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ASIA Vesialueen ruoppaus ja täyttö sekä laiturin rakentaminen, Mänttä-

Vilppula 

 

HAKIJA Gösta Serlachiuksen taidesäätiö 

 

HAKEMUKSEN VIREILLETULO 

 

Gösta Serlachiuksen taidesäätiö on 27.11.2020 aluehallintovirastossa 

vireille panemassaan ja myöhemmin täydentämässään hakemuksessa 

pyytänyt lupaa vesialueen ruoppaukseen ja täyttöön sekä laiturin raken-

tamiseen Mänttä-Vilppulassa.  

 

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA  

 

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

 

 

ALUEEN KAAVOITUSTILANNE  

 

Kaavoitustilanne ja suojelualueet 

 

Hankealueella on voimassa Pirkanmaan maakuntakaava 2040, jossa 

hankealue on merkitty taajamatoimintojen alueeksi (A) sekä kulttuu-

riympäristön- tai maiseman vaalimisen kannalta tärkeäksi alueeksi (ma). 

Keskustaajaman osayleiskaavassa (Y4/2019) hankealue sijaitsee pal-

velujen ja hallinnon alueella (P). Alueella on voimassa Serlachius mu-

seo Göstan alueen asemakaava (A 1339), jossa museon alue on osoi-

tettu museorakennusten korttelialueeksi, jolla kulttuurihistoriallisesti 

merkittävä ympäristö säilytetään (YM/s). Alue on osa valtakunnallisesti 

merkittävää rakennettua kulttuuriympäristöä (Mäntän tehtaat ja yhdys-

kunta, RKY 2009). Uudisrakentamisen tulee olla korkealaatuista ja ym-

päristön ja muun hoidon lähtökohtana tulee olla alueen kulttuurihistorial-

lisen ominaispiirteiden ja arvojen säilyttäminen. Asemakaavassa on esi-

tetty laiturin paikka (lv) sekä saunarakennuksen paikka (sa).  

 

Hankealueella tai se välittömässä läheisyydessä ei ole Natura2000 -

verkostoon kuuluvia alueita tai muita luonnonsuojelualueita. 
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HANKKEEN SIJAINTIPAIKKA JA SEN YMPÄRISTÖ  

 

Hankealue sijaitsee Mänttä-Vilppulan kunnassa Jokiniemen alueella, 

noin kolme kilometriä Mäntän keskustasta länteen. Vesialue on Kuore-

vedestä ja Keurusselästä vetensä saava Melasjärvi, jonka vedet laske-

vat edelleen Kotaselkään ja Vilppulankosken kautta Ruoveteen.  

 

LUPAHAKEMUKSEN SISÄLTÖ 

 

Hankkeen tarkoitus ja yleiskuvaus 

 

Hankkeen tarkoituksena monipuolistaa alueen kulttuuri- ja virkistystoi-

mintaa rakentamalla rantasaunan yhteyteen laituri, joka mahdollistaa 

rantasaunan täysmittaisen käyttämisen sekä helpottaa pienveneellä 

alueelle saapumista. Hankkeessa rantaviivan kohtaa ei olennaisesti 

muuteta, mutta pohjan pehmeät sedimentit ruopataan paikallisesti ja 

tehdään pohjaan laiturin perustamisen ja uimisen vaatimat työt. 

 

Vesistötiedot  

 

Valuma-alue 

 

Hankealue sijaitsee Kuoreveteen (35.611.1.003) kuuluvan Melasjärven 

rannalla. Kuorevesi sijaitsee Kokemäenjoen vesistössä (vesistöaluetun-

nus 35) Keuruun reitin valuma-alueen (35.6) Kuoreveden alueella 

(35.61), jonka Kuoreveden lähialueeseen (35.611) järvi kuuluu. Järvi si-

jaitsee Keuruun reitin valuma-alueen (35.6) eteläosissa sivussa vesirei-

tin päävirtauksesta, joka laskee Keurusselän alueelta (35.62) vedet jär-

ven pohjoispäähän Mäntänlahteen. Tämä virtaus kulkeutuu länteen se-

koittumatta muuhun järveen ja se laskee Melasjärvestä Kotaselkään 

(114 ha) ja siitä edelleen Ruoveteen. Järven lasku-uoma on Melaskoski, 

joka laskee vetensä Väliveteen. Melaskoski sijaitsee noin reilun kilomet-

rin päässä kohteesta lounaaseen. 

 

Vedenkorkeudet 

 

Vedenkorkeuksiltaan Melasjärvi seuraa läheisesti Kuoreveden korkeuk-

sia. Kartoissa Kuoreveden MW on +98,90 m N60 eli N2000 +99,20 m. 

 

Mäntän kosken alapuolisen tarkkailun 2000–2012 aineistojen kuukausit-

taisten havaintojen perusteella N2000 järjestelmässä:  

 

• Kaikki vuodenajat huomioiva keskivesi MW on +99,11 m ja kuu-

kausien 5-8 keskivesi MW +99,17 m 

• Keskimääräinen vuotuinen alavesi on +98,79 m ja ylävesi 

+99,56 m 

• Em. ajalla yksittäisten havaintojen vaihteluväli oli 

+98,51…+100,13 m 

 

Virtaamat ja säännöstely 

Alapuolisen Vilppulankosken keskivirtaama on suuruusluokaltaan 15–

20 m3/s. Keurusselkä on Mäntänkosken kautta luonnonmukaisesti juok-
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sutettava vesistö (Kokemäenjoen vesistöalueen padotus- ja juoksutus-

selvitys 2017). 

