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ASIA  Laiturin rakentaminen Päijänteen Nisulanlahdella, Toivakka 

 

HAKIJA Toivakan kunta 

 

 

HAKEMUKSEN VIREILLETULO 

 

Toivakan kunta on 15.6.2020 aluehallintovirastossa vireille panemas-

saan ja myöhemmin täydentämässään hakemuksessa pyytänyt lupaa 

venelaiturin rakentamiseen Päijänteen Nisulanlahdelle Toivakassa.   

 

 

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA  

 
 Vesilain 3 luvun 2 § ja 1 luvun 7 §:n 1 momentti. 

 

 

KAAVOITUSTILANNE JA SUOJELUALUEET 

  

Toivakan läntisen alueen rantaosayleiskaavassa hankealueen rantakiin-

teistöllä on LV-merkintä, jolla tarkoitetaan vesiliikenteen aluetta. Alueel-

le voidaan sijoittaa kalastusta. veneilyä ja muuta vesiliikennettä palvele-

via rakennuksia ja rakenteita sekä laitteita. Vesialueella on vesialueen 

(W) merkintä. Rantaosayleiskaavamuutos alueella on luonnosvaihees-

sa. 

 

Hankealueella tai se välittömässä läheisyydessä ei ole Natura2000 -

verkostoon kuuluvia alueita tai muita luonnonsuojelualueita. 

 

HANKKEEN SIJAINTIPAIKKA JA SEN YMPÄRISTÖ 

 

Hankealue sijaitsee Toivakan kunnan Nisulan kylässä. Nisulanlahti si-

jaitsee Rutalahdella, Kymijoen vesistön pääjärvellä Päijänteellä.   

 

Nisulanlahti on noin puolen neliökilometrin laajuinen rehevöitynyt Päi-

jänteen lahti. Rannat ovat melko loivat, mutta enimmäkseen kovapoh-

jaiset.  

 

 

 

https://uspa.alh.fi/Asia.aspx?AsiaId=1833622
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LUPAHAKEMUKSEN SISÄLTÖ  

 

Hankkeen tarkoitus ja yleiskuvaus 

 

Hankkeen tarkoituksena on rakentaa Nisulanlahdelle 14 venepaikan lai-

turi. Laituri tulee tontinostajien käyttöön siten, että yhdelle uudelle oma-

kotitalotontille kuuluu yksi venepaikka. Yksi venepaikka tulee kun-

nan/pelastuslaitoksen käyttöön. 

 

Vesistötiedot  

 

Vesistön yleiskuvaus 

 

Päijänne on Kymijoen vesistön pääjärvi ja Suomen toiseksi suurin järvi. 

Se sijaitsee Päijät-Hämeen ja Keski-Suomen maakuntien alueilla. Päi-

jänteen laskujoki, Kymijoki, virtaa Suomenlahteen. Päijänteen vesipinta-

ala on noin 1 100 km2, minkä lisäksi saaria on noin 330 km2. Järven 

pinnan korkeus on 78 metriä merenpinnan tasosta.  

 

Vesistön tila ja kalasto 

 

Päijänteen suuren koon vuoksi ekologinen tila ja järven ravinnekuormi-

tus vaihtelevat alueittain. Ekologinen tila Päijänteen pohjoisosissa, ku-

ten Toivakan Nisulanlahdella on hyvä.   

 

Vesistö on kalastoltaan merkittävä. Kalastoon kuuluvat muun muassa 

taimen, kuha, lohi, made ja säyne. 

 

Vesienhoitosuunnitelma 

 

Päijänne kuuluu Kymijoen vesistöalueeseen ja Kymijoen-

Suomenlahden vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelmaan. Sen pää-

tavoite on estää jokien, järvien ja rannikkovesien sekä pohjavesien tilan 

heikkeneminen sekä pyrkiä kaikkien vesien osalta vähintään hyvään 

ekologiseen tilaan. Laiturihankkeella ei ole luvanhakijan mukaan merki-

tystä vesienhoitosuunnitelman toteutumiseen, eikä hanke haittaa vesis-

töön kohdistuvien parannus-/toimenpidehankkeiden toteuttamista. 

