KÄYTTÖOIKEUDESTA TOISEN OMISTAMAAN VESIALUEESEEN JA
ESIMERKKEJÄ KÄYTTÖOIKEUDESTA MAKSETUISTA KORVAUKSISTA
JOHTOLINJOILLA PIRKANMAALLA JA HAJATAPAUKSIA MUUALTAKIN
Muistion pohja on laadittu v. 2001, laatimiseen osallistuivat DI Heikki Haaramo (silloinen
ympäristölupayksikön päällikkö ja lupapäätösten ratkaisija) ja ins. Jermi Anttila (silloinen
katselmusinsinööri). Muistiota viimeksi päivittänyt 22.2.2010 yli-insinööri Hannu Wirola
Nykyisen ympäristönsuojelulain (YSL) tultua voimaan 1.3.2000 alueellisen ympäristökeskuksen
tehtäväksi tuli mm. asukasvastineluvultaan (AVL) alle 4000 asukkaan jätevedenpuhdistamoiden
ympäristölupien ratkaiseminen. YSL:a säädettäessä annettiin (puhdistamon/viemäriverkoston)
purkujohdosta tätä varten laaditussa pykälässä (YSL 49 §) erityiset määräykset. Pirkanmaan
ympäristökeskus havaitsi pian, että vaikka johtolinjojen asentaminen ei ole koskaan kuulunut
vesistön yleiskäyttöoikeuksiin, useimmilla lupakäsittelyyn tulleilla puhdistamoilla
purkuputkikysymys oli jäänyt aiemmissa luvissa tai ilmoitusmenettelyissä kokonaan käsittelemättä
tai ratkaisematta. Oli myös tapauksia, että lupa purkujohdon rakentamiseen oli tosin annettu, mutta
silloisen vesilain 2 luvun 7§:n (nyttemmin YSL 49§:n) tarkoittamaa käyttöoikeutta toisen
omistamaan alueeseen ei oltu myönnetty eikä siten korvauskysymyksiäkään ratkaistu. Joissakin
luvissa oli peräti todettu, ettei jäteveden johtamista koskeva lupapäätös antanut vesialueeseen
käyttöoikeuden kannalta mitään oikeuksia.
Lupakäsittelyn yhteydessä lupaviranomaisen on huolehdittava edunloukkausten selvittämisestä,
haittojen ja vahinkojen arvioinnista sekä annettava itse lupapäätöksessä määräykset mahdollisista
korvauksista (ympäristönsuojeluasetuksen 4 luvun 19 §:n kohta 7). Lupaviranomaisen on ratkaistava
korvausasia viran puolesta, siis siinäkin tapauksessa, että potentiaaliset haitankärsijät eivät olisi
korvausvaatimuksia edes esittäneet. Suomen lainsäädäntöön sisältyy laajat oikeudet sopia erilaisista
asioista – mm. korvauksista. Tästäkin on aivan erikseen säädetty oma lakipykälänsä (VL 11:9).
Yksityisen tahon, jollaiseksi vesialuetta omistava osakaskuntakin luetaan, tekemä sopimus tai
antama suostumus voi olla jopa vaihtoehtona viranomaisluvalle, kuten esimerkiksi VL 1:15 lopussa
säädetään. Korvaussopimuksen synnyttyä lupaviranomaisen tai muutoksenhakutuomioistuimen
tehtävä yksinkertaistuu näiden asioiden osalta oleellisesti ja valitusmahdollisuudet korvausten osalta
muutoksenhakutuomioistuimiin poistuvat kokonaan tai ainakin vähenevät merkittävästi.
Sopimuksiin pyrkiminen on toivottavaa muistakin syistä, sillä sopimusta tehtäessä syntyy luonteva
vuoropuhelu luvan hakijan/saajan ja asianosaisten välillä.
Yllämainituista seikoista johtuen Pirkanmaan ympäristökeskus ryhtyi kokoamaan päätöksentekonsa
perustaksi tietoja Pirkanmaalle annetuista erilaisia johtolinjoja (maakaasuputket, maalämpöputkistot,
sähkö- ja puhelinkaapelit, vesi- ja viemäriputket, tietoliikennekaapelit jne.) koskevista päätöksistä.
Edelleen on kerätty tietoja toiminnanharjoittajien ja vesialueiden omistajien välisistä sopimuksista.
Sopimuksia tulee enemmänkin viranomaisten tietoon mm. lausuntoasioiden yhteydessä, mutta osa
sopijaosapuolista ei halua sopimuksiaan julkisuuteen. Alla olevaa listaa on pyritty päivittämään sitä
mukaa, kun korvauspäätöksiä on tullut tietoon, mutta aukoton lista ei suinkaan ole.
Johdon asentamiseen on siis saatava vähintään vesialueen omistajan lupa (pysyvä käyttöoikeus
toisen omistamaan vesialueeseen) tai sellainen ympäristölupaviraston lupa, jossa lupaviranomainen
pakkolunastustoimen kaltaisella päätöksellä myöntää käyttöoikeuden toisen omistamaan alueeseen
(mm. VL 2:7, YSL 4:49, VL 12 luku ja VL 21:8). Viranomaislupa tarvitaan (vaikutuksista
riippumatta) aina, jos johtolinja alittaa valtaväylän. Tapauskohtaiset vaikutukset voivat myös
laukaista luvanhakuvelvoitteen, samoin se, ettei vesialueen omistaja suostu hankkeeseen. Rantojen
läheisyydessä suostumus johtolinjoille tarvitaan usein myös rantakiinteistöjen omistajilta.