 

Vedenlaatu  

 

Mäntänlahdessa ja Melasjärvessä on useita vedenlaadun seurantapis-

teitä, joista on vedenlaatutietoja jo 1960-luvulta asti. Suomen ympäris-

tökeskuksen laatima pintavesien ekologisen tilan luokitus kertoo, miten 

paljon ihmisen toiminta on muuttanut vesistön tilaa luonnontilasta. 

Luokkia on viisi: erinomainen, hyvä, tyydyttävä, välttävä ja huono. Kuo-

reveden ekologinen tilan on hyvä. Fysikaalis-kemiallisten tekijöiden mu-

kainen luokitus on Kuorevedellä erinomainen (Ruususaari 2018). 

 

Keurusselältä Mäntänkosken kautta Mäntän alapuoliselle reitille (Koske-

lanlampi) laskevat vedet ovat peruslaadultaan lievästi humuspitoisia ja 

ravinnetaso on melko alhainen. Hajakuormituksella ei ole yleensä suur-

ta vaikutusta veden laatuun, joskin kesällä vesi voi olla lievästi rehevää 

(Ruususaari 2018). 

 

Mäntänlahden vedenlaatu on vain välttävää tasoa. Mäntän Puhdistamo 

Oy:n jätevedenpuhdistamolla käsiteltävät jätevedet johdetaan lahden 

itäosaan. Vedenlaatua heikentävät alusveden pitkäaikainen hapetto-

muus, rehevyystason nousu ja hygieeninen likaantuminen. Myös jäte-

vesien purkupaikkojen läheisyys ja aikaisemman kuormituksen merkit 

ovat haittatekijöitä vesistön käytön kannalta. Pintavesi on lähempänä 

tyydyttävää tasoa, mutta pintavedessäkin voi esiintyä ajoittain metsäte-

ollisuudesta aiheutuvaa hajua (Ruususaari 2018). 

 

Pohjasedimentin laatu  

 

Tehtyjen pohjatutkimusten yhteydessä on otettu pintasedimenttejä kah-

desta tutkimuspisteestä (TP3 ja TP5) 0–2 m syvyysestä ja aiemmin luo-

tausten yhteydessä on otettu kokoomanäyte 0–2 m syvyydestä ympä-

ristöteknisiin määrityksiin, joiden tulokset löytyvät hakemuksen liitteestä 

3.1. Lähialueen toiminnasta lähinnä Mäntän paperitehtaan toiminta ja 

kaupungin viemärivedet olisivat voineet vaikuttaa merkittävästi pohja-

sedimenttien kemialliseen tilaan. Melasjärven rannalla on myös melko 

paljon peltoja, joiden valumavedet päätyvät Melasjärveen, mikä myös li-

sää järven pohjan typpi- ja fosforipitoisuuksia. 

 

Pohjavesi ja syvyyssuhteet  

 

Kohde ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella. Lähin pohjavesialue 

Runttimäki (vedenhankintaa varten tärkeä pohjavesialue) sijaitsee yli 7 

kilometriä kohteesta itään. Järven pohja laskee hyvin loivasti ulappaa 

kohti ja syvyys hankealueella on vain noin 0–2 m. 

 

Maa- ja kallioperä 

 

Tehtyjen pohjatutkimusten perusteella järvenpohjassa on liejua/turvetta 

noin 0,5–2,5 m syvyydeltä, jonka alapuolelta alkaa silttinen/hiekkainen 

perusmaa. Noin 2–10 m syvyydessä perusmaa muuttuu tiiviiksi moree-



4 (16) 

niksi, jonka alapuolella on kallio. Maakerrosten paksuus kasvaa rannas-

ta ulapalle päin, rannan lähistöllä on avokallioita. Alueen kallioperä on 

granodioriittia. 

 

Vesi- ja ranta-alueiden käyttö  

 

Vakituinen asutus 

 

Hankealue sijaitsee taidemuseon tontilla ja sen välittömässä läheisyy-

dessä ei ole asutusta tai muuta toimintaa kuin taidemuseoon liittyvät 

toiminnot. Lähin asutus on 200 m päässä. 

 

Virkistyskäyttö 

 

Melasjärvellä ei ole kaupallista vesiliikennettä. Kartanon puisto on kun-

nostettu 1996–97. Tavoitteena oli palauttaa puistoon sen alkuasun tär-

keimmät piirteet, kuten päärakennuksen ja rannan väliin alkuperäinen 

kahden käytävän ja istutuksien symmetrinen sommitelma. Istutuksiin 

palautettiin alkuperäislajistoa, kuten syysleimuja, jaloangervoja, japa-

ninkuunliljoja, tarhapioneja sekä tuhansia sipulikasveja. Lisäksi puistoon 

istutettiin toistatuhatta pensasta. Puistossa on kävelyreittejä, jotka joh-

tavat läheiseen Taavetinsaareen. 

