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ASIA  Vesijohdon rakentaminen Nääsinsalmen alitse, Ähtäri  

 

 

HAKIJA  Ähtärin Energia ja Vesi Oy 

 

 

HAKEMUKSEN VIREILLETULO 

 

Ähtärin Energia ja Vesi Oy on 29.6.2017 aluehallintovirastossa vireille 

panemassaan ja myöhemmin täydentämässään hakemuksessa pyytänyt 

lupaa vesijohdon rakentamiselle Nääsinsalmen alitse Ähtärin kaupun-

gissa.  

 

 

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA  

 

Vesilain 3 luvun 3 §:n 4) kohta ja 1 luvun 7 §:n 1 momentti 

 

 

ALUEEN KAAVOITUSTILANNE  

 

Hankealueella on voimassa Ähtärin kaupungin Väliveden-Ähtärinsalmen 

rantayleiskaava. Kaavassa itärannalla oleva rantautumiskiinteistö Mok-

sunsalo 989-402-4-293 on kaavoitettu maa- ja metsätalousalueeksi (MU) 

ja länsirannalla oleva rantautumiskiinteistö Tuomarniemi 989-402-2-87 

Puolustusvoimien alueeksi (EP).  

 

 

HANKKEEN SIJAINTIPAIKKA JA SEN YMPÄRISTÖ  

 

Hankealue sijaitsee Ähtärin kaupungin Inhan kaupunginosassa. Alituk-

sen rantautumiskiinteistöt ovat Moksunsalo 989-402-4-293 sekä Tuo-

marniemi 989-402-2-87 ja se sijaitsee Hankaveden jakokunnan yhteisellä 

vesialueella 989-402-876-1. 

 

 

 

 



2 (7) 

 

 

LUPAHAKEMUKSEN SISÄLTÖ 

 

Ähtärin Energia ja Vesi Oy:llä on 1960-luvun loppupuolella rakennettu 

runkovesijohto, joka alittaa Ähtärinjärven Nääsinsalmen. Vesijohto on 

huonokuntoinen ja se vuotaa vesistöalituksen kohdalla noin 50 m3 päi-

vässä. Tästä johtuen Ähtärin Energia ja Vesi Oy hakee vesilain mukaista 

lupaa uuden vesijohdon rakentamiselle Nääsinsalmen alitse nykyisen ve-

sijohdon pohjoispuolelle noin viiden metrin päähän.  

 

Vesistöalituksen kokonaispituus on noin 50 metriä. Vesijohto rakenne-

taan PE 100-materiaalista tehdystä paineluokan PN 10 muoviputkesta, 

jonka halkaisija on 160 mm. Vesijohdon asennus toteutetaan kaivamalla 

sekä painottamalla. Vesijohto painotetaan betonipainoilla, joiden paino 

100% tyhjän putken nosteesta. Rantautumiskohdissa vesijohto asenne-

taan noin kahden metrin syvyyteen maanpinnasta mitattuna. Muualla 

kuin rantautumiskohdissa vesijohto kaivetaan vähintään 0,5 metrin sy-

vyyteen painojen laesta joen pohjasta mitattuna.  Kaivamisesta syntyvät 

ylimääräiset maamassat kuljetetaan pois ja alueet siistitään entiselleen 

työn suorittamisen jälkeen. Työn arvioitu kestoaika on kahdesta kolmeen 

työpäivää ja se on tarkoitus toteuttaa vähävetisenä aikana, kalojen kutu-

aikojen sekä lintujen pesimä- ja muuttoaikojen ulkopuolella.   

 

Hakijan mukaan hankkeella ei ole vaikutusta vesistön vedenkorkeuteen, 

virtaamaan, veden laatuun, kalastoon, kalastukseen tai muuhun virkis-

tyskäyttöön. Siitä ei aiheudu haittaa vesiliikenteelle, vesivoiman käytölle 

tai säännöstelylle. Alituksen rakennustyöt eivät aiheuta vahinkoa vesis-

tölle lukuun ottamatta kaivu- ja tasaustöistä aiheutuvaa työnaikaista pai-

kallista samentumista. 

