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HALLINTOPAKKOHAKEMUS MAA-AINESTEN POISTAMISEKSI VÄINÖLÄNSIVU 260433-3+18
Pååtös Nro 5212019 ISAVI/586/2018 (16.9.201 9)
Pyydämme kumoamaan Aluehallintoviraston (J¿tljempän¿t SAVI) päätÖksen uhkasakon
mååråämÍsestå, sekå Pohjois-Karjalan elinkeino-, líikenne- ja ympäristökeskuksen
(JäljempËinä ELY-Keskus) hallintopakkohakemuksen maa-aineksen poistosta tilalta
Våinölänsivu 260433-34-18 alkuperäistå luonnonmuotoa rikkovana ja sen vuoksi
perusteettomana. Hallintopakkomenettelyn mukainen maa-aineksen poisto on lieåksi
vakava riski ympåristölle.
I

Aluetta on pyritty palauttamaan alkuperäiseen luonnonmuotoon poistamalla kivinen
tukkien uittolaituri niemen pohjoispuolelta. Uittolaituirin pinta-aines on jo yli 20 vuotta
sitten saimaan vedenkorkeuden vaihtelujen seurauksena huuhtounut pois. Uittolaiturijåå
veden alle, kun saimaan vesi nousee normaalista korkeammalle.
Toimeenpanon aloitti maanomistaja Janne Markku Makkonen. Hån menehtyi kesållä
2018 pitkåaikaiseen sairauteen. On huomioitavaa, ettå ElY-keskuksen tarkastaja oli
kåynyt kahden muun henkilön kanssa häntä henkilökohtaisesti paikan päällä
kovasanaisesti nuhtelemassa kesken uittolaiturin purkutyön.
Hallintopakkohakemuksessa vaaditaan muuttamaan rantaviivan muotoa virheelliseen
maanmíttauslaitoksen karttapaikan maastokartan rantaviivan muotoon perustuen siten,
että koko puretun uittolaiturin vieressä oleva niemi leikkautuu pois. Niemion nåhtävissä
vanhoiesa sateliittlkuvissa ja myös maanmittauslaitoksen karttapaikan ilmakuvassa, joka
on otettu normaalista korkemman vedenkorkeuden aikaan ennen laiturin purkutyÖtä.
Purkamaton kivilaituri kuultââ ilmakuvassa veden läpi (LllTE 5). Kuka tahansa voi asian
tarkistaa maanmittauslaitoksen sivuilta asettamalla maastokartta ja ilmakuva puoliksi
päällekkËiín. Liitteenå on lisåkei vanhín itemetistå löydettävissä oleva satelliittikuva
vuodelta 2013, LIITE 6. Kuvan vedenkorksudella kivilaituri on nåkyvillå ja niemi myÖs
näkyy suurempana vedenkorkeudesta johtuen.
Perillisinä nykyään yhteisesti 50/50 omistamaltamme tilâlta Våinolänsivu 260-433-3+16
on purettu kesållå 2017 Guzeit (nyk. StoraEnso) -50 luvulla puiden uittoa varten
rakentama kivilaituri, Purkaminen on tehty Pohjois-Karjalan ympåristÖkeskuksen
10.8.2004 päivätyn muistion perusteella (Muistio LIITE 1).
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Osa puretusta kiviaineksesta on sijoitettu niiden alkuperåiselle paikalle viereiseen
etelånpuoleiseen niemeen, sekå lahdelmaan puretun kivilaiturin ja eteläisen niemen
våliin. Etelånpuoleista niemeå olí samalla korotettu myös hienommalla maa-aineksella,
joka on poistettu lokakuussa 2018, yhdesså ElY-Keskuksen ja ISAVI:n edustajien, sekå
kiinteistön omistajien kesken katselmuksessa 6.9.2018 sovitusti. Sovittiin tållöin, ettå
palautetaan maisema 2011 otetun ilmakuvan mukaiseksi (LllTE 2).
ELY-Keskuksen tekemån tarkastuskåynnin 15.11.2018 (Muistio LIITE 3) jålkeen,
hallintopakkohakemus laajennettiin koskemaan myÖs lahdefmassa olevaa kiviainesta,
sekå ELY-Keskus totesítehdyn maa-aineksen poietamisen riittämättömäksi niemestå
(ElY-Keskuksen vastine, LIITE 4). Vaatimus 270m3 kivieineksen poistamisesta on
mielestämme täysin kohtuuton. Tilavuus tarkoittaa käytånnðsså koko niemen poistamísta
muuttaen alkuperäistå luonnonmuotoa ja rantaviivanmuotoa suhteettomasti. Lisåksi se on
iso riski vesístölle, koska rannan maa-ainekset alkavat romahtamaan ja valumaan
vesistöön. Maapohja on savipitoista ja pahimmassa tapâuksessa vaikutukset ulottuvat
hyvinkin syvålle rantaviivasta kum paankiin suuntaan.
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Vastinepyyntö 7.11.2018 asiassa ISAVI/586/2018

