen 

Aluehallintovirasto ottaa Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristö-
keskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueen lausunnon huomi-
oon lupamääräyksistä ilmenevällä tavalla.   

KÄSITTELYMAKSU JA SEN MÄÄRÄYTYMINEN 

Käsittelymaksu on 1 670 euroa.  

Lasku lähetetään erikseen Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelu-
keskuksesta. 

Maksu määräytyy valtion maksuperustelain (150/1992) nojalla annetun 
aluehallintovirastojen vuoden 2020 maksuja koskevan valtioneuvoston 
asetuksen (1244/2018) mukaisesti. Asetuksen liitteenä olevan maksutaulu-
kon mukaan vesilain 3 luvun mukaisen alle 2 000 m³ ruoppauksesta perit-
tävän maksun suuruus on 1 670 euroa.  

PÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN 

Päätös  

Tiina Kosunen 
Kangasniemen kunta 
Kangasniemen kunnan ympäristönsuojeluviranomainen 
Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, ympäristö- ja luon-
nonvarat vastuualue 
Pohjois-Savon elinkeino, liikenne- ja ympäristökeskus, kalatalousviran-
omainen 
Suomen Ympäristökeskus 
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Päätöksestä tiedottaminen 

Ilmoitus päätöksestä lähetetään niille, joille hakemuksesta on annettu erik-
seen tieto. 

Aluehallintovirasto tiedottaa päätöksen antamisesta julkaisemalla kuulutuk-
sen ja päätöksen aluehallintovirastojen verkkosivuilla (https://ylupa.avi.fi). 

Tieto kuulutuksesta julkaistaan myös Kangasniemen kunnan verkkosi-
vuilla.  

MUUTOKSENHAKU Päätökseen saa hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta valittamalla. 
 
Liite Valitusosoitus 
 

ASIAN KÄSITTELIJÄT 

Asian on ratkaissut ympäristöylitarkastaja Satu Ahola. Asian on esitellyt 
ympäristölakimies Emil Kuosmanen. 

Asiakirja on hyväksytty sähköisesti. Merkintä sähköisestä hyväksymisestä 
on asiakirjan viimeisellä sivulla. 
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VALITUSOSOITUS        

 

Tähän aluehallintoviraston päätökseen tai siitä perittävään maksuun voi hakea muutosta kirjallisella valituksella. Vali-
tuksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on lainvastainen. 

Päätöksestä voivat valittaa asianosaiset, sekä vaikutusalueella ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun tai asuin-
ympäristön viihtyisyyden edistämiseksi toimivat rekisteröidyt yhdistykset tai säätiöt, sijaintikunta ja vaikutusalueen 
kunnat ja niiden ympäristönsuojeluviranomaiset, sekä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset ja muut asiassa 
yleistä etua valvovat viranomaiset.  

Asian käsittelystä hallinto-oikeudessa voidaan periä oikeudenkäyntimaksu siten kuin tuomioistuinmaksu-laissa 
(1455/2015) ja oikeusministeriön asetuksessa tuomioistuinmaksulain 2 §:ssä säädettyjen maksujen tarkistamisesta 
(1383/2018) säädetään. Maksun suuruus on 260 euroa. Tuomioistuinmaksulaissa on erikseen säädetty tapauksista, 
joissa maksua ei peritä. Tarkempia tietoja maksuista saa hallinto-oikeudesta.  

Toimi näin  

Jos haet muutosta aluehallintoviraston päätökseen, tee kirjallinen valitus Vaasan hallinto-oikeuteen ennen valitus-
ajan päättymistä. Valitusaika päättyy 15.3.2021. 

Valitusaika määräytyy seuraavasti: 

− Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen viimeistään seitsemäntenä (7.) päivänä siitä, kun aluehal-
lintovirasto on julkaissut päätöksen verkkosivuillaan. 

− Valitusaika on 30 päivää päätöksen tiedoksisaannista. 
− Kun määräaikaa lasketaan, sitä päivää, kun päätös on saatu tiedoksi, ei oteta lukuun.  
− Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, jouluaatto, juhannusaatto tai 

arkilauantai, määräaika päättyy ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen. 

Ilmoita valituksessa  
− valittajan nimi, postiosoite, puhelinnumero ja muut tarpeelliset yhteystiedot, kuten sähköpostiosoite. Jos valit-

tajana on yhteisö, ilmoita sen nimi ja yhteystiedot. 
− laillisen edustajan, asiamiehen tai muun valituksen laatineen henkilön nimi ja postiosoite, puhelinnumero ja 

muut tarpeelliset yhteystiedot, kuten sähköpostiosoite 
− sellainen postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää 

(prosessiosoite). Hallinto-oikeus voi valita, mihin osoitteeseen se toimittaa asiakirjat, jos sille on ilmoitettu 
useampia prosessiosoitteita tai jos yhtäkään ilmoitettua yhteystietoa ei ole nimetty prosessiosoitteeksi.  

− päätös, johon haetaan muutosta  
− päätöksen kohta, johon haetaan muutosta  
− mitä muutoksia päätökseen vaaditaan 
− perusteet, joilla muutosta vaaditaan 
− mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan 

 
Yhteystietojen muutoksesta on ilmoitettava viipymättä hallinto-oikeudelle valituksen vireillä olon aikana.  

Valituksen liitteet 
− aluehallintoviraston päätös, johon muutosta haetaan (alkuperäisenä tai jäljennöksenä) 
− asiakirjat, joita käytetään vaatimusten tukena (jollei niitä ole toimitettu jo aiemmin aluehallintovirastoon) 
− valtakirja 

 
o asiamiehen on liitettävä valitukseen valittajalta saatu valtakirja  − ellei hän ole asianajaja, julkinen oi-

keusavustaja tai sellainen oikeudenkäyntiavustaja, joka määritellään luvan saaneista oikeudenkäyn-
tiavustajista annetussa laissa (715/2011).  
 

o asiamiehen ei tarvitse toimittaa valtakirjaa, jos hallinto-oikeuteen toimitetaan sellainen sähköinen 
asiakirja, jossa on selvitys asiamiehen toimivallasta. Asiamiehen ei myöskään tarvitse esittää valtakir-
jaa, jos valittaja on antanut valtuutuksen suullisesti tuomioistuimessa tai jos asiamies on toiminut 
asiamiehenä asian aikaisemmassa käsittelyvaiheessa. 
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Lähetä valitus hallinto-oikeuteen 

Hallinto-oikeuden yhteystiedot ovat: 

Vaasan hallinto-oikeus 
Korsholmanpuistikko 43, 4. krs (käyntiosoite) 
PL 204, 65101 Vaasa (postiosoite) 

sähköposti: vaasa.hao@oikeus.fi 

puhelinvaihde: 029 56 42 611 
asiakaspalvelu: 029 56 42 780 (avoinna ma−pe kello 8.00−16.15) 
telekopio (fax): 029 56 42 760 

Valituksen saapuminen määräajassa on valittajan vastuulla, kun se lähetetään postitse, sähköpostitse, telekopiona tai 
lähetin välityksellä. Suljetussa laitoksessa oleva henkilö voi antaa valituskirjelmän valitusajan kuluessa myös sille 
henkilölle, joka on määrätty laitoksessa tätä tehtävää hoitamaan tai laitoksen johtajalle.  

Valituksen on oltava perillä hallinto-oikeuden kirjaamossa viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen hallinto-
oikeuden aukioloajan päättymistä.  

Valituksen voi tehdä myös myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa  
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet 
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