 

 

HAKEMUKSESTA TIEDOTTAMINEN 

 

Aluehallintovirasto on vesilain 11 luvun 7, 10 ja 11 §:ssä säädetyllä ta-

valla kuuluttamalla asiasta aluehallintovirastossa ja Ähtärin kaupungissa 

varannut tilaisuuden muistutusten tekemiseen ja mielipiteiden esittämi-

seen hakemuksen johdosta viimeistään 22.9.2017. Kuulutus on erikseen 

lähetetty asiakirjoista ilmeneville asianosaisille.  

 

Aluehallintovirasto on vesilain 11 luvun 6 §:n mukaisesti pyytänyt hake-

muksen johdosta lausunnon Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne ja 

ympäristökeskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueelta, Varsi-

nais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kalatalousvi-

ranomaiselta, Ähtärin kaupungilta, Liikenneviraston meriväyläyksiköltä 

sekä Ähtärin kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselta. 

 

 

LAUSUNNOT  

 

1) Liikenneviraston meriväyläyksikkö on lausunnossaan todennut seu-

raavaa: 



3 (7) 

 

 

 

Suunniteltu vesijohto alittaa Liikenneviraston Ähtärinjärven veneväylän, 

jonka kulkusyvyys on 1,5 m. Linjauksen läheisyyteen ei sijoitu merenkulun 

kelluvia turvalaitteita.  

 

Vesijohto painoineen tulee asentaa väylän kohdalla alle Ähtärinjärven ve-

neväylän teoreettisen haraussyvyyden, joka on 2,10 m purjehduskauden 

alavertailutason (NWnav) alapuolella. Vesijohto tulee painottaa pohjaan 

siten, että se ei missään yhteydessä, esimerkiksi potkurivirtojen vaikutuk-

sesta nouse alitettavan väylän haraussyvyyden yläpuolelle. 

 

Vesijohdon rakentamisessa ja merkitsemisessä tulee noudattaa Liikenne-

viraston ohjetta Ilmajohtojen sekä kaapeleiden ja putkijohtojen 

asettaminen ja merkitseminen vesialueella (23/2014).  

 

Asennustyön jälkeen hankkeesta vastaavan tulee toimittaa valmistumisil-

moitus (ilmoituslomake em. ohjeen liitteenä) ja vesijohdon sijainnin osoit-

tava kartta paikannustietoineen Liikenneviraston meriväyläyksikölle. Pai-

kannustiedot tulee toimittaa numeerisina (esim. AutoCAD-tiedosto) joko 

sähköpostitse: kirjaamo@liikennevirasto.fi tai osoitteeseen: Liikennevi-

rasto, meriväyläyksikkö, PL 33, 00521 Helsinki. 

 

2) Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen 

ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue on lausunnossaan todennut, 

että lupa ja valmistelulupa voidaan myöntää hakemuksen mukaisesti. 

 

3) Ähtärin kaupunki on lausunnossaan todennut seuraavaa: 

 

Alitustyö on suoritettava riskitekijät minimoiden ja siten, ettei siitä aiheudu  

pohjaveden pilaantumisen vaaraa. Koska työ tehdään kaivamalla, on toi-

minnassa kiinnitettävä huomiota vesistön riittävään työnaikaiseen suojaa-

miseen. Kemikaalien pääsy vesistöön, maaperään ja pohjaveteen on es-

tettävä. Mikäli työn yhteydessä kemikaaleja kuitenkin joutuu ympäristöön, 

on siitä ilmoitettava välittömästi pelastuslaitokselle, kaupungin ympäris-

tönsuojeluviranomaiselle ja Etelä-Pohjanmaan ELY-keskukselle. Kaikista 

työn yhteydessä havaituista poikkeamista on ilmoitettava kaupungin ym-

päristönsuojeluviranomaiselle. 