Pirkanmaan ympäristökeskuksessa on pidetty välttämättömänä, että luvan saajan oikeusturvaa
parannetaan uusissa jäteveden johtamista koskevissa lupapäätöksissä niin, että käyttöoikeus
purkuputkelle selkeästi myönnetään, jos sitä ei ennestään ole myönnetty tai vähintäänkin
selkiytetään ko. asiaa, jos käyttöoikeus on tulkinnanvarainen. Käyttöoikeuden myöntämisen
luonnollisena seurauksena on, että myös korvauskysymykset on samalla harkittava. Tämä viimeksi
mainittu on tärkeätä edunloukkausasianosaisten oikeusturvan kannalta. Ryhtyessään antamaan
määräyksiä korvauksista ympäristölupien yhteydessä Pirkanmaan ympäristökeskuksessa todettiin
korvaamiskynnyksen olevan käyttöoikeuden osalta varsin alhainen. Sittemmin useat Vaasan
hallinto-oikeuden (VHAO) päätökset ovat vahvistaneet ympäristökeskuksen valitsemaa linjaa.
Vesialueen omistaja onkin usein oikeutettu saamaan käyttöoikeuden luovuttamisen vastineeksi
korvauksen, VHAO:n päätöksen 25.2.2008 (dnro 00953/06/5110) linjausten mukaan jopa siinäkin
tapauksessa, että käyttöoikeus oli katsottava aikoinaan myönnetyksi mutta korvauksia ei oltu
maksettu. YSL:n mukaisissakin luvissa korvaukset harkitaan vesilain säännösten mukaan (VL:n 11
luku).
Korvausten määrä riippuu vesialueen arvosta, johdon laadusta ja mittasuhteista sekä teknillisistä
yksityiskohdista, käyttöoikeusalueen leveydestä jne. Vesialueen arvo voidaan laskea esimerkiksi
pääomittamalla vesialueen tuotto, jolloin otetaan huomioon ainakin kala-, rapu-, ja riistatalouden
tuotto. Korvaukset ovat olleet jonkin verran nousemassa sen vuoksi, että raputaloudellinen tuotto on
viimevuosina kasvanut erityisesti Kanta-Hämeessä, Pirkanmaalla ja Päijät-Hämeessä
täplärapukantojen voimakkaan kasvun seurauksena. Hämeen TE-keskuksen asiantuntijat arvioivat,
että monissa vesissä ravun tuotto olisi ohittamassa kalataloustuoton. Vesialueella voi toki olla
muitakin tuottoja –esimerkiksi eräillä vesikasveilla on myyntiarvoa. Samoin vesialueella voi olla
myös käyttömuotoja, joille johtolinjoista on haittaa: kunnostustoimet, haraukset, niitot, ruoppaukset
saattavat vaikeutua jne. Haittojen laajuuteen vaikuttaa johdon laatu: toisessa ääripäissä huoltovapaa
pieniläpimittainen sileä kaapeli ja toisessa suurehko särmikkäillä painoilla varustettu viemäriputki.
Korvauksen suuruuteen vaikuttava käyttöoikeusalueen leveys voi vaihdella pienen kaapelin 1
metristä vesihuoltolinjojen johtokäytävien jopa 12 metriin. Eräässä päätöksessä oli korvausta
laskettaessa arvioitu tarvittavan maakaasuputkelle 4 m:n levyinen alue. Eräässä päätöksessä vanhan
purkuputken katsottiin korvausten perusteluissa tarvittavan 2 m:n levyinen käyttöoikeusalue.
Painotetun putken fyysisen haitan kalastukselle on useissa päätöksissä arvioitu ulottuvan 20
leveydelle. Edelläolevien tekijöiden perusteella on suhteellisen helppo arvioida ja laskea korvaukset,
mutta paljon vaikeampaa onkin sitten arvioida muita, kuten mielikuvien vaikutuksia
hinnanmuodostukseen. On selvää, että vesialuetta arvostettaisiin myyntitilanteessa korkeammalle
neitseellisenä kuin että alueella sijaitsisi vaikkapa jätevesien purkuputki.
Seuraavassa on esimerkkejä korvauksista, joita on joko määrätty tai joista on sovittu pysyvän
käyttöoikeuden myöntämisestä toisen vesialueeseen ja/tai putken (tai sen painojen) aiheuttamasta
kalastuksen vaikeutumisesta. Käyttöoikeuskorvaukset on esitetty yksikköhintana johtometrille tai
pelkkänä summana, jos tiedossa ei ole johdon pituutta. Kalastuksen vaikeutumisesta määrättyjen
korvauksien esittämiseen oli hankala löytää yhtenäistä esitystapaa, joten luettelossa on osassa
tapauksia esitetty ainoastaan tieto siitä, sisältääkö päätös tai sopimus korvauksen kalastuksen
vaikeutumisesta vai ei. Osaan tapauksia sisältyy korvauksia myös itse rakennustyön haitoista kuten
kalojen ja/tai rapujen lisääntymisalueiden tuhoutumisesta esimerkiksi kaivamisen seurauksena.
Esimerkkejä
* VHaO:n päätös 31.8.2009 nro 09/0263/1, Pälkäneen kunnan sekä Aitoon kalastuskunta-nimisen
osakaskunnan ja Aitoon jakokunnan vesijättöjen osakaskunnan välinen sopimus 12.6.2009:
Käyttöoikeudesta toisen omistamaan vesialueeseen 1,75 eur/johtokäytävämetriltä sekä
rantautumiskohtien ruoppaushaitoista 100 eur/kohde. Johtokäytävässä 160 mm:n vesijohto ja
180 mm:n paineviemäri. Asia oli jo muutoksenhakukäsittelyssä Vaasan hallinto-oikeudessa