  

Vesi- ja ranta-alueiden käyttö  

   

Nisulanlahden vesi- ja ranta-alueiden käyttö on tällä hetkellä vähäistä. 

Käyttö on tyypillisesti loma-asukkaiden kalastusta, uimista ja muuta va-

paa-ajan toimintaa.   

 

Alueen luontoarvot 

 

Noin 45 m hankealueen pohjoispuolelta alkaa vuoden 2015 huhti-

toukokuussa tehdyn inventoinnin mukaan viitasammakon lisääntymis-

alue. 
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Suoritettavat toimenpiteet ja rakenteiden tekninen kuvaus 

 

Nisulanlahden rantaan rakennetaan L:n muotoinen laituri, jonka pituus 

on 38,5 + 12,3 m ja leveys 2,7 m. Vesialueella ei ole purettavia rakentei-

ta. Vesialuetta ei ruopata, mutta rantakiviä siirretään veneenlaskuluis-

kan asentamisen takia. Laiturin rakenteet toimitetaan valmiina element-

teinä, jotka kiinnitetään vaijereilla ja painoilla pohjaan. Materiaaleina 

ovat betoni, teräs ja kyllästetty puu. 

 

Kiinteistötiedot  

 

 Hankealue sijaitsee Toivakan kunnan omistamalla kiinteistöllä Nisulan-

ranta 850-404-1-561 sekä yhteisellä vesialueella Rutalahden lohkokun-

ta 850-876-3-0. 

 

Hanketta koskevat sopimukset ja suostumukset 

 

Yhteistä vesialuetta 850-876-3-0 hallinnoiva Rutalahden osakaskunta 

on antanut suostumuksensa hankkeen toteuttamiseen. 

 

Hankkeen vaikutukset 

 

 Hanke tulee hakijan mukaan lisäämään vesiliikennettä alueella. Hakijan 

mukaan alueen kalastusmahdollisuudet tulevat parantumaan venelaitu-

rin myötä.  

 

Toimenpiteet menetysten ehkäisemiseksi tai vähentämiseksi ja arvio vahin-

goista 

Hakijan mukaan hanke ei aiheuta pysyviä haittoja ympäristölle.  

 

Hankkeen hyödyt ja edunmenetykset 

 

Hakijan mukaan alueelle tulevan omakotitaloalueen tonttien myynti to-

dennäköisesti helpottuu laiturin myötä, koska asukkaille on jo valmiiksi 

rakennettu järvenrantaan laituri, josta he saavat venepaikan. Siihen asti, 

kunnes kaikki tontit on myyty, kunta vuokraa tyhjät venepaikat kuntalai-

sille samalla periaatteella kuin asemakaava-alueen venelaiturin paikat. 

Tämä antaa mahdollisuuden myös Nisulan kyläläisille saada venepaik-

ka Päijänteen rannasta. 

 

Alueen menetyksiksi voidaan laskea lisääntyvä veneliikenne ja sen ai-

heuttama meluhaitta. Nisulanlahdella esiintyy uhanalainen viitasam-

makko (Rana arvalis), jonka esiintymisaluetta hanke saattaa uhata. 

 

Tarkkailu 

 

Hakijan esitys tarkkailusuunnitelmaksi on, että kunta huolehtii pienve-

nelaiturista, kunnes alueelle on rakentunut riittävästi vakituista asutusta, 

minkä jälkeen asukkaat ottavat laiturin vastuulleen. Tarkastuskäyntejä 

suoritetaan 2–3 kertaa/kk. 
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HAKEMUKSESTA TIEDOTTAMINEN 

 

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

valla kuuluttamalla asiasta aluehallintovirastossa ja Toivakan kunnassa 

varannut tilaisuuden muistutusten tekemiseen ja mielipiteiden esittämi-

seen hakemuksen johdosta viimeistään 18.9.2020. Kuulutus on erik-

seen 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-

jois-Savon elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskuksen kalatalousviran-

omaiselta, Toivakan kunnalta, Toivakan kunnan kaavoitusviranomaisel-

ta sekä Toivakan kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselta. 