  

MUISTUTUKSET JA MIELIPITEET 

   

  Asiasta ei ole jätetty muistutuksia tai esitetty mielipiteitä. 

 

HAKIJAN SELITYS  

 

Aluehallintovirasto on katsonut, ettei hakijalle ole ollut tarpeen varata ti-

laisuutta antaa kirjallista selitystä annetuista lausunnoista.  

mailto:kirjaamo@liikennevirasto.fi
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LÄNSI- JA SISÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTON RATKAISU 

 

Luparatkaisu  

 

Aluehallintovirasto myöntää Ähtärin Energia ja Vesi Oy:lle luvan vesijoh-

don rakentamiselle Nääsinsalmen alitse Ähtärin kaupungissa 20.6.2017 

päivätyn hakemuksen mukaisesti. Lupa on voimassa toistaiseksi. 

 

Aluehallintovirasto myöntää Ähtärin Energia ja Vesi Oy:lle pysyvän käyt-

töoikeuden hanketta varten tarvittaviin osiin Hankaveden jakokunnan yh-

teisestä vesialueesta 989-402-876-1. Lisäksi käyttöoikeus myönnetään 

tarvittaviin osiin kiinteistöistä Moksunsalo 989-402-4-293 ja Tuomarniemi 

989-402-2-87.  

 

Luvan saajan on noudatettava vesilain säännöksiä ja jäljempänä olevia 

lupamääräyksiä.  

 

Lupamääräykset 

 

1) Vesijohto on rakennettava hakemuksen liitteinä olevien 26.6.2017 päi-

vättyjen piirustusten 1 (Suunnitelmakartta 1:1000) ja 2 (Pituusleikkaus 

1:500/1:100) mukaisesti.   

 

2) Vesijohto on asennettava vesistön pohjaan tehtävään kaivantoon ja 

peitettävä ja painotettava siten, että se pysyy paikallaan kaikissa olo-

suhteissa. Rantautumiskohdissa vesijohto on asennettava vähintään 2,0 

metrin syvyyteen maanpinnasta mitattuna. Muualla kuin rantautumis-

kohdissa vesijohto tulee kaivaa vähintään 0,5 metrin syvyyteen painojen 

laesta vesialueen pohjaan mitattuna. Väylän kohdalla on varmistettava, 

että vesijohto painotuksineen on teoreettisen haraussyvyyden (2,10 m 

purjehduskauden alavertailutason NWnav) alapuolella. 

 

3) Työt on tehtävä siten ja sellaisena aikana, että vesialueelle ja sen käy-

tölle aiheutuu mahdollisimman vähän haittaa.  

 

Jos työt tehdään vesialueen ollessa jäässä, on kohdat, joissa työn vuoksi 

jäätä on rikottu tai jään kantavuus on huonontunut, merkittävä asianmu-

kaisesti.  

 

4) Luvan saajan on selvitettävä alueella mahdollisesti olevat johdot ja 

kaapelit. Työt on toteutettava näitä vaurioittamatta 

5) Vesijohto on pidettävä tarkoitustaan vastaavassa kunnossa.  

 

6) Vesijohdon sijainti vesialueella on merkittävä Liikenneviraston ohjeen 

Ilmajohtojen sekä kaapeleiden ja putkijohtojen asettaminen ja merkitse-

minen vesialueella (23/2014) mukaisesti. Merkintään käytettävät raken-

teet on pidettävä kunnossa.  
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7) Töiden päätyttyä rakennuspaikat on saatettava asianmukaiseen ja 

maisemallisesti hyväksyttävään kuntoon. 

 

8) Töiden suorittamisesta mahdollisesti aiheutuva, välittömästi ilmenevä 

vahinko on viipymättä korvattava vahingonkärsijöille.  

 

Luvan saaja on vastuussa hankkeesta aiheutuvasta edunmenetyksestä. 

