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JULKINEN KUULUTUS
Vaasan hallinto-oikeuden päätös vesilain mukaisessa valitusasiassa
Kuulutuksen julkaisupäivä Vaasan hallinto-oikeuden verkkosivuilla
7.6.2022
Päätöksen tiedoksisaantipäivä
Hallintolain 62 a §:n 3 momentin mukaan päätöksen tiedoksisaannin katsotaan
tapahtuneen seitsemäntenä päivänä julkaisemisajankohdasta.
Päätöksen tiedoksisaantipäivä on 14.6.2022 (7 pv).
Asia
Vaasan hallinto-oikeuden päätös 7.6.2022 nro 639/2022, valitus
vesitalousasiassa, pengertien rakentaminen Pyhäselän Saunasaareen ja
vesialueen ruoppaus, Liperi
Kuulutuksen ja päätösasiakirjan nähtävilläpito
Tämä kuulutus ja päätösasiakirja pidetään nähtävillä 7.6. – 14.7.2022
Vaasan hallinto-oikeuden verkkosivuilla osoitteessa:
https://oikeus.fi/hallintooikeudet/vaasanhallinto-oikeus/fi/index/hallintooikeudenkuulutukset/paatoskuulutukset.html
Muutoksenhakuohjeet
Ohjeet valituksen tekemiseen löytyvät kuulutetun päätöksen muutoksenhakua
koskevasta osasta sekä siihen liitetystä valitusosoituksesta. Valitusaika päättyy
14.7.2022.
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Asia