 

Kalastus ja ravustus 

 

Hankealue kuuluu Ruoveden-Kuoreveden kalastusalueeseen ja Ruove-

den-Kuoreveden kalatalousalueeseen. Kalastusalueen päävesistöt ovat 

Ruovesi, Kuorevesi, eteläinen osa Keurusselkää ja Ukonselkä. Alueella 

on runsaasti pienempiä järviä, joista Kurkijärvi, Elänne, Ajosjärvi ja Ker-

teselkä ovat pinta-alaltaan suurimpia.  

 

Hakijan mukaan alueen isot järvet ovat hyviä kuha- ja haukivesistöjä. 

Vilppulan Paloselkä on tunnettu suurhaukialue. Ison hauen ja kuhan ta-

voittamiseen on hyvät mahdollisuudet alueen muillakin vesillä. Ahven, 

made ja lahna ovat tyypillisiä saalislajeja. Ruoveden reittivedellä ravus-

tetaan loppukesällä ja syksyllä täplärapua. Kalastusalue tekee vuosit-

tain järvitaimenistutuksia pääreiteille. Alueen osakaskunnat hoitavat ve-

siään mm. siika- ja kuhaistutuksin. 

 

Voimalaitokset, padot ja jätevedenpuhdistamot 

 

Mäntän paperitehtaalla on vesivoimala Keurusselän ja Kuoreveden yh-

distävässä koskessa. Mäntän vesivoima-aseman teho on 1,5 MW (1 

turbiini). Höyryvoima-asemalla on 1 höyryturbiini. 

 

Mäntän Puhdistamo Oy:n jätevedenpuhdistamolla käsitellään Metsä 

Tissue Oyj:n Mäntän tehtaan jätevedet. Lisäksi Mäntän keskusta-alueen 

jätevedet on johdettu puhdistamolle kesäkuusta 1996 alkaen, Raja-

ahon taajaman jätevedet syyskuusta 2004 alkaen ja Mäntän sairaalan 

jätevedet elokuusta 2005 lähtien. Jätevedenpuhdistamolle on johdettu 

kesäkuusta 2009 alkaen myös Mänttä-Vilppula kaupungin asemanseu-

dun jätevedet. Mäntän Puhdistamo Oy:n jätevedenpuhdistamon jäteve-
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det johdetaan biologisesti käsiteltyinä Mäntänlahden itäosaan. Jäteve-

denpuhdistamo sijaitsee Mäntänlahdessa 2,5 kilometrin päässä hanke-

alueelta itään.  

 

Vedenottamot  

 

Hankealueen läheisyydessä ei ole vedenottamoa. 

 

Kulttuuriympäristö ja muinaismuistot 

 

Hakijan mukaan G.A Serlachius Oy:n vaikutus Mäntän syntyyn on ollut 

ratkaisevaa. G.A Serlachiuksen vaikutusta on Mäntän teollistuminen ja 

hän osallistui myös Vilppulan teollistamiseen. Teollisuuden ympärille on 

syntynyt tehdasyhteisö asuinalueineen, ja tehdas on rakennuttanut vir-

kailijoilleen merkittäviä rakennuksia ja virkistyspaikkoja. Alue on arvioitu 

valtakunnallisesti arvokkaaksi kulttuuriympäristöksi (Mäntän tehtaat ja 

yhdyskunta). 

 

Joenniemen kartanon 1930-luvulla rakennettu päärakennus toimii ny-

kyisin Gösta Serlachiuksen taidesäätiön ylläpitämänä taidemuseona. 

Joenniemen kokonaisuuteen kuuluvat kartanopuisto ja kaksi pienempää 

asuinrakennusta. Vuonna 2014 valmistui taidemuseon laajennus 

Göstan paviljonki, joka moninkertaisti museon tilat. Samalla avattiin uusi 

silta Taavetinsaareen. Hankealueen läheisyyteen sijoittui viisi kulttuuri-

perintökohdetta, jotka liittyvät Joenniemen kartanoon. Kohteet ovat mo-

dernilta aikakaudelta.  

 

Luonnonympäristö ja maisema 

 

Hakijan mukaan Mänttä-Vilppulan virtavedet on maakunnallisesti arvo-

kas linnustoalue, joka sijoittuu hankealueen läheisyyteen. Rajaus sisäl-

tää läpi talven auki pysyviä sulapaikkoja, joilla on aikaisin keväällä le-

vähtäviä lintuja. Lisäksi Melaskoskella talvehtii 5–20 koskikaraa (vaa-

rantunut, VU). Uhkana on keväinen vesiliikenne sekä muutokset virtaa-

massa. Vesiliikenne ja muu häiriö on pidettävä mahdollisimman vähäi-

senä etenkin maaliskuun ja toukokuun alun välisenä aikana. Melas-, 

Väli- ja Vilppulankosken vapaa virtaaminen on säilytettävä ja riittävä vir-

taama turvattava. Vesialueen ekologista tilaa ei saa heikentää. 

 

Yleiskaavan yhteydessä tehdyn pesimälinnustoselvityksen mukaan 

hankealueen läheisyydessä on todettu pesivän erittäin uhanalainen 

räystäspääsky sekä silmälläpidettävä haarapääsky. Uhanalaisten lajien 

tiedot on kysytty Pirkanmaan ELY-keskukselta 22.10.2020 eikä alueelta 

ollut tiedossa havaintoja. 