 

LAUSUNNOT 

 

1) Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ym-

päristö ja luonnonvarat -vastuualue on lausunnossaan todennut, että 

laiturihanke sijaitsee valtakunnallisesti tärkeällä Päijänteen lintualueella. 

ELY-keskuksen näkemyksen mukaan hakemuksessa esitetty laituri ja 

siihen liittyvä toiminnot eivät aiheuta sanottavaa haittaa kyseiselle lintu-

jen arvoalueelle. 

 

Alueella on voimassa Toivakan Läntisen alueen rantaosayleiskaava, 

jonka aluevaraukset poikkeavat hakemuksessa esitetystä Nisulan alue-

suunnitelmasta, jossa kyseinen venelaituri sijoittuu venevalkama alueel-

le 850-404-1-561 -kiinteistöllä olevassa niemessä ja Päijänteen vesialu-

eelle. Kaavassa LV-merkintä on vesiliikenteen alue, jolle kaavamää-

räyksen mukaan voidaan sijoittaa kalastusta, veneilyä ja muuta vesilii-

kennettä palvelevia rakennuksia ja rakenteita sekä laitteita. Hakemuk-

sessa esitetty laiturihanke sijoittuu maa-alueen osalta LV-alueen reunal-

le. Tätä lainvoimaista kaavaa ollaan päivittämässä ja päivitystyön poh-

jaksi on kaava-alueelta tehty luontoselvitys, jonka yhteydessä on nie-

mekkeen tyveltä löydetty viitasammakon lisääntymis- ja levähdyspaikka 

(lsl 49 §). 

 

Rantaosayleiskaavan muutos kyseiselle alueelle on parhaillaan vireillä. 

ELY-keskus on tätä kaavamuutosta koskevassa lausunnossa todennut, 

että kyseisen viitasammakkojen lisääntymis- ja levähdyspaikan eteen 

on kaavassa sijoitettu alueelle varmasti hyvin tarpeellinen venevalkama, 

mutta tähän sijoittuen se vaarantaa viitasammakkojen suojeluarvojen 

säilymisen. Jo pelkän venelaiturin ja parkkipaikan aiheuttama häiriö hä-

vittäisi todennäköisesti kyseisen lain suojaaman kohteen. Viitasamma-

kon lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittäminen ja heikentäminen on 

suoraan lain nojalla kielletty, riippumatta voimassa olevasta kaavasta.  

 

Edellä esitetyn perusteella ELY-keskuksen mielestä vesilupaa venelai-

turihankkeelle ei tule myöntää hakemuksen mukaisena, koska hake-

muksessa esitetty laiturihanke ja siihen liittyvät oheistoiminnat rannan 

läheisyydessä sekä autoliikenne ja autojen paikoitus laiturin lähialueella 
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todennäköisesti vaarantaisivat viitasammakkojen suojeluarvojen säily-

misen.  

 

MUISTUTUKSET JA MIELIPITEET 

 

2) Petri Tanhuanpää (Vanhatalo 850-404-1-222) on todennut, ettei hy-

väksy venelaiturin ja veneenlaskutrampin rakentamista kiinteistön Nisu-

lanranta 850-404-1-561 edustalle, sillä se on liian lähellä hänen tontti-

aan. Se aiheuttaa muistuttajan mukaan logistiikkaongelmia ja kulkuhait-

toja tontille. Lisäksi muistuttaja kokee, että venepaikan haltijoiden traile-

rien ja autojen säilytys sekä liikkuminen alueella aiheuttaa tuntuvaa hait-

taa naapurille.  

