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Kevyenliikenteen sillan rakentaminen Vääksynjoen yli, Kangasala

HAKIJA

Kangasalan kunta

HAKEMUS

Kangasalan kunta on 25.11.2008 ympäristölupavirastoon toimittamassaan ja sittemmin täydentämässään hakemuksessa pyytänyt lupaa kevyenliikenteen sillan rakentamiseen Vääksynjoen yli Kangasalan kunnassa.

Suunnitelma

Kevyenliikenteen sillan rakentaminen Vääksynjoen yli liittyy kantatien
58 parantamishankkeeseen. Silta tulee sijaitsemaan kantatien 58
varrella paaluvälillä 341-356.
Vääksynjoen pituus on noin 1,8 km. Joen varressa, siltapaikasta
noin 300 m kaakkoon sijaitsee pieni vesivoimalaitoksen pato. Voimalaitos tuottaa sähköä Vääksyn kartanon tarpeisiin. Lisäksi Vääksynjoessa noin 750 m siltapaikasta kaakkoon sijaitsee Pohtiolammen
kalanviljelylaitos.
Vääksynjoki on Vesijärven lasku-uoma. Vesijärven vedenkorkeudet
ovat seuraavat:
Ylivedenkorkeus
Alivedenkorkeus

N60 + 87,23 m
N60 + 86,50 m

Vesijärven valuma-alueen laajuuden perusteella laskettu virtaama
Vääksynjoessa on 2,2 m3/s. Jokiuoman poikkileikkaus on kohtalaisen jyrkkäpiirteinen ja joessa on kohtalaisen voimakas virtaus. Siltapaikalla joen vesisyvyys on noin 1-2 m. Joen pohja on tasolla
N60 + 85-86 m. Maaperä siltapaikalla on hiekkamoreenia ja silttiä.
Joen leveys siltapaikalla on noin 8 m.
Vääksynjoessa ei ole vesiliikennettä tai uittoa. Vääksyn kartanon
voimalaitoksen pato ja Pohtiolammen kalanviljelylaitos rajoittavat joen vesiliikennettä. Vesijärvessä, Vääksynjoen yläjuoksun lounaispuolella sijaitsee Kangasalan kunnan omistama yleinen Valkamanrannan uimaranta. Pohtiolammen kalanviljelylaitos on suosittu kalastuskohde. Muualla joen varressa kalastetaan satunnaisesti. Kalanviljelylaitoksen eteläpuolella sijaitsee lintutorni, josta voi tarkkailla alu-

2

eella pesiviä kalasääksiä. Pohtiolammen alueella sijaitsee myös
Pohtiolammen sääksikeskus. Lisäksi alueella järjestetään ratsastuskilpailuja. Joen varressa ei ole loma-asutusta. Lähin luonnonsuojelualue, yksityinen Haien lehto, sijaitsee noin 800 m siltapaikalta itään.
Alueen pinta-ala on noin 7 ha.
Sillan pituus on 14,00 m ja kannen leveys 4,40 m. Kannen tukirakenteen alareunan etäisyys ylimmästä vedenpinnasta on yli 2,5 m. Sillan
kansi on puurakenteinen liimapuupalkki syrjälankkukannella. Sillan
kannen rakentaminen ei vaadi rakentamisaikaisia tukitelineitä. Kansi
nostetaan paikalleen palkki kerrallaan. Sillan maatuet rakennetaan
niin kauas vesistöstä, että niiden perustusten kaivaminen ei edellytä
vesistöön kaivamista. Sillan rakennustyöt on tarkoitus suorittaa talven 2008-2009 aikana.
Siltatyöt saattavat aiheuttaa tilapäistä veden samentumista rakentamisen aikana, jos veteen vahingossa joutuu maa-aineksia. Vaikutukset kohdistuvat sillan välittömään läheisyyteen eivätkä vaikutukset
todennäköisesti ulotu Vääksynjoen varressa sijaitsevalle Pohtiolammen kalanviljelylaitokselle. Siltatyöt eivät heikennä Vääksynjoen virkistyskäyttöä. Silta muuttaa maisemaa vain vähän. Sillan kohdalta
poistetaan puusto ja sähkölinjaa siirretään. Sillan kansi rakennetaan
samaan tasoon olemassa olevan sillan kanssa.
Rakentamisen aiheuttama melu ja veden satunnainen samentuminen saattavat aiheuttaa tilapäistä haittaa kalastolle. Vaikutukset ovat
tilapäisiä ja paikallisia. Sillan rakentaminen ei muuta pysyvästi kalaston elinolosuhteita.
Hankkeella ei ole merkittäviä vaikutuksia veden laatuun. Hakija on
liittänyt hakemukseen ehdotuksen vesistövaikutusten tarkkailuohjelmaksi.
Sillan rakentaminen ei loukkaa yleistä tai yksityistä etua. Rakentaminen ei aiheuta haittaa vesistölle eikä rajoita Vääksynjoen kalastusta
tai muuta käyttöä. Kevyen liikenteen väylän toteuttaminen parantaa
huomattavasti yleistä liikenneturvallisuutta kevyen liikenteen siirtyessä pois kantatien pientareelta. Rakentamisesta ei aiheudu korvattavaa haittaa tai vahinkoa.
Siltapaikka sijaitsee Iris Leskisen kuolinpesän omistamalla kiinteistöllä Vääksy RN:o 1:336 (Vääksy, Kangasala) ja kiinteistöllä Yleinen tie
RN:o 2:2 (Maantiet, Kangasala). Joen vesialue kuuluu Kangasalan
kunnan yhteiseen vesialueeseen RN:o 876:8:1.
HAKEMUKSESTA TIEDOTTAMINEN
Ympäristölupavirasto on vesilain 16 luvun 6, 7 ja 8 §:ssä säädetyllä
tavalla kuuluttamalla asiasta ympäristölupavirastossa ja Kangasalan
kunnassa varannut tilaisuuden muistutusten ja vaatimusten tekemiseen ja mielipiteiden esittämiseen hakemuksen johdosta viimeistään
12.1.2009.
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Kuulutus on erikseen lähetetty tiedoksi asiakirjoista ilmeneville viranomaisille ja asianosaisille.
MUISTUTUKSET