 

 

Suoritettavat toimenpiteet ja rakenteiden tekninen kuvaus 

 

Gösta Serlachiuksen taidemuseon tontin rantaa ruopataan, täytetään 

maa-aineksella ja rakennetaan laituri. Arvioitu ruoppausmäärä on n. 

2800 m3 ja täyttöjen kokonaismäärä 1800 m3. Täytöistä pääosa on 

hiekkaa ja pieni osa karkeampia täyttömateriaaleja, joita tarvitaan laitu-
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rin rakentamiseen ja sen kiinteän osan perustamiseen. Työt tehdään 

seuraavassa järjestyksessä: 

 

1. Puiden poistaminen rantaviivan läheisyydestä työalueelta ja säästet-

tävien puiden suojaaminen 

2. Jään poistaminen työalueelta talvella/puomitetun ja merkityn suoja-

verhon asentaminen avovesikaudella 

3. Vallituksen tekeminen rantaviivan tuntumaan, jonka yläpuolella 

ruoppausmassat kuivatetaan 

4. Ruoppaus löyhän pohjasedimentin alapintaa myöten ja väliaikainen 

läjittäminen vallin taakse 

5. Ruoppauksen laajentaminen kauemmas rantaviivasta tehden sa-

malla karkeita täyttöjä 

6. Sedimentin kuljettaminen sen luvalliselle läjitysalueelle tiekuljetuk-

sin, huolehtien teiden puhtaanapidosta liukkauden torjunnasta 

7. Hiekkatäytön tekeminen koko ruopatulle alueelle, massojen kuljetus 

tiekuljetuksin 

8. Ruoppausmassojen muotoilu loppusijoituspaikassa ja suojaverhon 

purkaminen 

 

Ruoppaussuunnitelma ja tutkimustiedot leikkauksineen on esitetty liit-

teissä 5.1–5.3.  

 

Rannan ruopatulle alueelle rakennetaan laituri ARK- ja maisemasuunni-

telmien mukaisesti (hakemuksen liitteet 4.1 ja 5.1). Maan puolelle teh-

dään saunalle terasseja yms. rakenteita. Laituri on rannan puoleiselta 

osaltaan paalujen päälle rakennettu kiinteä rakennelma ja loppuosal-

taan kelluva ponttonilaituri. Laituri ulottuu n. 30 metrin päähän rantavii-

vasta ja on 1,6 m leveä. Laiturin päässä on 3,9 m leveä oleskeluosa. 

Laituriin ja saunan rakentamiseen liittyvät suunnitelmat on esitetty tar-

kemmin hakemuksen liitteissä 6.1–6.2.  

 

Kiinteistötiedot  

 

Laituri sijoittuu Mänttä-Vilppulan kaupungin omistamalle yleiselle vesi-

alueelle 508-5-9909-0. Ruoppaus ulottuu pieneltä osin myös yleiselle 

vesialueelle 508-401-876-1. 

 

Hanketta koskevat sopimukset ja suostumukset 

 

Yleistä vesialuetta 508-5-9909-0 hallinnoiva Mänttä-Vilppulan kaupunki 

on antanut suostumuksensa hankkeen toteuttamiseen. 

 

Hankkeen vaikutukset 

 

Vaikutukset vesialueeseen 

 

Hakijan mukaan suunniteltu ruoppaaminen/täyttötyöt tai laiturin raken-

taminen ei loukkaa yksityistä eikä yleistä etua. Hanke ei aiheuta merkit-

tävää haittaa vesistölle eikä rajoita kalastusta hankealueen lähietäisyy-

den ulkopuolella. 
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Vaikutukset vedenlaatuun 

 

Rakentamishanke suunnitellaan ja toteutetaan hakijan mukaan siten, et-

tä siitä aiheutuu mahdollisimman vähän haittaa ympäristölle. Rakennus-

työt toteutetaan kevätaikaan, jolloin vesialueen käyttö on vähäistä. 

Vaikka massojen käsittely tehdään huolellisesti, voi ruoppaamisesta ai-

heutua tilapäistä samentumista lähialueella.  

 

Vaikutukset kalastoon ja kalastukseen 

 

Suunniteltujen rakentamistöiden aiheuttama melu ja veden samentumi-

nen saattavat aiheuttaa tilapäistä ja paikallista haittaa kalastolle. Hank-

keella ei katsota olevan merkittävää haittaa kalastukselle.  

  

Vaikutukset ranta-alueeseen ja vesistön käyttöön 

 

Työt aloitetaan heti mahdollisen luvan saamisen jälkeen syksyllä 2021. 

Rakentamisen aikaiset kuljetus- ja turvajärjestelyt aiheuttavat rajoitteita 

vain kiinteistön omaan toimintaan ja käyttöön.  

 

Vaikutukset maisemaan ja luonnonoloihin 

 

Hakijan mukaan hankealue ei suoraan sijoitu maakunnallisesti arvok-

kaalle linnustoalueelle Mänttä-Vilppulan virtavedet, mutta sen välittö-

mään läheisyyteen. Vesiliikenne ja häiriö tulee siksi pitää mahdollisim-

man vähäisenä maaliskuun ja toukokuun välisenä aikana. Ruoppauk-

sen aiheuttama häiriö on alle kuukauden kestoinen ja vaikutusalue pieni 

MAALI-alueeseen suhteutettuna. Ruoppausmassat ja myös täyttömas-

sat kuljetetaan ajoneuvoilla pois. Virtaamiin ruoppaus ei etenkään lop-

putilanteessa vaikuta, koska pohjan muoto ei täyttöjen jälkeen juuri 

muutu. 