 

Yhdeksän metrin päähän tonttien rajasta rakennettava laituri on muistut-

tajan mukaan liian massiivinen niin lähelle tontinrajaa rakennettavaksi. 

Muistutuksessa huomautetaan, että kyseessä ei ole uimalaituri, vaan yli 

50-metrinen venelaituri. 

 

HAKIJAN SELITYS 

Hakija on todennut selityksessään Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- 

ja ympäristökeskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueen 

lausunnon johdosta, että alueella on meneillään Toivakan läntisen ran-

taosayleiskaavan muutos/osa-alue 1, Nisulan kylän osayleiskaavan 

muutos, johon tämä laiturihanke liittyy. Hanke toteutetaan meneillään 

olevan kaavahankkeen yhteydessä. Luonnosvaiheen kaavakarttaan ol-

laan tekemässä muutosta ja pysäköintialue sijoittuu rannasta yli 100 

metrin päähän, joten pysäköinti ja satunnainen veneen lasku/nosto ei 

aiheuta viitasammakoille oleellista haittaa.  

 

Muistutukseen 2) hakija on vastannut, että autojen ja trailereiden pysä-

köintialue sijoittuu yli 100 metrin päähän Tanhuanpään kiinteistöstä. Lii-

kennettä aiheutuu ainoastaan, kun veneet lasketaan/nostetaan luiskalta 

ja yhdistelmä siirretään pois alueelta.  

 

LAUSUNTO 

Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ympä-

ristö ja luonnonvarat -vastuualue on täydentänyt lausuntoaan 

1.10.2020 seuraavasti: 

 

Laiturin rakentaminen voi olla mahdollista ilman, että siitä aiheutuu 

luonnonsuojelulain 49 §:n vastaista seurausta läheiselle viitasammakon 

lisääntymis- ja levähdyspaikalle jos: 

- Laituri ja siihen tulevat venepaikat sijoitetaan niin, ettei veneiden lai-

turiin ajaminen häiritse merkittävästi lisääntymis- ja levähdyspaikan 

viitasammakoita. Asiaan vaikuttaa se, miten läheltä ja mistä suun-

nasta ko. paikkaa veneet ajavat (kaartavat) puomien väliin päästäk-

seen ja laiturista vesille lähteäkseen. 

- Asiassa on otettava huomioon liike- ja meluhäiriön lisäksi aallokon-

muodostuksesta aiheutuva häiriö, millä voi olla merkitystä myös ku-

dun ja nuijapäidenelossa säilymiselle. 
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- Laiturin asentamisesta ja käytöstä ei saa aiheutua ruoppaustarvetta 

lisääntymispaikan lähialueelle ja jos ruoppaustarvetta syntyy kau-

emmaksi, on huolehdittava veden samentumisen ehkäisystä. 

- Vesiluvalla ratkaistavien asioiden ulkopuoliset, mutta asiaan oleelli-

sesti liittyvät seikat, kuten alueelle tulevan tien sijainti, parkkipaikko-

jen sijainnit ja mahdolliset veneiden talvisäilytysasiat on osattava 

ratkaista kunnassa oikein. Yksi mahdollisuus vaikuttaa niihin on 

kunnan ratkaistava MRL:n mukainen toimenpidelupa (joka pitää kai-

keti laituria varten myös ratkaista). Rantayleiskaavan muutostyössä 

asiaa tarkastellaan laajemmassa mittakaavassa ja yleisemmällä ta-

solla, mutta tarvittaessa myös LV-alueen sijaintia, kokoa ja muotoa 

voidaan tarkentaa. 