käyttöoikeus- ja korvausasioiden osalta, sillä osakakunnat olivat valittaneet Länsi-Suomen
ympäristölupaviraston 21.4.2009 antamasta päätöksestä (nro 28/2009/2, dnro LSY-2008-Y-288),
jossa päätöksessä LSY jätti korvaukset määräämättä, vaikka Pälkäneen kunta oli asia koskevassa
tiedotustilaisuudessa ilmoittanut korvaukset maksavansa ja ilmoittanut vastineessaankin näin
tekevänsä. Osakaskuntien aloitteesta käynnistyivät neuvottelut, joissa päädyttiin sopimukseen.
Sopimus toimitettiin Vaasan hallinto-oikeudelle tiedoksi samalla, kun osakaskunnat peruuttivat
VHaO:een tekemänsä valituksen. (Lähteet: Pälkäneen kunta, www.ymparisto.fi, ympäristöhallinnon arkistot, Aitoon
osakaskunta)
* VHaO:n päätös 18.12.2009, nro 09/0415/1Oriveden kaupunginhallituksen päätös 4.5.2009
Oriveden kaupungin sekä Oriveden osakaskunnan ja Längelmäveden kalastusalueen välisen
sopimuksen hyväksymiseksi: Käyttöoikeudesta toisen omistamaan vesialueeseen 1,25
eur/purkuputkimetriltä. Puhdistamon purkuputki oli ollut vesistössä (Oriselässä) 560 m ainakin jo
1980-luvun alusta lähtien, mutta käyttöoikeuskorvauksia siitä ei koskaan oltu vesialueen omistajalle
maksettu. Asia oli jo muutoksenhakukäsittelyssä Vaasan hallinto-oikeudessa käyttöoikeus- ja
korvausasioiden osalta, sillä osakakunnat ja kalastusalue olivat valittaneet Länsi-Suomen
ympäristölupaviraston 26.5.2008 antamasta päätöksestä (nro 20/2008/1, dnro LSY-2007-Y-391),
jossa päätöksessä LSY jätti korvaukset määräämättä, vaikka viranomaislausunnoissakin asiasta oli
muistutettu. Osakaskuntien aloitteesta käynnistyivät neuvottelut, joissa päädyttiin sopimukseen
toiminnanharjoittajan ja vesialueen omistajan. Sopimus on toimitettu Vaasan hallinto-oikeudelle
tiedoksi samalla, kun osakaskunnat ovat peruuttaneet VHaO:een tekemänsä valituksen. (Lähteet:
Oriveden kaupunki, www.ymparisto.fi, ympäristöhallinnon arkistot, Oriveden osakaskunta, Längelmäveden kalastusalue)
* Vaasan hallinto-oikeus 18.3.2009, nro 09/0098/1, dnro 00534/08/5201. Tämä tapaus ei ole
Pirkanmaalta, mutta esiteltäköön yhtenä esimerkkinä meriympäristön päätöksistä. Koskien UkiKustavin vesiosuuskunnan vesijohtoverkoston rakentamista Länsi-Suomen ympäristölupavirasto oli
jättänyt päätöksessään 15.2.2008 (nro 20/2008/4, dnro LSY-2007-Y-69) määräämättä
käyttöoikeuskorvauksen. Vanhankartanon kalastus-/osakaskunnan valitettua LSY:n päätöksestä
Vaasan hallinto-oikeus määräsi korvauksen maksettavaksi, käyttöoikeudesta toisen omistamaan
vesialueeseen (tieto yksikkökorvauksen suuruudesta puuttuu) (Lähteet: www.ymparisto.fi, ympäristöhallinnon
arkistot, puhelintieto)
* Useiden vesialueenomistajien ja Vattenfall Verkko Oy:n väliset sopimukset 5.12.2008 1m:n
levyisestä johtokäytävästä sähkökaapelia varten mantereelta mm. Ristisaareen Pälkäneveden
alitse Pälkäneellä:mm. Esimerkiksi UPM Oyj:n ja sähköyhtiön välinen sopimus koskee 220 m:n
pituista osuutta 1 Käyttöoikeudesta toisen omistamaan alueeseen (johtokäytävään):
1,36 eur/kaapelimetri.
L-S Ylv todennut sopimukset päätöksessään1.4.2009, Nro 21/2009/2, Dnro LSY-2008-Y-348.
(Tietolähde: Vattenfall Verkko Oy:n 16.1.2009 kuulutettu lupahakemus Länsi-Suomen ympäristölupavirastolle)
* Itä-Suomen ympäristölupavirasto 28.11.2008, nro 152/08/1, dnro ISY-2008-Y-202. Tapaus ei ole
Pirkanmaalta, mutta esiteltäköön yhtenä tuoreimmista: Kuopion kaupungin Paineviemäri ja vesijohto
rinnakkain Väinölänniemestä Lehtolanniemeen Kallavedellä, käyttöoikeudesta toisen omistamaan
vesialueeseen korvausta Saaristo-Pappilan ja Lehtoniemen osakaskunnille 1,5 eur/m. (Lähteet:
www.ymparisto.fi )
* Vaasan hallinto-oikeus 13.2.2009, nro 09/0046/1, dnro 01963-01964/08/5110. Virtain kaupungin
ja osakaskuntien välinen sopimus 8.10.2008: Käyttöoikeudesta toisen omistamaan vesialueeseen
1,25 eur/m. Purkuputki lienee ollut vesistössä ainakin jo 1980-luvun alusta lähtien, mutta
käyttöoikeuskysymyksiä/-korvauksia ei oltu aiemmissa päätöksissä käsitelty. Asia oli jo
muutoksenhakukäsittelyssä Vaasan hallinto-oikeudessa mm. käyttöoikeus- ja korvausasioiden osalta,
sillä osakakunnat olivat valittaneet Länsi-Suomen ympäristölupaviraston 26.5.2008 antamasta
päätöksestä (nro 22/2008/1, dnro LSY-2007-Y-389), jossa päätöksessä LSY jätti edelleenkin