1) Pirkanmaan ympäristökeskus on todennut, että hanke on hyödyllinen eikä ympäristökeskuksen tiedossa ole estettä luvan myöntämiselle tavanomaisin ehdoin, joihin sisältyy myös hakemuksen
mukainen tarkkailuohjelma.
2) Kangasalan kunnan ympäristölautakunta on todennut, että rakentamisen aikana on huolehdittava riittävin suojarakennelmin, ettei
vesistön samentumisesta aiheudu haittaa Vääksynjoen alajuoksulla
sijaitseville toiminnoille. Rakennustöiden aloittamisesta tulee ilmoittaa etukäteen Vääksyn kartanolle ja Pohtiolammen kalanviljelylaitokselle.

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTON RATKAISU
Luparatkaisu

Ympäristölupavirasto myöntää Kangasalan kunnalle luvan kevyenliikenteen sillan rakentamiseen Vääksynjoen yli hakemukseen liitetyn
suunnitelman mukaisesti suunnitelmakartan J1 plv. 0-500 osoittamaan paikkaan Kangasalan kunnassa.
Ympäristölupavirasto myöntää Kangasalan kunnalle pysyvän käyttöoikeuden hanketta varten tarvittavaan osaan Kangasalan kunnan yhteisestä vesialueesta RN:o 876:8:1.
Hankkeesta ja vähäisestä pysyvästä käyttöoikeudesta ei ennalta arvioiden aiheudu vesilain mukaan korvattavaa vahinkoa, haittaa tai
muuta edunmenetystä.
Luvan saajan on noudatettava vesilain säännöksiä ja jäljempänä
olevia lupamääräyksiä.

Lupamääräykset

1) Silta on rakennettava hakemukseen liitetyn 3.11.2008 päivätyn alustavan yleispiirustuksen mukaisesti.
2) Rakennustyöt on tehtävä alueen luontoarvoja säästäen siten, että
vesialueelle ja sen käytölle aiheutuu mahdollisimman vähän haittaa
ja häiriötä. Rakentamisessa on vältettävä veden samentamista.
3) Luvan saajan on selvitettävä työalueella mahdollisesti olevat johdot ja kaapelit. Rakennustyöt on toteutettava niitä vaurioittamatta.
4) Mikäli työt tehdään vesialueen ollessa jäässä, on kohdat, joissa
jäätä on rikottu tai jään kantavuus muuten on työn takia huonontunut, merkittävä asianmukaisesti.
5) Töiden päätyttyä rakennuspaikka on saatettava asianmukaiseen
ja maisemallisesti hyväksyttävään kuntoon.
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6) Luvan saajan on tarkkailtava työn vaikutuksia vesistössä hakemukseen liitetyn 24.11.2008 päivätyn vesistötarkkailusuunnitelman
mukaisesti.
Mikäli rakennustöistä aiheutuu ennakoitua suurempaa samentumista
Vääksynjoessa, on siitä välittömästi ilmoitettava Pohtiolammen kalanviljelylaitokselle.
7) Töiden suorittamisesta mahdollisesti aiheutuva, välittömästi ilmenevä vahinko on viipymättä korvattava vahingonkärsijälle.
8) Työt on aloitettava kolmen vuoden kuluessa ja saatettava olennaisilta osiltaan loppuun viiden vuoden kuluessa siitä lukien, kun tämä päätös on tullut lainvoimaiseksi uhalla, että lupa ja myönnetty
käyttöoikeus raukeavat.
9) Töiden aloittamisesta on etukäteen ilmoitettava kirjallisesti Pirkanmaan ympäristökeskukselle, Kangasalan kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle, Pohtiolammen kalanviljelylaitokselle ja Vääksyn
kartanolle.
10) Töiden valmistumisesta on 60 päivän kuluessa ilmoitettava kirjallisesti ympäristölupavirastolle, Pirkanmaan ympäristökeskukselle ja
Kangasalan kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle.
Valmistumisilmoitukseen on liitettävä sillan lopullista sijaintia osoittava kartta ja lopullisia mittoja osoittavat piirustukset.
Perustelut