 

Edellä esitetyillä edellytyksillä vesilupa kyseiselle laiturille voitaisiin 

myöntää. Kaavan venevalkama-alueeseen saattaa tulla muutos lupaha-

kemuksessa esitettyyn verrattuna, joten venelaituri tulee sijoittaa vah-

vistettavaan kaavaan tulevalle venevalkama-alueelle ja riittävän etäälle 

viitasammakoiden suojelualueesta. Voiko veneet sijoittaa laiturin toiselle 

puolelle oheisessa suunnitelmassa esitetystä, jolloin veneliikenne ei 

suuntautuisi rantaan viitasammakoiden suojelualueen läheisyyteen? 

 

ALUEHALLINTOVIRASTON RATKAISU  

 

Luparatkaisu 

Aluehallintovirasto myöntää Toivakan kunnalle luvan venelaiturin raken-

tamiseen Päijänteen Nisulanlahdelle Toivakan kunnassa hakemuksen 

mukaisesti hakemukseen liitetyn asemapiirustuksen ”4xM12 L-

muodossa, Satama Niemelä, Toivakka” (1:250, 28.1.2020) osoittamaan 

paikkaan. Lupa on voimassa toistaiseksi.   

 

Aluehallintovirasto myöntää Toivakan kunnalle pysyvän käyttöoikeuden 

hanketta varten tarvittavaan osaan yhteisestä vesialueesta Rutalahden 

lohkokunta 850-876-3-0.  

 

Hankkeesta ei ennalta arvioiden aiheudu vesilain mukaan korvattavaa 

edunmenetystä. 

 

 Lupamääräykset 

 

Rakenteet  

 

1. Laituri on rakennettava hakemuksen mukaisesti 28.1.2020 päivätyn 

asemapiirustuksen (mittakaava 1:250) osoittamaan paikkaan käyttäen 

asemapiirustuksessa ja 28.1.2020 päivätyssä asennuspiirustuksessa 

(mittakaava 1:125) esitettyjä mittoja ja rakenteita. 

 

Töiden suorittaminen 

 

2. Rakennustyöt on tehtävä siten ja sellaisena aikana, että vesialueelle 

ja sen käytölle aiheutuu mahdollisimman vähän haittaa ja häiriötä. Työt 

tulee mahdollisuuksien mukaan ajoittaa viitasammakon lisääntymisajan 

15.4.–31.5. ulkopuolelle. 
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3. Laituri on kiinnitettävä ja ankkuroitava paikoilleen siten, että se pysyy 

kaikissa oloissa paikallaan.   

 

4. Työt on toteutettava alueella mahdollisesti olevia johtoja ja kaapeleita 

vaurioittamatta. 

 

5. Jos töitä tehdään vesialueen ollessa jäässä, on kohdat, joissa työn 

vuoksi jäätä on rikottu tai jään kantavuus on huonontunut, merkittävä 

asianmukaisesti. 

 

6. Töiden päätyttyä rakennustöiden jäljet on siistittävä ja rakennuspaik-

ka on saatettava asianmukaiseen ja maisemallisesti hyväksyttävään 

kuntoon. 

 

Kunnossapito 

 

7. Venelaiturin ja veneenlaskuluiskan kunnossapidosta on huolehdittava 

asianmukaisesti.  

 

Korvaukset 

 

8. Töiden suorittamisesta mahdollisesti aiheutuva, välittömästi ilmenevä 

edunmenetys on viivytyksettä korvattava vahinkoa kärsineelle.  

 

9. Jos hankkeesta aiheutuu edunmenetys, jota lupaa myönnettäessä ei 

ole ennakoitu ja josta luvan saaja on vesilain säännösten mukaisesti 

vastuussa, eikä asiasta sovita, voidaan edunmenetyksestä vaatia tä-

män ratkaisun estämättä korvausta hakemuksella aluehallintovirastos-

sa. 

 

Tarkkailu 

 

10. Luvan saajan on tarkkailtava rakennustöiden vaikutuksia vesialueen 

tilaan silmämääräisesti. Mikäli veden laadussa havaitaan muita kuin ti-

lapäisiä muutoksia, muutosten syyt on selvitettävä ja on ryhdyttävä toi-

meen veden laadun palauttamiseksi ennalleen. 