Valitus vesitalousasiassa määrätystä käsittelymaksusta

Muutoksenhakija

perustettavan tiekunnan lukuun

Päätös, josta valitetaan
Itä-Suomen aluehallintovirasto 21.5.2021 nro 58/2021
Aluehallintovirasto on hylännyt
perustettavan tiekunnan
lukuun tekemän hakemuksen, jolla on haettu lupaa pengertien rakentamiseen
ja lupaa vesialueen ruoppaukseen
Liperin kunnassa sekä pysyvää käyttöoikeutta hanketta varten tarvittaviin
alueisiin.
Lupa-asian käsittelymaksuksi on määrätty 3 695 euroa. Päätöksen mukaan
käsittelymaksu on määräytynyt aluehallintovirastojen maksuista vuodelle 2018
annetun valtioneuvoston asetuksen ja sen liitteenä olevan maksutaulukon
mukaisesti. Koska päätösasiakirja on sisältänyt useita maksutaulukossa
maksullisiksi säädettyjä vesitalousasioita siten, että ne muodostavat samaa
tarkoitusta palvelevan kokonaisuuden, asian käsittelystä on peritty
korkeimpaan maksuluokkaan kuuluvan asian käsittelymaksun suuruinen
maksu kuitenkin siten, että maksuun on lisätty 50 prosenttia toisen
vesitalousasian mukaisesta maksusta.
Maksutaulukon mukaan siltaa koskevan hakemuksen käsittelystä perittävän
maksun suuruus on ollut 2 860 euroa. Maksutaulukon mukaan alle 2 000 m3ktr
ruoppausta koskevan hakemuksen käsittelystä perittävän maksun suuruus on
ollut 1 670 euroa. Ruoppauksen osalta asian käsittelystä perittävän maksun
suuruus on siten ollut 835 euroa. Myönteisestä ja kielteisestä päätöksestä on
peritty samansuuruinen maksu.
Vaatimukset hallinto-oikeudessa
Muutoksenhakija on vaatinut aluehallintoviraston käsittelymaksun
kohtuullistamista.
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Muutoksenhakija on esittänyt, että käsittelymaksu on noussut kohtuuttomasti.
Aiemmin hylkäävän päätöksen käsittelymaksu on ollut pienempi. Käsittelystä
peritty siltamaksu ei ole oikeudenmukainen, koska silta on ollut ehdotus eikä
sitä olisi rakennettu. Ruoppausmaksun määrääminen on
epäoikeudenmukainen, koska ruoppauksesta ei olisi ollut luvan hakijoille
hyötyä.
Asian käsittely hallinto-oikeudessa
Itä-Suomen aluehallintovirasto on antanut lausunnon.
Muutoksenhakija on antanut vastaselvityksen.
Hallinto-oikeuden ratkaisu
Hallinto-oikeus hylkää valituksen.
Perustelut
Vesilain 18 luvun 12 §:n 1 momentin mukaan vesilain mukaisen asian
käsittelystä lupaviranomaisessa ja valvontaviranomaisessa voidaan periä
maksu. Maksua ei peritä viranomaisen eikä haittaa kärsivän asianosaisen
aloitteesta vireillepannun asian käsittelystä. Muiden vaatimuksesta
vireillepannun asian käsittelystä voidaan periä maksu, jos vireillepanoa on
pidettävä ilmeisen perusteettomana. Pykälän 2 momentin mukaan valtiolle
perittävän maksun suuruus määrätään siten kuin valtion maksuperustelaissa ja
sen nojalla annettavassa valtioneuvoston asetuksessa säädetään.
Nyt kysymyksessä oleva hakemus on tullut vireille aluehallintovirastossa
12.2.2018, joten asiassa on tullut sovellettavaksi aluehallintovirastojen
maksuista vuonna 2018 annettu valtioneuvoston asetus. Kyseisen asetuksen 2
§:n 1 momentin 6 kohdan mukaan valtion maksuperustelain 6 §:n 3
momentissa tarkoitettuja maksullisia julkisoikeudellisia suoritteita, joista
aluehallintovirasto perii liitteen maksut taulukon mukaisen
omakustannusarvoa alemman maksun, ovat vesilain (587/2011) mukainen
vesitalousasia ja muu vesilakiin perustuva päätös.
Mainitun asetuksen 4 §:n 1 momentin mukaan myönteisestä ja kielteisestä
julkisoikeudellisesta päätöksestä peritään samansuuruinen maksu, jollei asiasta
toisin säädetä.
Asetuksen liitteenä olleen maksutaulukon mukaan siltaa koskevan
hakemuksen käsittelystä perittävän maksun suuruus on ollut 2 860 euroa.
Maksutaulukon mukaan alle 2 000 m3ktr:n suuruista ruoppausta koskevan
hakemuksen käsittelystä perittävän maksun suuruus on ollut 1 670 euroa.
Vesilain mukaisia vesitalousasioita koskevan 2 kohdan mukaan jos
päätösasiakirja sisältää useita maksutaulukossa maksullisiksi säädettyjä
vesitalousasioita siten, että ne muodostavat samaa tarkoitusta palvelevan
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kokonaisuuden, peritään asian käsittelystä korkeimpaan maksuluokkaan
kuuluvan asian taulukon mukainen maksu kuitenkin siten, että maksuun
voidaan lisätä 50 prosenttia muiden vesitalousasioiden taulukon mukaisista
maksuista. Ruoppauksen osalta asian käsittelystä perittävän käsittelymaksun
suuruudeksi on määrätty 50 prosenttia taulukon mukaisesta maksusta eli 835
euroa.
Edellä mainitun perusteella aluehallintoviraston määräämä käsittelymaksu on
aluehallintovirastojen maksuista vuonna 2018 annetun valtioneuvoston
asetuksen mukainen. Mantereen ja saaren yhdistävä pengertie rumpuineen
voidaan hakemusasiana ja hakemusasian käsittelyn työmäärältä katsoa
vastaavan siltaa. Asiassa ei ole ilmennyt sellaisia seikkoja, joiden perusteella
voitaisiin katsoa, että määrättyä käsittelymaksua olisi pidettävä liian suurena.
Perustetta käsittelymaksun alentamiselle ei ole.
Sovelletut oikeusohjeet
Perusteluissa mainitut
Julkinen kuulutus
Päätös on annettu julkisella kuulutuksella.
Päätöksestä ilmoittaminen
Liperin kunnanhallituksen on viipymättä julkaistava tieto tätä päätöstä
koskevasta kuulutuksesta yleisessä tietoverkossa kuntalain 108 §:n mukaisesti.
Tiedon kuulutuksen julkaisemisesta tulee olla nähtävillä vähintään sen ajan,
jonka kuluessa päätökseen voi hakea muutosta valittamalla.
Muutoksenhaku
Vesilain 15 luvun 6 §:n 1 momentin mukaan tähän päätökseen saa hakea
muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen, jos korkein hallintooikeus myöntää valitusluvan oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain
111 §:n perusteella. Valituskirjelmä on toimitettava korkeimpaan hallintooikeuteen 30 päivän kuluessa hallinto-oikeuden päätöksen tiedoksisaannista eli
viimeistään 14.7.2022.
Valitusosoitus on liitteenä HallJK (01.20).
Hallinto-oikeuden kokoonpano
Asian ovat ratkaisseet lainoppineet hallinto-oikeustuomarit Annukka
Lagerstam ja Riikka Mäki sekä tekniikan alan hallinto-oikeustuomari Susanna
Airiola.
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Hallinto-oikeuden esittelijä

Natalia Buddén

Tämä päätös on sähköisesti varmennettu hallinto-oikeuden
asianhallintajärjestelmässä.
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Jakelu
Päätös ja maksu

perustettavan tiekunnan lukuun
Osoite:
oikeudenkäyntimaksu 260 euroa
(Oikaisuvaatimusohje ilmenee hallinto-oikeuden päätöksen
oikeudenkäyntimaksua koskevasta liitteestä.)