 

9) Hanke on toteutettava olennaisilta osin neljän vuoden kuluessa siitä 

lukien, kun tämä päätös on tullut lainvoimaiseksi. Muuten lupa ja myön-

netyt käyttöoikeudet raukeavat. 

 

10) Toteuttamiseen ryhtymisestä on 2 viikkoa etukäteen ilmoitettava kir-

jallisesti Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen 

ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueelle ja Ähtärin kaupungin ympäris-

tönsuojeluviranomaiselle.  

 

11) Hankkeen valmistumisesta on 60 päivän kuluessa ilmoitettava kirjal-

lisesti Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastolle, Etelä-Pohjanmaan 

elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ympäristö ja luonnonvarat -

vastuualueelle, Ähtärin kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle sekä 

Liikenneviraston meriväyläyksikölle.  

 

Valmistumisilmoitukseen on liitettävä vesijohdon lopullista sijaintia vesi-

alueella KKJ -koordinaatein osoittava kartta ja pituusleikkauspiirustus 

sekä selvitys vesijohdon merkintätavasta. Paikannustiedot on toimitet-

tava Liikenneviraston meriväyläyksikölle myös numeerisessa muodossa 

Liikenneviraston lausunnossaan antamien ohjeiden mukaisesti.  

 

Perustelut 

 

Hanke on tarpeen vesihuollon toimivuuden turvaamiseksi Ähtärin alu-

eella. Hanke ei lupamääräysten mukaisesti toteutettuna sanottavasti 

loukkaa yleistä tai yksityistä etua, eikä siitä ennalta arvioiden aiheudu ve-

silain mukaan korvattavia edunmenetyksiä. Ennalta arvaamattomien 

edunmenetysten varalle on annettu lupamääräys. Hanke ei ole alueella 

voimassa olevan kaavan vastainen.  

 

Pysyvä käyttöoikeus hanketta varten tarvittaviin vesi- ja maa-alueisiin voi-

daan myöntää vesilain 2 luvun 13 §:n 2 momentin kohdan 1) nojalla, 

koska kyseessä oleva vesijohto on säännöksessä tarkoitettu vähäinen 

rakennelma, eikä hankkeesta katsota aiheutuvan ennalta arvioitavia kor-

vattavia haittoja.  

 

Sovelletut säännökset 

 

Vesilain 2 luvun 12 § ja 13 §, 3 luvun 4 §:n 1 momentin 1) kohta 
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Lausuntoihin ja muistutuksiin vastaaminen 

 

Aluehallintovirasto ottaa 1) Liikenneviraston meriväyläyksikön lausun-

non huomioon lupamääräyksissä 2, 6 ja 11.  

 

Aluehallintovirasto ottaa 2) Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja 

ympäristökeskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueen sekä 

3) Ähtärin kaupungin lausunnot huomioon lupamääräyksistä ilmene-

vällä tavalla.   

 

KÄSITTELYMAKSU 

 

1 740 euroa  

 

Lasku lähetetään erikseen Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelu-

keskuksesta.  

 

Maksu määräytyy aluehallintovirastojen maksuista annetun valtioneuvos-

ton asetuksen (1353/2016) mukaisesti. Asetuksen liitteenä olevan mak-

sutaulukon mukaan vesilain 3 luvun mukaisen johtoa koskevan hake-

muksen käsittelystä perittävän maksun suuruus on 1 740 euroa.  

 

 

PÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN 

 

Päätös 

 

Ähtärin Energia ja Vesi Oy 

 

Jäljennös päätöksestä (sähköisesti) 

 

Ähtärin kaupunki  

Ähtärin kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen 

Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskus / ympäristö ja 

luonnonvarat -vastuualue  

Liikennevirasto meriväyläyksikkö 

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus / kalatalousvi-

ranomainen  

Suomen ympäristökeskus  

 

Ilmoitus päätöksestä 

 

Asianosaisille, joille on lähetetty lupahakemuksesta erityistiedoksianto. 