 

Töiden aloittaminen ja toteuttaminen 

 

11. Hankkeen toteuttamiseen on ryhdyttävä neljän vuoden kuluessa ja 

hanke on toteutettava olennaisilta osin 10 vuoden kuluessa siitä lukien, 

kun tämä päätös on tullut lainvoimaiseksi. Muuten lupa ja myönnetty 

käyttöoikeus raukeavat. 

 

Ilmoitukset 

 

12. Töiden aloittamisesta on 30 päivää etukäteen ilmoitettava kirjallises-

ti Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ympäristö 

ja luonnonvarat -vastuualueelle, Toivakan kunnan ympäristönsuojeluvi-

ranomaiselle ja tarkoituksenmukaisella tavalla asianomaisille maan-

omistajille.  
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13. Hankkeen valmistumisesta on 60 päivän kuluessa ilmoitettava kirjal-

lisesti aluehallintovirastolle, Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympä-

ristökeskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueelle ja Toivakan 

kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. 

 

Perustelut 

 

Luvan myöntämisen edellytykset 

 

 

Hankkeen tarkoitus 

 

Hankkeen toteuttaminen on tarpeen venepaikkojen saamiseksi alueelle 

rakennettavan asuinalueen käyttöön.  

   

Hanke ei ole alueella voimassa olevan rantaosayleiskaavan vastainen 

ja liittyy alueella vireillä olevaan rantaosayleiskaavan muutokseen.  

 

Hankkeesta saatava hyöty 

 

Hanke mahdollistaa venepaikan saamisen sellaisten asukkaiden osalta, 

joilla ei ole ranta-aluetta omistuksessaan. Pelastuslaitokselle varattu 

venepaikka on etu yleisen turvallisuuden kannalta. Lisäksi samaan 

hankkeeseen kuuluvan veneenlaskuluiskan rakentaminen antaa kenelle 

tahansa mahdollisuuden veneen laskemiseen Päijänteeseen.  

 

Hankkeesta aiheutuvat menetykset 

 

Hanke lisää jossain määrin vesiliikennettä ja melua Nisulanlahdella. 

Hankkeella saattaa olla vaikutuksia lähistöllä sijaitsevaan viitasamma-

kon levähdys- ja lisääntymispaikkaan.  

 

Käyttöoikeuksien myöntäminen 

 

Hakijalle voidaan myöntää pysyvä käyttöoikeus hankkeen vaatimaan 

alueeseen yhteisestä vesialueesta hakijan ja vesialuetta hallinnoivan 

osakaskunnan välisen sopimuksen perusteella. 

 

Natura, luonnonarvot ja vesienhoitosuunnitelma  

 

Hankealueen läheisyydessä ei sijaitse Natura-alueita. 

 

Noin 45 m:n etäisyydellä hankealueesta on uhanalaisen viitasammakon 

esiintymis- ja lisääntymispaikka. Viitasammakon esiintymisalueelle ei 

tehdä rakenteita eikä hankkeeseen sisälly ruoppausta. Viitasammakon 

esiintyminen ei siten ole este hankkeen toteuttamiselle. 

 

Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelman 

mukaan Päijänteen ekologinen tila on luokiteltu hyväksi ja tavoitteena 

on tilan ylläpitäminen vuoteen 2021. Hanke ei vaikuta haitallisesti ve-

sienhoitosuunnitelman tavoitteiden saavuttamiseen.  
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Intressivertailu 

 

Aluehallintoviraston arvion mukaan hankkeesta yleisille tai yksityisille 

eduille saatava hyöty on huomattava verrattuna siitä yleisille tai yksityi-

sille eduille koituviin menetyksiin.   

 

Lupamääräykset  

 

Töiden suorittaminen 

 

Lupamääräys 2 on annettu, jotta rakennustöistä aiheutuisi mahdolli-

simman vähän haittaa vesistölle ja sen käytölle sekä viitasammakkopo-

pulaatiolle. 