Jäljennös maksutta
Itä-Suomen aluehallintovirasto,
Ympäristölupavastuualue, sähköisesti
Liperin kunnan ympäristönsuojeluviranomainen
Liperin kunnanhallitus
Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus /
Kalatalousryhmä, sähköisesti
Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus /
Ympäristö ja luonnonvarat, sähköisesti
Suomen ympäristökeskus, sähköisesti

Tuomioistuimen yhteystiedot
Vaasan hallinto-oikeus
Korsholmanpuistikko 43, 4 krs (PL 204), 65101 Vaasa
Sähköposti: vaasa.hao@oikeus.fi
Puh.: 029 56 42780
Hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelu:
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
Henkilötietojen käsittelyyn ja tietosuojaan liittyvät tiedot ovat saatavilla
https://oikeus.fi/hallintooikeudet/vaasanhallinto-oikeus/fi/

Liite hallinto-oikeuden päätökseen

VALITUSOSOITUS
Hallinto-oikeuden päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallintooikeuteen kirjallisella valituksella, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan.
Valitusluvan myöntämisen perusteet
Oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 111 §:n 1 momentin mukaan valituslupa on
myönnettävä, jos:
1) lain soveltamisen kannalta muissa samanlaisissa tapauksissa tai oikeuskäytännön
yhtenäisyyden vuoksi on tärkeätä saattaa asia korkeimman hallinto-oikeuden
ratkaistavaksi;
2) asian saattamiseen korkeimman hallinto-oikeuden ratkaistavaksi on erityistä aihetta
asiassa tapahtuneen ilmeisen virheen vuoksi; tai
3) valitusluvan myöntämiseen on muu painava syy.
Valituslupa voidaan myöntää myös siten, että se koskee vain osaa muutoksenhaun kohteena
olevasta hallinto-oikeuden päätöksestä.
Valitusaika
Hallinto-oikeuden päätös on annettu julkisella kuulutuksella. Päätös on julkaistu hallintooikeuden verkkosivuilla päivänä, joka ilmenee päätöksen ensimmäiseltä sivulta. Päätöksen
katsotaan tulleen asianomaisen tietoon seitsemäntenä päivänä kuulutuksen
julkaisemisajankohdasta. Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa hallinto-oikeuden
päätöksen tiedoksisaannista, sitä päivää lukuun ottamatta.
Valituksen sisältö
Valituksessa, johon on sisällytettävä valituslupahakemus, on ilmoitettava
- valittajan nimi ja yhteystiedot mukaan lukien se postiosoite ja mahdollinen muu osoite,
johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite); jos
valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä, on
valituksessa mainittava myös tämän yhteystiedot
- päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös)
- peruste, jolla valituslupaa pyydetään, sekä syyt, joiden vuoksi valitusluvan
myöntämiseen on mainittu peruste
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
(vaatimukset)
- vaatimusten perustelut
- mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu
valittajaan.
Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä
korkeimmalle hallinto-oikeudelle. Jos usea tekee valituksen yhdessä, voidaan joku heistä
ilmoittaa yhdyshenkilöksi.

HallJK (01.20)
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Valituksen liitteet
Valitukseen on liitettävä
- hallinto-oikeuden päätös valitusosoituksineen
- selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan
alkamisen ajankohdasta
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin
toimitettu viranomaiselle.
Asiamiehen, joka ei ole toiminut asiamiehenä asian aikaisemmassa käsittelyvaiheessa, ja
joka ei ole asianajaja, julkinen oikeusavustaja tai luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja, on
liitettävä valitukseen valtakirja.
Valituksen toimittaminen
Valitus on toimitettava valitusajassa korkeimmalle hallinto-oikeudelle. Valituksen tulee olla
perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Tämä koskee
myös tilanteita, joissa valitus toimitetaan sähköisen asiointipalvelun kautta tai sähköpostitse.
Valitus liitteineen voidaan toimittaa sähköisen asiointipalvelun kautta. Asiointipalvelun
kautta toimitettua valitusta tai sähköpostitse toimitettua valitusta ei tarvitse toimittaa
paperimuodossa. Asiakirjojen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän
omalla vastuulla.
Korkeimman hallinto-oikeuden yhteystiedot:
Postiosoite:

Korkein hallinto-oikeus
PL 180, 00131 Helsinki

Sähköposti:

korkein.hallinto-oikeus@oikeus.fi

Käyntiosoite:

Paasivuorenkatu 3, 00530 Helsinki

Puhelin:
Faksi:

029 56 40200
029 56 40382

Aukioloaika:

arkipäivisin klo 8.00–16.15

Hallinto- ja erityistuomioistuinten sähköinen asiointipalvelu:
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

HallJK (01.20)
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