korvaukset määräämättä, vaikka asiasta oli hakemuksen käsittelyn yhteydessä myös
viranomaislausunnoissa huomautettu. Osakaskuntien aloitteesta käynnistyivät neuvottelut, joissa
päädyttiin sopimukseen. Sopimus on toimitettu Vaasan hallinto-oikeudelle tiedoksi samalla, kun
valitukset on vedetty VHaO:sta pois. (Lähteet: www.ymparisto.fi, ympäristöhallinnon arkistot, Virtain kaupunki )
* Tapaus ei ole Pirkanmaalta, mutta on mielenkiintoinen rakenteen pitkän iän ja jo kymmeniä vuosia
sitten lainvoiman saaneiden päätösten täydentämisen vuoksi. Vaasan hallinto-oikeus 25.2.2008, nro
08/0083/2, dnro 00953/06/5110 ja Pohjois-Suomen ympäristölupavirasto 24.2.2006, nro 26/06/1,
dnro PSY-2004-Y-161: Kemijärven kaupungin puhdistamon n. 700 m:n pituinen jätevesien
purkuputki Kemijärvessä, Kemijärvi: Käyttöoikeuden myöntämisen selvennys ja
käyttöoikeudesta toisen omistamaan vesialueeseen 700 euron korvaus (1 eur/johtometri eli 0,5
euroa/neliömetriltä 2 metriä leveältä johtokäytävältä) vesialueen omistavalle Kemijärven
osakaskunnalle. Ympäristölupavirasto oli päätöksessään 24.2.2006 jättänyt tutkimatta osakaskunnan
vaatimuksen käyttöoikeuskorvauksesta. Lupa purkujohdon rakentamiseen oli annettu PohjoisSuomen vesioikeuden päätöksellä jo 18.8.1966, mutta päätöksessä ei ollut selkeätä lauselmaa
käyttöoikeuden myöntämisestä eikä määräystä korvausten maksamisestakaan. Näistä syistä VHAO
selvensi päätöstä siten, että pysyvä käyttöoikeus tuli nyt vahvistetuksi. Edelleen VHAO määräsi
korvaukset, koska katsoi perusteluissaan, että pysyvän käyttöoikeuden myöntämisestä tulee määrätä
korvaus. (Lähde: www.ymparisto.fi, ympäristöhallinnon arkistot)
* Länsi-Suomen ympäristölupavirasto (LSY) 12.2.2008, nro 12/2008/3, dnro LSY-2007-Y-289.
LSY määräsi maksettavaksi neuvottelusopimuksen 21.1.2008 mukaiset korvaukset osakaskunnille.
Sopijaosapuolina olivat Vammalan kaupunki (hakija) ja Hiedan, Heinosen, Kosken ja Lammentaustan osakaskunnat sekä Vammalan kalastusalue. Kaupunki oli hakenut lupaa kahden
halkaisijaltaan 200 mm:n paksuisten ja 2660 m + 1260 m:n pituisten putkien (vesijohto ja
siirtoviemäri) asentamiseksi rinnakkain Rautaveteen Vammalassa. Osakaskunnat ja Vammalan
kalastusalue tekivät kuulutusvaiheessa muistutuksen ja korvausvaatimuksen Länsi-Suomen
ympäristölupavirastolle. Muistutuksen johdosta Vammalan kaupunki käynnisti neuvottelut
muistutuksen tekijöiden kanssa. Neuvottelusopimuksen mukaisesti Vammalan kaupunki ilmoitti L-S
ylv:lle, että kaupunki esittää määrättäväksi seuraavat korvaukset maksettavaksi vesialueiden
omistajille: Käyttöoikeudesta toisen omistamaan vesialueeseen 1,5 eur/johtokäytävämetri
vesialueet omistaville osakaskunnille, yhteensä 5250 euroa. Kalatalous-vahinkojen korvaukset
sisältyivät käyttöoikeuskorvaukseen. (Lähteet: www.ymparisto.fi, Alueviesti-lehti 30.1.2008, Vammalan kaupunki ja
Vammalan kalastusalue)
* Vaasan hallinto-oikeus 2.11.2007, nro 07/0379/1, dnro 01929/06/5201 ja Länsi-Suomen
ympäristölupavirasto 5.10.2006, nro 130/2006/3, dnro LSY-2006-Y-145: JP:n ja TP:n n. 400 m:n
pituinen maalämpöputki n. 400 m2 suuruisella alueella Näsijärven Petäjänlahdessa, Ylöjärvi:
Käyttöoikeudesta toisen omistamaan vesialueeseen 200 euroa eli 0,5 eur/neliömetri (0,5
eur/johtometri) käyttöoikeudesta vesialueen omistavalle Keijärven osakaskunnalle,
(Lähde: www.ymparisto.fi, ympäristöhallinnon arkistot)
* (HUOM! Tästä tapauksesta on ainoastaan puhelintieto). Edustaa tapausta, jossa useampi kaapeli
samassa johtokäytävässä. Osakaskunnan ja sähköyhtiön välinen sopimus loka/marraskuun vaihteessa
2007, n. puolen kilometrin pituisia sähkökaapeleita rinnakkain 3 kpl, joista ainakin yksi
korkeajännitekaapeli (20 kV): Käyttöoikeudesta toisen omistamaan alueeseen (johtokäytävään)
0,50 eur/kaapelimetri kultakin kaapelilta eli koko johtokäytävältä 1,5 eur/m.
(Tietolähde: Osakaskunnan hoitokunnan puheenjohtaja Eva-Maija Rutanen, Viitasaari, puhelimitse)]
* Koivun ja Oravulan osakaskuntien ja Vattenfall Verkko Oy:n väliset sopimukset 7.8.2007 ja
3.10.2007, yhteensä n. 300 m:n pituisesta 1 m:n levyisestä johtokäytävästä sähkökaapelia varten
Kutalanvuolteen alitse Vammalassa: Käyttöoikeudesta toisen omistamaan alueeseen
(johtokäytävään):

0,30 eur/kaapelimetri.
L-S Ylv todennut sopimukset päätöksessään17.1.2008, Nro 6/2008/4, Dnro LSY-2007-Y-291.
(Tietolähde: Vattenfall Verkko Oy:n kuulutettu lupahakemus 8.10.2007 Länsi-Suomen ympäristölupavirastolle)
* Valkeakosken Energian oma-aloitteinen ilmoitus 10.9.2007 Kasurin kalastuskunnalle, että yhtiö
maksaa yhteensä 1200 m:n pituisista sähkökaapeleista (0,4 kV:n jakelujännite) korvauksia, vaikka
Länsi-Suomen ympäristölupavirasto oli päätöksessään 29.8.2007, nro 97/2007/3, dnro LSY-2007-Y91 katsonut, ettei kenellekään aiheudu korvattavaa vahinkoa, haitta tai muuta edunmenetystä.
Osakaskunta tyytyi energiayhtiön maksuun, eikä valittanut ympäristölupaviraston päätöksestä:
0,2 eur/kaapelimetri) vesialueen omistavalle Kasurin osakaskunnalle. Lisäksi tämän jälkeen yhtiö
maksoi vielä oma-aloitteisesti 0,2 eur/johtometri osakaskunnalle (linjaväli mm. ValmarinniemiHuhtasaari).
(Lähde: Kasurin osakaskunnan puheenjohtaja Keijo Karhu ja jäsen Onni Vehmas Valkeakoski, jäljennös yhtiön I