 

Tarkkailu 

 

Lupamääräyksen 10 mukainen tarkkailu on tarpeen hankkeesta mah-

dollisesti aiheutuvien vesistövaikutusten arviointia ja haitallisten vaiku-

tusten ehkäisemistä varten. 

 

Sovelletut säännökset 

 

Vesilain 2 luvun 12 ja 13 §, 3 luvun 4 §:n 1 momentin 2) kohta, 5 §, 6 

§:n 2 momentti, 7, 8, 10, 11 ja 18 § 

 

Lausuntoihin ja muistutuksiin vastaaminen 

 

Aluehallintovirasto vastaa Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ym-

päristökeskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueen lausun-

toihin, että sen näkemyksen mukaan hakemuksen mukainen hanke voi-

daan toteuttaa viitasammakon esiintymisaluetta vaarantamatta. Hank-

keessa ei tehdä toimenpiteitä esiintymisalueella. Aluehallintovirasto pi-

tää epätodennäköisenä, että laiturin rakentamisesta ja käytöstä johtuva 

melu ja aallonmuodostus ulottuisivat haitallisissa määrin viitasammakon 

esiintymisalueelle. Lausunnoissa mainittu, parkkialueella tapahtuva toi-

minta, ei kuulu vesilain mukaiseen lupaan. Luonnonsuojelulain 49 §:n 

mukainen, luontodirektiivin liitteessä IV (a) tarkoitettuihin eläinlajeihin 

kuuluvien yksilöiden lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittämis- ja 

heikentämiskielto sitoo luvanhaltijaa toimimaan alueella siten, että vii-

tasammakon esiintyminen alueella ei vaarannu. ELY-keskuksen ehdo-

tukseen venepaikkojen sijoittamisesta laiturin toiselle puolelle aluehallin-

tovirasto vastaa, että tällöin venelaiturin käytöstä aiheutuvat haitalliset 

vaikutukset lännenpuoleiselle naapurikiinteistölle kasvaisivat.  

 

Muistutukseen 2) aluehallintovirasto vastaa, että luvan myöntämiselle 

hakemuksen mukaiselle hankkeelle ei ole vesilain mukaista estettä.  
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KÄSITTELYMAKSU JA SEN MÄÄRÄYTYMINEN 

 

Käsittelymaksu on 1 910 euroa.  

 

Lasku lähetetään myöhemmin Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon pal-

velukeskuksesta. 

 

Maksu määräytyy aluehallintovirastojen maksuista annetun valtioneu-

voston asetuksen (1244/2018) mukaisesti. Asetuksen liitteenä olevan 

maksutaulukon mukaan alle 20 venepaikan laituria koskevan hakemuk-

sen käsittelystä perittävän maksun suuruus on 1 910 euroa. 

 

PÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN 

 

 Päätös  

  Toivakan kunta 

Toivakan kunnan ympäristönsuojeluviranomainen 

Toivakan kunnan kaavoitusviranomainen 

Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, ympäristö ja 

luonnonvarat -vastuualue 

Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, kalatalousviran-

omainen  

Liikenne- ja viestintävirasto (Traficom) 

Suomen ympäristökeskus  

 

 Ilmoitus päätöksestä 

Asianosaisille, joille on lähetetty lupahakemuksesta erityistiedoksianto 

sekä niille, jotka ovat esittäneet lupahakemuksesta muistutuksia, vaati-

muksia tai mielipiteitä.  

 

 Ilmoittaminen internetissä 

Aluehallintovirasto tiedottaa päätöksen antamisesta julkaisemalla kuulu-

tuksen ja päätöksen aluehallintovirastojen verkkosivuilla 

(https://ylupa.avi.fi). Tieto kuulutuksesta julkaistaan myös Toivakan 

kunnan verkkosivuilla. 