 

Hankealue sijoittuu valtakunnallisesti arvokkaalle maisema-alueelle ja 

valtakunnallisesti arvokkaalle kulttuuriympäristön alueelle (RKY). Ruop-

paus ei vaikuta maisema-alueeseen ja laiturin suunnitelmat on laadittu 

siten, että rakenne sopeutuu hyvin maisemaan.  

 

Rakentamistyöt vaikuttavat jonkin verran maisemaan, sillä niiden yhtey-

dessä poistetaan noin kymmenkunta puuta ja pajukkoa. Suunnitelman 

mukaisesti rantaviivaa oikaistaan pieneltä osin leikkaamalla ja osin täyt-

tämällä. Ruoppaus ja karkeat täytöt vähentävät rannan vesikasvillisuut-

ta paikallisesti nykytilanteeseen nähden. Hankkeesta ei aiheudu merkit-

täviä muutoksia luonnonoloihin. 

 

Toimenpiteet menetysten ehkäisemiseksi tai vähentämiseksi ja arvio vahin-

goista 

 

Hakijan mukaan hanke ei aiheuta pysyviä haittoja ympäristölle, eikä siitä 

katsota koituvan sellaista haittaa tai vahinkoa, josta tulisi maksaa kor-

vauksia. 
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Hankkeen hyödyt ja edunmenetykset 

 

Taidemuseo Göstan on huomattava kansallinen kulttuurikohde. Hakijan 

mukaan sauna laitureineen monipuolistaa alueen kulttuuri- ja yritystoi-

mintaa, erityisesti kesäaikaan mutta myös talviaikaan. Alueella sijaitse-

vat jo ennestään kaksi museorakennusta ja ravintola. Hanke mahdollis-

taa rantasaunan normaalin ja täysmittaisen käyttämisen ja myös helpot-

taa saapumisen pienveneellä alueelle.  

 

Alueella ei ole hakijan mukaan tiedossa erityisiä luontoarvoja, joten alu-

een luonnonympäristöön ei tule merkittäviä muutoksia. Hankkeesta ei 

katsota aiheutuvan vahinkoa vesistölle tai alueen käytölle. 

 

 

HAKEMUKSESTA TIEDOTTAMINEN 

 

Hakemuksesta on tiedotettu julkaisemalla kuulutus ja hakemusasiakirjat 

aluehallintovirastojen verkkosivuilla (https://ylupa.avi.fi) 28.7-3.9.2021. 

Tieto kuulutuksesta on julkaistu myös Mänttä-Vilppulan kaupungin verk-

kosivuilla. Hakemuksesta on lisäksi erikseen annettu tieto niille asian-

osaisille, joita asia erityisesti koskee.  

 

Aluehallintovirasto on vesilain 11 luvun 6 §:n mukaisesti pyytänyt ha-

kemuksen johdosta lausunnon Pirkanmaan elinkeino-, liikenne ja ympä-

ristökeskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueelta (ELY-

keskukselta), Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskuksen 

kalatalousviranomaiselta, Mänttä-Vilppulan kaupungilta, Mänttä-

Vilppulan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselta, Liikenne- ja vies-

tintävirasto Traficomilta, Museovirastolta sekä Pirkanmaan maakunta-

museolta. 

 

LAUSUNNOT 

 

1) Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ympä-

ristö ja luonnonvarat -vastuualue on lausunnossaan todennut, et-

tä ruoppaus on tehtävä hakemuksessa esitetyn piirustuksen (liite 

4.1) mukaiselta alueelta. Ruoppaus on tehtävä virkistyskauden ul-

kopuolella ja ruoppausmassat on läjitettävä hakijan kiinteistölle tai 

suostumuksen antaneelle kiinteistölle riittävän kauaksi rantaviivasta 

niin, etteivät ne pääse valumaan missään olosuhteissa takaisin ve-

sistöön. Luvan myöntämisedellytykset täyttyvät ja hankkeelle voi-

daan myöntää vesilain mukainen lupa. Lisäksi ELY-keskus toteaa, 

että aluehallintoviraston on viran puolesta myönnettävä pysyvä käyt-

töoikeus rakenteille vesialueella. 

 

ELY-keskus pyytää aluehallintovirastoa kirjoittamaan lupamääräyk-

siin selkeästi auki lupamääräyksissä viitattujen piirustusten pääkoh-

dat niin, että lupamääräysten pääasiallinen sisältö selviää ilman ha-

kemusasiakirjoja. 

 

2) Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ka-

latalousviranomainen on lausunnossaan todennut, että hanke ai-
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heuttaa vain lyhytaikaista veden samentumista ja vähäistä kiintoai-

ne- ja ravinnepitoisuuksien lisäystä. Ennalta arvioiden hanke ei ai-

heuta merkittävää haittaa kalataloudelle ja lupa hankkeelle voidaan 

yleisen kalatalousedun estämättä myöntää. Kalataloudellisen kom-

pensaation tai tarkkailun määrääminen ei ole tarpeen. 