 

Ilmoittaminen ilmoitustauluilla  

 

Tieto päätöksen antamisesta julkaistaan Länsi- ja Sisä-Suomen aluehal-

lintoviraston ilmoitustaululla ja päätöksestä kuulutetaan Ähtärin kaupun-

gin virallisella ilmoitustaululla. 
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MUUTOKSENHAKU Päätökseen saa hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta valittamalla. 

 

Liite  Valitusosoitus 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

  Jari Tolppanen 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Roope Salo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asian on ratkaissut ympäristöneuvos Jari Tolppanen. Asian on esitellyt 

ympäristötarkastaja Roope Salo. 

RS/TKa 



Liite 

LÄNSI- JA SISÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTO 

puh. 0295 018 450 Vaasan päätoimipaikka 

kirjaamo.lansi@avi.fi Wolffintie 35 

www.avi.fi/lansi  PL 200, 65101 Vaasa 

VALITUSOSOITUS 
 

Valitusviranomainen Aluehallintoviraston päätökseen saa hakea valittamalla muutosta Vaasan hallinto-
oikeudelta. Asian käsittelystä perittävästä maksusta valitetaan samassa järjestyk-
sessä kuin pääasiasta.  

 
Valitusaika Määräaika valituksen tekemiseen on 30 päivää tämän päätöksen antopäivästä sitä 

määräaikaan lukematta. Valitusaika päättyy 8.1.2018. 
 
Valitusoikeus Päätöksestä voivat valittaa asianosaiset, rekisteröity yhdistys tai säätiö, jonka tarkoi-

tuksena on ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun tai asuinympäristön viihtyi-
syyden edistäminen ja jonka sääntöjen mukaisella toiminta-alueella kysymyksessä 
olevat ympäristövaikutukset ilmenevät, hankkeen sijaintikunta ja muu kunta, jonka 
alueella hankkeen ympäristövaikutukset ilmenevät, valtion valvontaviranomainen 
sekä hankkeen sijaintikunnan ja vaikutusalueen kunnan ympäristönsuojeluviran-
omainen ja muu asiassa yleistä etua valvova viranomainen.  

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

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

vat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa (mikäli yhteystiedot muuttuvat, on 
niistä ilmoitettava Vaasan hallinto-oikeudelle, PL 204, 65101 Vaasa, sähköposti 
vaasa.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 toi-

miteta sähköisesti (faxilla tai sähköpostilla) 
 
Valituksen liitteet Valituskirjelmään on liitettävä 

- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisem-
min toimitettu viranomaiselle 

- mahdollisen asiamiehen valtakirja tai toimitettaessa valitus sähköisesti selvitys 
asiamiehen toimivallasta 

 
Valituksen toimittaminen aluehallintovirastolle 

 
 Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallinto-

virastolle. Valituskirjelmän on oltava perillä määräajan viimeisenä päivänä en-
nen virka-ajan päättymistä. Valituskirjelmä liitteineen voidaan myös lähettää pos-
titse, faxina tai sähköpostilla. Sähköisesti (faxina tai sähköpostilla) toimitetun valitus-
kirjelmän on oltava toimitettu niin, että se on käytettävissä vastaanottolaitteessa tai 
tietojärjestelmässä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä.  

 
Aluehallintoviraston yhteystiedot 
 

 käyntiosoite:  Wolffintie 35, 65200 Vaasa  
postiosoite:   PL 200, 65101 Vaasa 
puhelin:   (vaihde) 0295 018 450 
fax:   06 317 4817 
sähköposti:  kirjaamo.lansi@avi.fi 
aukioloaika:   kl.  8 –16.15 

Oikeudenkäyntimaksu 

Vaasan hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeuden-käyntimaksu 
on 250 euroa.  Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksen-
hakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä 
asiaryhmissä eikä myöskään mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu 
maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen. 

 