 
 

MUUTOKSENHAKU Päätökseen saa hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta valittamal-

la. 

 

Liite    Valitusosoitus 

 

 

Asian on ratkaissut ympäristöylitarkastaja Leena Erving. Asian on esitel-

lyt ympäristötarkastaja Miska Haapsalo.  

  

Asiakirja on hyväksytty sähköisesti. Merkintä sähköisestä hyväksymi-

sestä on asiakirjan viimeisellä sivulla. 
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VALITUSOSOITUS        

 

Tähän aluehallintoviraston päätökseen tai siitä perittävään maksuun voi hakea muutosta kirjallisel-

la valituksella. Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on lainvastainen. 

Päätöksestä voivat valittaa asianosaiset, sekä vaikutusalueella ympäristön-, terveyden- tai luon-

nonsuojelun tai asuinympäristön viihtyisyyden edistämiseksi toimivat rekisteröidyt yhdistykset tai 

säätiöt, sijaintikunta ja vaikutusalueen kunnat ja niiden ympäristönsuojeluviranomaiset, sekä elin-

keino-, liikenne- ja ympäristökeskukset ja muut asiassa yleistä etua valvovat viranomaiset.  

Asian käsittelystä hallinto-oikeudessa voidaan periä oikeudenkäyntimaksu siten kuin tuomioistuin-

maksu-laissa (1455/2015) ja oikeusministeriön asetuksessa tuomioistuinmaksulain 2 §:ssä säädet-

tyjen maksujen tarkistamisesta (1383/2018) säädetään. Maksun suuruus on 260 euroa. Tuomiois-

tuinmaksulaissa on erikseen säädetty tapauksista, joissa maksua ei peritä. Tarkempia tietoja mak-

suista saa hallinto-oikeudesta.  

Toimi näin  

Jos haet muutosta aluehallintoviraston päätökseen, tee kirjallinen valitus Vaasan hallinto-
oikeuteen ennen valitusajan päättymistä. Valitusaika päättyy 24.3.2021. 

Valitusaika määräytyy seuraavasti: 

− Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen viimeistään seitsemäntenä (7.) päivänä 
siitä, kun aluehallintovirasto 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, ju-
hannusaatto tai arkilauantai, määräaika päättyy ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen. 

Ilmoita valituksessa  

− valittajan nimi, postiosoite, puhelinnumero ja muut tarpeelliset yhteystiedot, kuten sähkö-
postiosoite. Jos valittajana 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 yh-
teystietoa 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 aluehallin-
tovirastoon) 

− valtakirja 
 

o asiamiehen on liitettävä valitukseen valittajalta saatu valtakirja − ellei hän ole asi-
anajaja, julkinen oikeusavustaja tai sellainen oikeudenkäyntiavustaja, joka määritel-
lään luvan saaneista oikeudenkäyntiavustajista annetussa laissa (715/2011).  
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o asiamiehen ei tarvitse toimittaa valtakirjaa, jos hallinto-oikeuteen toimitetaan sellainen 
sähköinen asiakirja, jossa on selvitys asiamiehen toimivallasta. Asiamiehen ei 
myöskään tarvitse esittää valtakirjaa, jos valittaja on antanut valtuutuksen suullisesti 
tuomioistuimessa tai jos asiamies on toiminut asiamiehenä asian aikaisemmassa 
käsittelyvaiheessa. 
 

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, sähköpos-

titse, telekopiona tai lähetin välityksellä. Suljetussa laitoksessa oleva henkilö voi antaa valituskir-

jelmän valitusajan kuluessa myös sille henkilölle, joka on määrätty laitoksessa tätä tehtävää hoita-

maan tai laitoksen johtajalle.  

Valituksen on oltava perillä hallinto-oikeuden kirjaamossa viimeistään valitusajan viimeisenä päi-

vänä ennen hallinto-oikeuden aukioloajan päättymistä.  

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa 

https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet 
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