Vastine koskien hallintopakkohakemusta Janne Makkosen kuolinpesän vel
voittamiseksi poistamaan kiinteistön Väinölänsivu 260-433-34-18 edustalle
yhteiselle vesialueelle 260-876-3-0 ilman lupaa läjitetyt maa-ainekset, Kitee

Itä-Suomen aluehallintovirasto on varannut Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja
ympäristökeskukselle (myöhemmin ELY-keskus) tilaisuuden vastata Paavo Makko
sen 5.11.2018 aluehallintovirastolle tekemään ilmoitukseen Janne Makkosen kuolin
pesän puolesta koskien kiinteistön Väinölänsivu 260-433-34-18 edustalle yhteiselle
vesialueelle läjitettyjä maa-aineksia. Paavo Makkosen 5.11.2018 antaman ilmoituk
sen mukaan Väinölänrannassa oleva niemi on nyt kavennettu ja madallettu ja viestin
liitteenä on kuva niemestä.
Pohjois-Karjalan ELY-keskus on 15.11.2018 suorittanut katselmuksen kiinteistöllä
Väinölänsivu 260-433-34-18. Katselmuksen tarkoituksena oli tarkastella Paavo Mak
kosen aluehallintovirastolle tekemän ilmoituksen perusteella yhteisellä vesialueella
260-876-3-0 olevaa niemen täyttöä, johon maa-aineksia on läjitetty sekä kyseessä
olevan niemen tilaa. Katselmuksessa olivat paikalla ELY-keskuksen ympäristöasiantuntija Kari Lahtinen, lakimies Suvi Karppinen sekä harjoittelija Ilona Varis.
Katselmuksessa havaittiin, että niemen täyttö, jolle ELY-keskus on hakenut hallintopakkoa, oli edelleen samalla paikalla sekä suurin piirtein saman kokoisena, kuin
6.9.2018 suoritetussa tarkastuksessa Itä-Suomen aluehallintoviraston kanssa. Nie
men täytöstä oli poistettu niemen pinnalla olleet maa-ainekset, kuten mansikkamaa,
kerros kunttaa sekä tämän päällä kasvaneet pienet puun taimet. Niemen päälle ka
sattuja kivimassoja ei puolestaan oltu juurikaan poistettu. Maa-ainesten poiston yh
teydessä niemen päällä olleita kiviä oli valunut niemen reunojen yli kohti järveä. Ve
den pinnan yläpuolella korotettua niemeä näkyi pituudelta noin 17 metriä ja kärjestä
korotettu niemi oli 5 metriä sekä tyvestä 17 metriä leveä. Niemen kärjessä niemi jatkui
sen alkuperäisessä korkeudessaan, johon verrattuna kiviainesta niemen päällä on
vielä paljon. Niemi oli madaltunut vain maa-ainesten poiston verran eli noin 20 cm.
Penkereen korkeus oli edelleen noin 1.8 metriä veden pinnasta. Veden pinnan kor
keus tarkastushetkellä oli noin 20 cm matalammalla, kuin ELY-keskuksen suoritta
malla katselmuksella 24.8.2017. Katselmuksen yhteydessä ei pystytty sanomaan,
että mihin mahdollisesti niemen päältä ilmoituksen mukaan poistetut kivet olisi sijoi
tettu kiinteistöllä. Tosin aiempien kuvien perusteella niemeä ei oltu kavennettu tai sa
nottavasti madallettu.
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Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen näkemyksen mukaan hallintopakon kohteena ole
vaa niemen täyttöä ei ole purettu riittävästi. Pengerrys ei vastaa vuoden 2011 ilmaku
vassa näkyvää niemeä korkeudeltaan sekä yleisesti rannan muodon voidaan havaita