 

3) Mänttä-Vilppulan kaupunki ei toimittanut lausuntoa. 

 

4) Mänttä-Vilppulan kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen ei 

toimittanut lausuntoa. 

 

5) Liikenne- ja viestintävirasto Traficom on lausunnossaan toden-

nut, että hankealueen läheisyydessä ei sijaitse vesilain mukaisia 

yleisiä kulkuväyliä (vesiväyliä) eikä merenkulun kelluvia turvalaittei-

ta. Traficom toimii Suomen merikarttaviranomaisena ja julkaisee 

Suomen meri- sekä järvialueilta painettuja ja elektronisia merikartto-

ja. Traficom edellyttää, että hankkeesta vastaavan tulee ilmoittaa 

muuttuneista kartoitustiedoista (laituri-, vesisyvyys- ja rantaviiva-

muutokset) Traficomin verkkosivuilla (Liikenne > Merenkulku > Ve-

siväylänpito) olevalla vesistörakenteen valmistumisilmoituksella. 

Valmistumisilmoitus on toimitettava Traficomille joko verkkosivujen 

kautta, sähköpostitse: kirjaamo@traficom.fi tai postitse osoittee-

seen: Liikenne- ja viestintävirasto Traficom, PL 320, 00059 TRA-

FICOM. Valmistumisilmoituksessa tulee ilmoittaa Traficomin diaari-

numero TRFICOM/377393/04.04.05.05/2021. 

 

6) Museovirasto on lausunnossaan todennut, että siirtää asian Pir-

kanmaan maakuntamuseolle, joka on toiminut museolain muutok-

sen myötä vuoden 2020 alusta saakka Pirkanmaan alueellisena 

vastuumuseona. Museo hoitaa kulttuuriympäristön suojelu- ja asian-

tuntijatehtäviä Pirkanmaalla. Museo lausuu hankkeesta harkintansa 

mukaan. 

 

7) Pirkanmaan maakuntamuseo on lausunnossaan todennut, että 

hankealueilla ei sijaitse ennestään tunnettuja arkeologisia kohteita. 

Ranta-alueen vedenalaiseen kulttuuriperintöön liittyvä potentiaali on 

vähäinen, eikä maakuntamuseo tässä tapauksessa näe tarvetta ve-

denalaiselle arkeologiselle selvitykselle. Näin ollen Pirkanmaan 

maakuntamuseolla ei ole hankkeesta arkeologisen kulttuuriperinnön 

osalta huomautettavaa.  

 

Rakennetun ympäristön ja maiseman osalta Pirkanmaan maakun-

tamuseo toteaa, että hankkeen mukainen ruoppaus ja laiturin raken-

taminen sijoittuvat Joenniemen kartanon alueelle, joka nykyisin tun-

netaan nimellä taidemuseo Gösta. Joenniemen kartano kuuluu Män-

tän tehtaat ja yhdyskunta -nimiseen valtakunnallisesti merkittävän 

rakennetun kulttuuriympäristön alueeseen (RKY, Museoviraston in-

ventointi 2009). Arvoalue on merkitty sekä voimassa olevaan yleis-

kaavaan että Pirkanmaan 2040 maakuntakaavaan. 

 

Alueella on myös voimassa vuonna 2012 hyväksytty asemakaava, 

jossa taidemuseona toimiva kartano ja merkittävimmät muut pihapii-

mailto:kirjaamo@traficom.fi
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rin rakennukset on suojeltu suojelumerkinnöillä. Lisäksi museon 

alue on kaavassa osoitettu museorakennusten korttelialueeksi, jolla 

kulttuurihistoriallisesti merkittävä ympäristö säilytetään (YM/s). Mer-

kintää koskevassa kaavamääräyksessä mm. edellytetään, että uu-

disrakentamisen tulee olla korkealaatuista ja ympäristön muun hoi-

don lähtökohtana tulee olla alueen kulttuurihistoriallisten ominaispiir-

teiden ja arvojen säilyttäminen. Erityisesti mainitaan kartanon sijainti 

näkyvällä paikalla, maiseman väljyys, entisöity puisto- ja muotopuu-

tarha, puistomainen ranta-alue ja näkymät järvelle. 

 

Alueen poikkeuksellisen merkittävät kulttuurihistorialliset ja maise-

malliset arvot on tunnistettu hankkeessa hyvin. Laituri sijoittuu kar-

tanon länsipuolelle, missä näköyhteyden kartanolle katkaisee tai-

demuseon vuonna 2014 valmistunut laajennusosa. Ranta-

alueeseen kohdistuu vain vähäistä maanpinnan muokkausta ja noin 

30 m päähän rantaviivasta, rantamatalikolle ulottuva laituri on suun-

niteltu rakennettavaksi massiivipuusta (lehtikuusi) ja sen kaiteet ke-

vytrakenteisiksi ja huomaamattomiksi. Rakenne vaikuttaa sopeutu-

van maisemaan vähintään kohtalaisesti. Hanke ei vaikuttaisi uhkaa-

van kulttuurihistoriallisesti merkittävää ympäristöä. 