kirjeestä, toinen suullinen tieto)
*Vaasan

hallinto-oikeus 13.3.2007, nro 07/0094/1, dnro 02121/05/5201 (Länsi-Suomen
ympäristölupavirasto 5.10.2005, nro 107/2005/3, dnro LSY-2005-Y-168): Koillis-Satakunnan Sähkö
Oy:n 640 m:n mittaisen 0,4 kV:n kaapelin laskeminen Toisveteen Lahdenkylän ja Havonniemen
välille, Virrat
0,3 eur/m pysyvästä käyttöoikeudesta, kertakaikkisena 200 eur
VHAO:n perustelut: "Pysyvän käyttöoikeuden perustaminen toisen omaisuuteen vesilain nojalla
edellyttää omistajalle maksettavaa korvausta, jollei vesilain 11 luvun 9 §:n mukaisesti toisin sovita.
Korvauksen määrä riippuu siitä, millainen käytön rajoitus omistajalle käyttöoikeudesta aiheutuu.
Hallinto-oikeus on ottanut huomioon, että kaapelista ei aiheudu merkittävää haittaa, kun otetaan
huomioon kaapelin pieni koko ja asennustapa. Korvauksen määräksi on arvioitu 0,3 euroa kaapelin
juoksumetriä kohden." (Lähde: ympäristöhallinnon arkistot ja www.ymparisto.fi)
* Pirkanmaan ympäristökeskus (PIR) 19.1.2007, PIR-1998-Y0408-121: Vesilahden kunnan
jätevedenpuhdistamon (AVL-mitoitus 580) n. 500 m:n pituinen purkuputki Pyhäjärven
Sakaselässä, määräaikainen jäteveden johtamislupa, vuoden 2007 loppuun (jätevedet on määrä
johtaa siirtoviemärillä Lempäälän puhdistamolle 1.1.2008 lähtien)
100 eur (0,2 eur/m) 3 vuoden määräaikaisesta käyttöoikeudesta vesialueen omistajalle
ja
purkuputkesta kalastukselle koituvasta haitasta 40 m:n levyseltä haittakaistalta koko putken
(500 m) pituudelta (2 ha x 39,5 eur/ha/a) vuosikorvauksena 79 eur (0,16 eur/m/a) vuosittain
putken poistoa seuraavan vuoden loppuun saakka vesialueen omistajalle
ja
kalastukselle jätevesistä johtuvasta (talviaikaisesta happivajaus-)haitasta purkualueella
vuosikorvausta 564 eur/a (19,80 eur/ha/a) vuosittain jäteveden johtamisen lopettamista
seuraavan vuoden loppuun saakka vesialueen omistajalle
ja
kalastukselle jätevesistä johtuvasta haitasta purkualueella kalatalousmaksu Hämeen TEkeskukselle vuosittain 1000 eur jäteveden johtamisen lopettamista seuraavan vuoden loppuun
saakka
sekä
lisäksi velvoite kalataloustarkkailuun
(Lähde: www.ymparisto.fi)
* Vaasan hallinto-oikeus 22.1.2007, nro 07/0030/3, dnro 00269/06/5110 (PIR 1.12.2005, PIR-2002Y-140-121): Ruoveden kunnan keskusjätevedenpuhdistamon (AVL mitoitus BOD7:n perustella yli
3400) 640 m:n purkuputki Ruoveden eteläpäässä Kotvionniemen pohjoispuolella
0,7 eur/m pysyvästä käyttöoikeudesta, kertakaikkisena 448 eur
ja

kalastukselle jätevesistä johtuvasta (hapettomuus)haitasta purkualueen syvänteessä ja
purkuputken vesialueella pitämisestä kalastukselle aiheutuvasta haitasta yhteensä vuosittain
268 eur,
sekä
velvoite kalataloustarkkailuun
(Lähde: ympäristöhallinnon arkistot, www.ymparisto.fi)
* Vesilahden kunnan sekä Hahkalan osakaskunnan, Säijän osakaskunnan ja Pirkkalan kalastusalueen
välinen sopimus 17.11.2006: vesistöosuudeltaan n. 4,8 km:n pituinen siirtoviemäri (halk. 250 mm)
Vesilahden kirkolta Lempäälän puhdistamolle Pirkkalan Pyhäjärven Sakalahdessa, Kirkkolahdessa
ja Toutosenselässä, Vesilahti ja Lempäälä: Käyttöoikeudesta toisen omistamaan alueeseen
(johtokäytävään) 3360 eur (0,7 eur/johtometri) sekä putken rakennustyön aiheuttamista
kalataloushaitoista 6640 eur
Vesilahden kunta oli saanut hankkeelle luvan Länsi-Suomen ympäristölupavirastolta 24.1.2006, nro
5/2006/3, dnro LSY-2005-Y-226. Osakaskunnat ja kalastusalue valittivat päätöksestä Vaasan
hallinto-oikeuteen. Korvaussopimuksen synnyttyä osakaskunnat ja kalastusalue vetivät valituksensa
pois.
(Tietolähteet: www.ymparisto.fi, Aamulehti 14.11.2006 ja Hahkalan osakaskunnan hoitokunnan puheenjohtaja Martti
Siren)

* Tyrkkölän osakaskunnnan ja Vattenfall Siirto Oy:n välinen sopimus 10.10.2006: 280 m:n pituinen
sähkökaapeli (0,4 kV) Pirkkalan Pyhäjärvessä: Käyttöoikeudesta toisen omistamaan alueeseen
(johtokäytävään) 0,54 eur/kaapelimetri. Vattenfall sopimuksen teossa aloitteellinen.
(Tietolähde: Pirkkalan kalastusalueen isännöitsijä Pekka Vuorinen, PL 97 33101 Tampere)
* Vänninsalon osakaskunnnan ja Vattenfall Siirto Oy:n välinen sopimus kesäkuussa 2006,
vahvistettu osakaskunnan kokouksessa 20.6.2006: sähkökaapeli (0,4 kV) Kangasalan Roineessa
Vänninsalosta Kaukalosaareen: Käyttöoikeudesta toisen omistamaan alueeseen (johtokäytävään)
0,3 eur/kaapelimetri. Vänninsalon osakaskunta asiassa aloitteellinen.
(Tietolähde: Vänninsalon ok:n hoitokunnan puheenjohtaja Kalevi Kylä-Laaso, Kangasala/Orivesi)
* Fingrid Oyj:n ja Anian osakaskunnnan sopimus tammikuussa 2006: tekoluoto
vesistöylityspylväälle 400 kV:n voimajohtolinjaa Ulvila-Kangasala varten Pirkkalan Pyhäjärvessä
kertakaikkisina korvauksian
1000 eur pysyvästä käyttöoikeudesta,
2000 eur vesialueen poistumisesta (pienentymisestä) aiheutuvista vahingoista
ja
rakennusaikaisesta haitasta 100 emoravun ja 1000 yksivuotisen ravun istutusten arvo
(Tietolähde: Anian ok:n hoitokunnan puheenjohtaja Ami Solin, Pirkkala)
* Pirkanmaan ympäristökeskus (PIR) 27.12.2005, PIR-2002-Y-749-121: Längelmäen kunnan
Länkipohjan jätevedenpuhdistamon (AVL mitoitus BOD7:n perustella n. 900) purkuputki
Längelmäveden Säkkiässä
0,7 eur/m käyttöoikeudesta
ja
kalastukselle koituvasta haitasta 40 m:n levyseltä kaistalta koko putken (260 m) pituudelta (1
ha x 12,6 eur/ha/a) kertakaikkisena (keroin 20) korvauksena 252 eur (0,97 eur/m) sekä
kalastukselle jätevesistä johtuvasta haitasta (mm. särkikalavaltaisuus) purkualueella
kalatalousmaksu Hämeen TE-keskukselle vuosittain 250 eur, lisäksi kalataloustarkkailu
(Lähde: www.ymparisto.fi)
* PIR 15.12.2005, PIR-2001-Y-1305-121: Tampereen kaupungin (Tampereen Vesi) Polson
jätevedenpuhdistamon (AVL 1000) 330 m:n purkuputki Näsijärvellä Polsonlahden edustalla:

0,7 eur/m pysyvästä käyttöoikeudesta, kertakaikkisena 231 eur
ja
kalastukselle koituvasta haitasta 20 m:n levyseltä kaistalta koko putken (330 m) pituudelta
(0,66 ha x 500 eur/ha) kertakaikkisena korvauksena 330 eur (1,00 eur/m)
(Lähde: www.ymparisto.fi)
* PIR 11.10.2005, PIR-2002-Y-239-129: Pälkäneen kunnan jätevedenpuhdistamon (AVL 2000) 720
m:n purkuputki Mallasvedellä Kantokylän edustalla:
0,7 eur/m pysyvästä käyttöoikeudesta, kertakaikkisena 504 eur
ja
kalastukselle koituvasta haitasta 40 m:n levyseltä kaistalta koko putken (720 m) pituudelta
(2,88 ha x 420 eur/ha) kertakaikkisena korvauksena 1210 eur (1,68 eur/m)
(Lähde: www.ymparisto.fi)
* Korkein hallinto-oikeus (KHO) 18.10.2004, Tno 2590, 1821 ja 2637/3/02 (Vaasan HO 17.5.2002,
Nro 02/0194/2, Dnro:t 00030-00032/02/8150 ja 8.10.2001,44-45/2001/1, Dnro:t 01088-01089
L-SY : Kangasalan kunnan syöttövesivesijohto (halk. 355 mm) välillä Raikku-Kaivannon Sairaala
Längelmäveden eteläosassa:
<0,5 eur/m pysyvästä käyttöoikeudesta vesialueen omistajalle, (hankala laskea tarkkaa
yksikkökorvausta, koska putki jonkin matkaa päällekkäin (jo korvattujen) laivaväylien kanssa eikä
KHO esittänyt niin yksityis-kohtaisia laskentaperusteita)
ja
jo VHAO:n päätöksessä vaatimus sellaisista painoista, etteivät pyydykset voi niihin tarttua,
joten kalastushaitoista ei (käyttöoikeuskorvauksen lisäksi) erikseen korvauksia
sekä
lisäksi linjan merkintää vesialueella koskeva määräys (merkittävä myös vesialueella), jonka
toimeenpanon yksityiskohdista Kangasalan kunta ja vesialueen omistaja sittemmin sopineet
(Lähde: Tietolähde: Roineen yhteistoimintaosakaskuntien rahastonhoitaja Seppo Virtanen, Saarikylientie 281 36570
Kaivanto ja ympäristöhallinnon arkistot)
* PIR 1.10.2004, 1901Y0334-111: Tamfelt Oyj Abp:n teknisten tekstiilien tehtaan jäähdytysvesien
purkuputki Kaukajärvessä Tampereen kaupungissa:
0,67 eur/m käyttöoikeudesta
ja
lisäksi korvaus kalastuksen vaikeutumisesta 20 m:n levyiseltä kaistalta
(Lähde: www.ymparisto.fi)
* Takahuhdin osakaskunnan suostumus/sopimus 23.7.2004: Tammer-Golf ry:n golf-kentän
kasteluveden ottokaivo ja -putki Näsijärvessä lähellä rantaa, Tampere:
50 eur käyttöoikeudesta
ja
ei kalatalouskorvauksia (alueella ei merkitystä havaspyydyskalastuksessa)
(Tietolähde: Toimitusjohtaja Pentti Rantala, Pirkanmaan Jätehuolto Oy)
* PIR 26.2.2004, 1900Y0431-121: Nokian kaupungin Siuron jätevedenpuhdistamon (AVL 3500)
purkuputki Kuloveteen:
0,5 eur/m pysyvästä käyttöoikeudesta toisen omistamaan vesialueeseen
ja
jätevesihaitoista 1100 eur/vuosi kalatalousmaksua Hämeen TE-keskukselle.
(Lähde: www.ymparisto.fi)