poikkeavan ilmakuvasta. ELY-keskus on 6.9.2018 aluehallintoviraston kanssa yh
dessä tehdyssä tarkastuksessa sekä tästä tarkastuksesta tehdyssä muistiossa nos
tanut esille, että ELY-keskuksen ensisijainen vaatimus kyseisen kohteen osalta on,
että pengerrys pienennetään vuoden 2011 ilmakuvaa vastaavaksi. Tämän ajankoh
dan jälkeen tuodut kivet ja maa-aines tulee poistaa vesialueelta.
Vaatimus vuoden 2011 ilmakuvaa täsmääväksi voidaan katsoa koskevan myös koko
kiinteistön 260-433-34-18 rantaa. Vuoden 2011 ajankohdan jälkeen tuodut kivet ja
maa-aines tulee poistaa vesialueelta. Paavo Makkonen on 29.4.2018 Itä-Suomen
aluehallintovirastolle lähettämässään sähköpostissa tuonut esille, että kivilaiturirakennelmasta on siirretty kiviainesta rakennelman eteläpuolelle. Tätä on havainnollistettu
sähköpostin liitteenä olevalla kuvalla. Vuoden 2011 ilmakuvan mukaan toisen maalta
olevasta kivilaiturista puretut kivet eivät kuulu Janne Makkosen kuolinpesän omista
man kiinteistön rannalle tai rannan edustalle vesialueelle.
ELY-keskus katsoo, että esille tulleiden seikkojen perusteella ELY-keskuksen
5.1.2018 vireille laittamaa hallintopakkohakemusta tulisi laajentaa koskemaan myös
kiinteistön Väinölänsivu 260-433-34-18 rannan edustaa, erityisesti kahta liitteessä 1
esitettyä rannan kohtaa, joihin on purettu kivilaiturista kiviä vesialueelle. ELY-keskus
vaatii, että Itä-Suomen aluehallintovirasto velvoittaa vesilain (587/2011) 14 luvun 4
§:n perusteella kiinteistön Väinölänsivu 260-433-34-18 omistajan Janne Makkosen
kuolinpesän sakon uhalla poistamaan yhteiselle vesialueelle 260-875-3-2 kiinteistön
Väinölänsivun 260-433-34-18 edustalle ajetun maa-aineksen. Maa-ainekset on pois
tettava yhteiseltä vesialueelta keskivedenkorkeuden (keskivedenkorkeus 75,9076,00 m, N60) mukaiseen luonnolliseen rantaviivaan saakka, joka vastaa vuoden
2011 ilmakuvaa.
ELY-keskus katsoo myös, että hallintopakon peruuttamiseen ei ole syytä. Alkuperäi
sen hallintopakkohakemuksen kohteena olevaa maanpenkerettä ei ole poistettu
6.8.2018 tarkastuksessa esitettyjen vaatimusten mukaisesti.
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LIITTEET

1. Kartta poistettavaksi vaadittujen maamassojen sijainnista
2. Kuva poistettavaksi vaadittujen maamassojen sijainnista
3. Muistio 15.11.2018 tehdystä tarkastuksesta kiinteistöllä Väinölänsivu 260-433-3418

LIITE 5
Kuvassa 1 on hallintopakkomenettelyissä esitetty maastokarttakuva maanmittauslaitoksen
karttapaikkasivustolta, jossa kohteena oleva niemen rantaviivan muoto ei ole oikein.
Kuvassa 2. on ilmakuva korkean veden aikaan ennen laiturin purkutyötä. Laituri on näkyvissä veden alta.
Kuvassa 3. on asetettu maastokarttakuva ja ilmakuva päällekkäin. Kuvasta nähdään maastokarttakuvan ja
ilmakuvan poikkeama.

Kuva 1. Maastokarttakuva maanmittauslaitoksen karttapaikkasivustolta

Kuva 2. Ilmakuva

Kuva 3. Maastokartta ja ilmakuva päällekkäin.