Sillan rakentaminen on tarpeen kevyenliikenteen kulkuyhteyden parantamiseksi Vääksynjoen yli. Rakentaminen ei sanottavasti loukkaa
yleistä tai yksityistä etua

Lainkohdat

Vesilain 2 luvun 6 §:n 1 momentti ja 7 §:n 2 momentti

Muistutuksiin ja vaatimuksiin vastaaminen
Ympäristölupavirasto ottaa Pirkanmaan ympäristökeskuksen ja Kangasalan kunnan ympäristölautakunnan muistutukset huomioon lupamääräyksistä ilmenevällä tavalla.
KÄSITTELYMAKSU JA SEN MÄÄRÄYTYMINEN
Tämän päätöksen käsittelymaksu on 715 euroa
Käsittelymaksu
määräytyy
ympäristöministeriön
asetuksen
(1388/2006) ympäristölupaviraston maksullisista suoritteista mukaisesti. Asetuksen liitteenä olevan taulukon mukaan siltaa koskevan
hakemuksen käsittelystä perittävän maksun suuruus on 1 100 euroa.
Maksu peritään 35 prosenttia taulukon mukaista maksua alempana,
koska asian käsittelyn vaatima työmäärä on ollut taulukossa ilmoitettua pienempi.
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MUUTOKSENHAKU

Päätökseen saa hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta
valittamalla.

Liite

Valitusosoitus

Juha Helin

Liisa Selvenius-Hurme

Asian on ratkaissut ympäristöneuvos Juha Helin. Asian on esitellyt
esittelijä Liisa Selvenius-Hurme.
LiS/ts

VALITUSOSOITUS

LIITE

Valitusviranomainen

Länsi-Suomen ympäristölupaviraston 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 päätöksen antopäivästä sitä määräaikaan lukematta. Valitusaika päättyy 9.4.2009.

Valitusoikeus

Päätöksestä voivat valittaa ne, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea,
sekä vaikutusalueella ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun tai asuinympäristön viihtyisyyden edistämiseksi toimivat rekisteröidyt yhdistykset tai säätiöt, asianomaiset kunnat, alueelliset ympäristökeskukset, kuntien ympäristönsuojeluviranomaiset ja muut asiassa yleistä etua valvovat viranomaiset.

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
koskevat 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
toimiteta sähköisesti (telekopiolla 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 sähköisesti selvitys asiamiehen toimivallasta

Valituksen toimittaminen ympäristölupavirastoon
Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava kaksin kappalein Länsi-Suomen
ympäristölupaviraston kirjaamoon. Valituskirjelmän on oltava perillä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä. Valituskirjelmä liitteineen voidaan myös lähettää postitse, telekopiona tai sähköpostilla. Sähköisesti (telekopiona tai sähköpostilla) toimitetun valituskirjelmän on oltava toimitettu niin, että se on käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä
määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä.
Länsi-Suomen ympäristölupaviraston yhteystiedot
käyntiosoite:
postiosoite:
puhelin:
telekopio:
sähköposti:
aukioloaika:
Oikeudenkäyntimaksu

Panimokatu 1, 00580 Helsinki
PL 115, 00231 Helsinki
020 610 121 (vaihde)
(09) 726 0233
kirjaamo.Lsy@ymparisto.fi
klo 8 - 16.15

Valittajalta peritään asian käsittelystä Vaasan hallinto-oikeudessa oikeudenkäyntimaksu 89 euroa. Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten
suoritteista perittävistä maksuista annetussa laissa on erikseen säädetty eräistä tapauksista, joissa maksua ei peritä.