* PIR 3.2.2004, PIR-2001-Y-1298-121: Luopioisten kunnan kirkonkylän jätevedenpuhdistamon
(AVL 950) 1350 m:n purkuputki Kukkian Rajalanniemen edustalla:
0,5 eur/m pysyvästä käyttöoikeudesta, kertakaikkisena 650 eur
ja
kalastukselle koituvan haitan kompensoimiseksi kunta antanut jo aiemmin (1980-luvulla)
kertaluonteisen rahasumman kalanistutusta varten.
(Lähde: www.ymparisto.fi)
* PIR 23.12.2003, 1900Y0454-121: Oriveden kaupungin Eräjärven taajaman jätevedenpuhdistamon
(AVL 350) 1000 m:n purkuputki Eräjärvessä:
0,70 eur/m pysyvästä käyttöoikeudesta, kertakaikkisena 700 eur
ja
ei kalatalouskorvausta (alueella ei merkitystä havaspyydyskalastukselle)
(Lähde: www.ymparisto.fi)
* PIR 19.12.2003, 2002-Y717-121: Juupajoen kunnan Lylyn taajaman jätevedenpuhdistamon
purkuputki Ala-Lylyjärvessä:
0,70 eur/m käyttöoikeudesta
ja
lisäksi korvaus kalastuksen vaikeutumisesta 20 m:n levyiseltä kaistalta
(Lähde: www.ymparisto.fi)
* Tiihalan osakaskunnan suostumus/sopimus 27.2.2003: PN:n kauppapuutarhan kasteluveden
ottoputki Kangasalan Roineen Häkäränlahdella (puutarha vesialueen osakas):
0,23 eur/m käyttöoikeudesta
ja
ei kalatalouskorvauksia (alueella ei merkitystä havaspyydyskalastuksessa)
(Tietolähde: Roineen yhteistoimintaosakaskuntien rahastonhoitaja Seppo Virtanen, Saarikylientie 281 36570 Kaivanto)
* Jokioisten osakaskunnan suostumus/sopimus 3.4.2003: Ali-Marttilan puutarhan ja Honkasen
puutarha Oy:n kasteluveden siirtoputket (halkaisija 63 - 90 mm) Kangasalan Säkkölänjärvessä
(puutarhat merkittäviä yhteisen vesialueen osakkaita):
0,33 eur/m käyttöoikeudesta
ja
ei kalatalouskorvauksia (alue kalatalouden kannalta vähämerkityksellinen ja putki haudataan
pääosin liejuun)
Hankkeen teknillinen ratkaisu sittemmin muuttunut, minkä jälkeen laadittu uusi suostumus/sopimus,
jossa kasteluvesipumppaamon imujohdon käyttöoikeuskorvauksena oli 1,00 eur/m
(Tietolähde: Jokioisten ok:n puheenjohtaja Pentti Lahti, Kuohunharjuntie 240, 36270 Kangasala)
* PIR 18.12.2002, PIR-2002-Y-149-121: Ikaalisten kaupungin Luhalahden kylän jätevedenpuhdistamon (pienpuhd. n. 100 asukasta) purkuputki Kyrösjärven Luhalahdessa:
0,67 eur/m käyttöoikeudesta
ja
lisäksi korvaus kalastuksen vaikeutumisesta 20 m:n levyiseltä kaistalta
(Lähde: www.ymparisto.fi)
* PIR 26.8.2002, PIR-2001-Y-1267-111: Purso Oy:n alumiiniteollisuuden Siuron tehtaiden ja
Linjapinta Oy:n jätevedenpuhdistamon ja jäähdytysvesien purkuputki Jokinenjärvessä Nokian
kaupungissa:
0,67 eur/m käyttöoikeudesta
ja
lisäksi korvaus kalastuksen vaikeutumisesta 20 m:n levyiseltä kaistalta

(Lähde: www.ymparisto.fi)
* PIR 10.7.2002, 1901Y1195-121: Kurun kunnan Paappasen-niemen jätevedenpuhdistamon
(pienpuhdistamo, 100-130 asukasta) purkuputki (halk. pieni) Näsijärven Vankavedessä:
0,68 eur/m käyttöoikeudesta
ja
lisäksi korvaus kalastuksen vaikeutumisesta 20 m:n levyiseltä kaistalta
(Lähde: www.ymparisto.fi)
* PIR 15.3.2002, 1901Y1187-121: Sappeen Ympäristönhuolto Oy:n jätevedenpuhdistamon
(asukasvastineluku, AVL 400) purkuputki (halk. max.160 mm) Pälkäneveden Jouttesselässä:
0,67 eur/m käyttöoikeudesta
ja
lisäksi korvaus kalastuksen vaikeutumisesta 20 m:n levyiseltä kaistalta
(Lähde: ympäristöhallinnon www-sivut: www.ymparisto.fi)
* Puolustusvoimien ja Messukylän osakaskunnnan sopimuspöytäkirja 28.8.2001: valokaapeli
Tampereen Särkijärvessä:
1,47 mk/m käyttöoikeudesta
ja
ei kalataloudellisia korvauksia (pieni sileä johto, jolloin ei tarttumisvaaraa pyydyksiin)
(Tietolähde: Messukylän ok:n hoitokunnan puheenjohtaja Juhani Korkeila)
* Vattenfall Siirto Oy:n ja Haavisto-Tarkeelan osakaskunnnan välisen sopimuksen liite 31.7.2001:
sähkökaapeli (0,4 kV) Kangasalan Roineessa Raronsalon Pitkäniemestä Maijansaareen:
1,6 mk/m käyttöoikeudesta
ja
ei kalataloudellisia korvauksia (pieni sileä johto, jolloin ei tarttumisvaaraa pyydyksiin)
(Tietolähde: Haavisto-Tarkeelan ok:n hoitokunnan puheenjohtaja Eero Tynskä, Saarikylät 36570 Kaivanto)
* Länsi-Suomen ympäristölupavirasto (L-SY) 31.8.2000, nro 58/2000/1, dnro 00053: Gasum Oy:n
maakaasuputki (sileä betonipinnotteinen putki) Pyhäjärvessä, Pirkkala, Nokia ja Tampere:
4900 mk (2,0 mk/m) käyttöoikeudesta vesialueen omistajalle
ja
lisäksi 3000 mk:n kalatalousmaksu TE-keskuksen kalatalousyksikölle
lisäksi tarkkailuvelvoite
(Lähde: ympäristöhallinnon arksitot)
* Kiint.omistajan ja Vääksyn osakaskunnan välinen sopimus vuodelta 2000: pieniläpimittainen
maalämpöputkisto Eskolansaaren edustalla Kangasalan Längelmävedellä:
0,50 – 1,00 mk/m käyttöoikeudesta
ja
ei kalataloudellisa korvauksia (vesialueella ei merkitystä havaspyydyskalastukselle)
(Tietolähde: Hannu Wäre, kiint.omistaja, Eskolansaarentie 41 36200 Kangasala)
* LSVO 10.8.1999, 41/1999/2-48/1992 Dnro:t 99066-99073: Pohjaslahden vesiosuuskunnan
vesijohto (vesijohdon halkaisija 40-110 mm), Vilppula
Pysyvästä käyttöoikeudesta toisen vesialueeseen maksetut korvaukset yhteensä 5000 mk:
Vesistö

Vesistön osa

Korvauksen saaja

Korvaus

Salusjärven alituksissa

Viholanlahdella

Kolkinlahden kalastuskunalle

200 mk

(41/99, Dnro 99066)

Tarjanneveden alituksissa
(42/99, 99067)
Huhtijärven alitse
(43/99, 99068)
Vehkäjärven alitse
(44/99, 99069)

Salusjärvellä
Salusjärvellä
Salusjärvellä
Ilveslahdella
Ilveslahdella
Kolkinlahdella

Eteläpää
Eteläpää
Pahkahonganlahti
Pohjoispää
Pohjoispää
Pohjoispää

Rautalanjärven alitse
(45/99, 99070)
Riihijärven alitse
(46/99, 99071)