 

Ruoppausmassojen sijoituspaikaksi on valittu Nälkämäen käytöstä 

poistettu kalliokiviainesalue. Massoja on tarkoitus käyttää alueen 

maisemointiin. Alueella ei valtakunnallisissa tai maakunnallisissa 

selvityksissä ole tunnistettu erityisiä rakennetun ympäristön tai mai-

seman arvoja. Pirkanmaan maakuntamuseolla ei ole huomautetta-

vaa kiviainesalueen maisemointiin. 

 

HAKIJAN SELITYS 

 

Aluehallintovirasto on katsonut, että hakijan selityksen pyytäminen ei 

ole tarpeen. 

 

ALUEHALLINTOVIRASTON RATKAISU  

 

Luparatkaisu 

Aluehallintovirasto myöntää Gösta Serlachiuksen taidesäätiölle luvan 

vesistön ruoppaukseen ja täyttöön sekä laiturin rakentamiseen Mänttä-

Vilppulan kaupungissa. Lupa on voimassa toistaiseksi. 

 

Aluehallintovirasto myöntää laiturille pysyvän käyttöoikeuden hanketta 

varten tarvittavaan alueeseen Mänttä-Vilppulan kaupungin omistamasta 

yhteisestä vesialueesta 508-5-9909-0. 

 

Hankkeesta ei ennalta arvioiden aiheudu vesilain mukaan korvattavaa 

edunmenetystä. 

 

Luvan saajan on noudatettava vesilain säännöksiä sekä seuraavia lu-

pamääräyksiä. 
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Lupamääräykset 

 

Rakenteet   

 

1. Laituri saadaan rakentaa 30.6.2020 päivätyn piirustuksen (Pohjatut-

kimus-/ruoppauskartta, nro G1, mittakaava 1:200) osoittamaan paik-

kaan. Laiturin mitat on esitetty 27.11.2020 päivätyssä piirustuksessa 

(Laituri, liite 5.1, mittakaava 1:100).  

 

2. Hakija saa ruopata vesialuetta enintään 2 800 m3 30.6.2020 päivä-

tyn piirustuksen (Pohjatutkimus-/ruoppauskartta, nro G1, mittakaava 

1:200) mukaiselta alueelta ja 30.6.2020 päivätyn piirustuksen (Poh-

jarakennusleikkaukset A-A…C-C, mittakaava 1:100/1:100) poikki-

leikkausten mukaisesti. 

 

3. Ranta-aluetta keskivedenpinnan yläpuolella saa kaivaa, muokata ja 

täyttää 30.6.2020 päivätyn piirustuksen (Pohjarakennusleikkaukset 

A-A…C-C, mittakaava 1:100/1:100) poikkileikkausten mukaisesti. 

Ranta- ja vesialuetta saa täyttää enintään 1 800 m3. 

 

Töiden suorittaminen  

 

4. Ruoppaus on tehtävä virkistyskauden ulkopuolella ja ruoppausmas-

sat saadaan käyttää Nälkämäen maisemointitarkoitukseen tai sijoit-

taa asianmukaiseen paikkaan kiinteistön omistajan suostumuksella.  

 

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

ja sen käytölle aiheutuu mahdollisimman vähän haittaa ja häiriötä. 

Työt tulee tehdä lintujen pesimäkauden ja virkistyskäyttöajan ulko-

puolella. 

 

6. Töiden päätyttyä rakennustöiden jäljet on siistittävä ja rakennuspaik-

ka on saatettava asianmukaiseen ja maisemallisesti hyväksyttävään 

kuntoon. 

 

Kunnossapito 

 

7.  Laiturin ja muiden rakenteiden kunnossapidosta on huolehdittava 

asianmukaisesti.  

 

Toimenpiteet menetysten ehkäisemiseksi tai vähentämiseksi 

 

8. Mikäli ruoppausta tehdään avovesikaudella, alue on eristettävä asi-

anmukaisella suojaverholla. 

 

Korvaukset 

 

9. Töiden suorittamisesta mahdollisesti aiheutuva, välittömästi ilmene-

vä edunmenetys on viivytyksettä korvattava vahinkoa kärsineelle.  

 

10. Jos hankkeesta aiheutuu edunmenetys, jota lupaa myönnettäessä ei 

ole ennakoitu ja josta luvan saaja on vesilain säännösten mukaisesti 
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vastuussa, eikä asiasta sovita, voidaan edunmenetyksestä vaatia 

tämän ratkaisun estämättä korvausta hakemuksella aluehallintovi-

rastossa.  

 

Tarkkailu 

 

11. Luvan saajan on tarkkailtava suojaverhon toimivuutta silmämääräi-

sesti. Mikäli suojaverhossa havaitaan puutteita, on ryhdyttävä kor-

jaaviin toimenpiteisiin välittömästi.  

 

Töiden aloittaminen ja toteuttaminen 

 

12. Hankkeen toteuttamiseen on ryhdyttävä neljän vuoden kuluessa ja 

hanke on toteutettava olennaisilta osin kuuden vuoden kuluessa sii-

tä lukien, kun tämä päätös on tullut lainvoimaiseksi. Muuten lupa ja 

myönnetty käyttöoikeus raukeavat. 