Kangasjärvellä

Kolkinlahden kalastuskunnalle
Hokkasen kalastuskunnalle
Salusen kalastuskunnalle
Herman Likasen perikunnalle
Hokkasen kalastuskunnalle
Kolkinlahden kalastuskunnalle
Makkosen kalastuskunnalle
Kolkinlahden kalastuskunnalle

100 mk
200 mk
100 mk
100 mk
300 mk
100 mk
100 mk
400 mk

Viskarin kalastuskunnalle

300 mk

Pohjaslahden kalastuskunnalle
Pohjaslahden kalastuskunnalle
Kuivikon kalastuskunnalle
Kolkinlahden kalastuskunnalle
Kolkinlahden kalastuskunnalle
Kangasjärven kalastuskunnalle
Kangasajärven kalastuskunnalle

200 mk
100 mk
200 mk
100 mk
200 mk
200 mk
400 mk

Kangasajärven kalastuskunnalle
Viskari kalastuskunnalle
Viskarin kalastuskunnalle
Viskarin kalastuskunnalle
Kangasjärven kalastuskunnalle
Kangasjärven kalastuskunnalle
Nygårdin jakokunnalle
Pohjaslahden kalastuskunnalle
Kangasjärven kalastuskunnalle

100 mk
300 mk
100 mk
100 mk
300 mk
100 mk
300 mk
100 mk
300 mk
5000 mk

Koivujärven alitse
(47/99, 99077)
Majajärven alitse
(48/99, 99073)
yhteensä
ja
ei kalataloudellisia korvauksia (Lähde: ympäristöhallinnon arkistot)

* LSVO 7.6.1999, 24/1999/2: Koillis-Satakunnan Sähkö Oy:n sähkökaapeli (jännite 0,38 kV) ja
Virtain vesiosuuskunnan vesijohto (vesijohdon halk. 63 mm) yhdessä Marttisenalasen järvessä:
4,62 mk/m molemmat yhteensä käyttöoikeudesta
ja
ei kalataloudellisia korvauksia (Lähde: ympäristöhallinnon arkistot)
* LSVO 10.11.1998, 75/1998/2: Koillis-Satakunnan Sähkö Oy:n sähkökaapeli (jännite 0,4 kV)
Marttisenalasen järvessä:
500 mk pysyvästä käyttöoikeudesta
ja
ei kalataloudellisia korvauksia (Lähde: ympäristöhallinnon arkistot)
* LSVO 22.9.1998, 93/1998/2 (Dnro 97094): Hauhuun vesiosuuskunnan vesijohto (vesijohdon halk.
PEH 63 mm NP 10) Marttisenalasenjärveen, Virrat:
500 mk pysyvästä käyttöoikeudesta Marttisen-Siekkisen kalastuskunnalle
ja
ei kalataloudellisia korvauksia (Lähde: ympäristöhallinnon arkistot)
* LSVO 23.1.1998, 3/1998/2 (Dnro 97271): Herraskylän vesiosuuskunnan vesijohto Herraskosken
alitse, Virrat:
300 mk pysyvästä käyttöoikeudesta Virtain kaupungille

300 mk pysyvästä käyttöoikeudesta Herrasen kalastuskunnalle
ja
ei kalataloudellisia korvauksia (Lähde: ympäristöhallinnon arkistot)
* LSVO 12.6.1997, 30/1997/2 (Dnro 97094): Hauhuun vesiosuuskunnan vesijohto (vesijohdon halk.
PEH 63 mm NP 10) Hauhuunjärveen, Virrat:
500 mk pysyvästä käyttöoikeudesta Hauhuun kalastuskunnalle
ja
ei kalataloudellisia korvauksia (Lähde: ympäristöhallinnon arkistot)
* LSVO 23.1.1997, 54/1997/2 (Dnro 97171): Härkösen-Koron vesiosuuskunnan vesijohto
Härkösselkään ja Mustalahteen, Virrat:
Pysyvästä käyttöoikeudesta: lupaehto 6): ”…rakentamista ei saa aloittaa, ennenkuin
vesiosuuskunta on hankkinuut johtoa varten vesialueen haltuunsa.”
(Lähde: ympäristöhallinnon arkistot)
* LSVO 23.4.1996, 22/1996/2 (Dnro 96007): Jäähdyspohjan vesiosuuskunnan 400 m:n vesijohto
(vesijohdon halkaisija 63 mm PEH-10) Kaltinselän ja Jähdyslahden välisen salmen alitse, Virrat:
2,25 mk pysyvästä käyttöoikeudesta
300 mk Jäähdyspohjan kalastuskunnalle ja
600 mk Knuuttilan kalastuskunnalle
ja
ei kalataloudellisia korvauksia (Lähde: ympäristöhallinnon arkistot)
* LSVO 22.3.1996, 17/1996/2(Dnro 96006): Hauhuun vesiosuuskunnan vesijohto (vesijohdon halk.
63 mm PEH-10) Naurissalmen ja Siikavirran alitse, Virrat:
500 mk pysyvästä käyttöoikeudesta Hauhuun kalastuskunnalle
ja
ei kalataloudellisia korvauksia (Lähde: ympäristöhallinnon arkistot)
* LSVO 28.9.1995, 38/1995/2: Vatajankosken Sähkö Oy:n kaapeli (0,38 kV) Leppijoessa:
1,0 mk/m käyttöoikeudesta
ja
ei kalataloudellisia korvauksia (ko. joen kalatalousmerkitys vähäinen, pieni sileä johto ei haittaa
kalastusta) (Lähde: ympäristöhallinnon arkistot)
* LSVO 11.1.1995, 1/1995/1 (Dnro 94217): Väärinmajan vesiosuuskunnan vesijohto (vesijohdon
halk. 110 mm) Enonjoen alitse, Ruovesi:
200 mk pysyvästä käyttöoikeudesta Nenosen kalastuskunnalle
ja
ei kalataloudellisia korvauksia (Lähde: ympäristöhallinnon arkistot)
* Länsi-Suomen vesioikeus (LSVO) 23.4.1993, 22/1993/2: Ikaalisten kaupungin vesijohto (halk.
110 mm) Kyrösjärvessä:
1,05 markkaa (mk)/johtometri (m) käyttöoikeudesta
ja
ei kalataloudellisia korvauksia (Lähde: ympäristöhallinnon arkistot)