 

Ilmoitukset 

 

13. Töiden aloittamisesta on (30 päivää) etukäteen ilmoitettava kirjalli-

sesti Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ympä-

ristö ja luonnonvarat -vastuualueelle, Mänttä-Vilppulan kaupungin 

ympäristönsuojeluviranomaiselle, Liikenne- ja viestintävirasto Tra-

ficomille ja tarkoituksenmukaisella tavalla asianomaisille maanomis-

tajille.  

 

14. Hankkeen valmistumisesta on 60 päivän kuluessa ilmoitettava kirjal-

lisesti aluehallintovirastolle, Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ym-

päristökeskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueelle, Mänt-

tä-Vilppulan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle ja Liikenne- 

ja viestintävirasto Traficomille. Paikannustiedot on toimitettava Tra-

ficomille sen vaatimassa muodossa. 

 

Perustelut 

 

Luvan myöntämisen edellytykset 

 

Hankkeen tarkoitus 

 

  Hankkeen tarkoituksena on rakentaa rantasaunan yhteyteen laituri, joka 

mahdollistaa rantasaunan täysmittaisen käyttämisen sekä helpottaa 

pienveneellä alueelle saapumista. 

   

Hankkeesta saatava hyöty 

 

Hankkeen toteuttaminen monipuolistaa alueen kulttuuri- ja virkistystoi-

mintaa.  

 

Hankkeesta aiheutuvat menetykset 

 

Hanke ei aiheuta pysyviä haittoja vesistölle tai vesialueen käytölle. 
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Käyttöoikeuksien myöntäminen 

 

  Hakijalle voidaan myöntää pysyvä käyttöoikeus hankkeen vaatimaan 

alueeseen yleisestä vesialueesta hakijan ja vesialueen omistajan väli-

sen suostumuksen perusteella.  

 

Hankealueen läheisyydessä ei sijaitse Natura-alueita. 

 

Hankealue ei suoraan sijoitu maakunnallisesti arvokkaalle linnustoalu-

eelle Mänttä-Vilppulan virtavedet, eikä linnustoalue siten ole este hank-

keen toteuttamiselle.  

 

Hanke ei vaikuta Kokemäenjoen-Saaristomeren-Selkämeren vesienhoi-

toalueen vesienhoitosuunnitelman tavoitteisiin. 

 

 

Lupamääräykset  

 

Lupamääräykset on annettu, jotta rakennustöistä aiheutuisi mahdolli-

simman vähän haittaa vesistölle ja sen käytölle. 

 

Sovelletut säännökset 

 

Vesilain 2 luvun 12 §, 3 luvun 4 §:n 1 momentin 1) kohta, 5 §, 6 §, 7 §, 8 

§, 10 § ja 18 §  

 

Lausuntoihin vastaaminen 

 

Aluehallintovirasto ottaa lausunnoissa esitetyt vaatimukset huomioon 

lupamääräyksistä ilmenevällä tavalla.   

 

 

KÄSITTELYMAKSU JA SEN MÄÄRÄYTYMINEN 

 

Käsittelymaksu on 5380 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 vesilain 2 luvun mukaisen ruoppausta koskevan 

hakemuksen käsittelystä perittävän maksun suuruus, kun ruoppaus-

massan määrä on 2 000–4 000 m3, on 3590 euroa. Vesialueen täyttöä 

koskevan hakemuksen käsittelystä perittävän maksun suuruus, kun 

täyttömäärä on alle 2 000 m3ktr on 1670 euroa.  Alle 20 venepaikan lai-

turia koskevan hakemuksen käsittelystä perittävän maksun suuruus on 

1910 euroa.  

 

Maksutaulukon alakohdan 2) mukaan, jos päätösasiakirja sisältää useita 

maksutaulukossa maksullisiksi säädettyjä vesitalousasioita siten, että ne 

muodostavat samaa tarkoitusta palvelevan kokonaisuuden, peritään 
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asian käsittelystä korkeimpaan maksuluokkaan kuuluvan asian taulukon 

mukainen maksu kuitenkin siten, että maksuun voidaan lisätä 50 pro-

senttia muiden vesitalousasioiden taulukon mukaisista maksuista. Mak-

sun suuruudeksi muodostuu siten yhteensä 5380 euroa. 

 

 

PÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN 

 

 Päätös  Gösta Serlachiuksen taidesäätiö 

  Mänttä-Vilppulan kaupunki 

Mänttä-Vilppulan kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen 

Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, ympäristö ja luon-

nonvarat -vastuualue 

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

omainen  

Liikenne- ja viestintävirasto (Traficom) 

Pirkanmaan maakuntamuseo 

Suomen ympäristökeskus  

 

 Ilmoitus päätöksestä 

 

Asianosaisille, joille on lähetetty lupahakemuksesta erityistiedoksianto 

sekä niille, jotka ovat esittäneet lupahakemuksesta muistutuksia, vaati-

muksia tai mielipiteitä.  

 

 Päätöksestä tiedottaminen 

 

Aluehallintovirasto tiedottaa päätöksen antamisesta julkaisemalla kuulu-

tuksen ja päätöksen aluehallintovirastojen verkkosivuilla 

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

Vilppulan kaupungin verkkosivuilla. 

 

 

MUUTOKSENHAKU Päätökseen saa hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta valittamal-

la. 

 

Liite    Valitusosoitus 

 

 

 Asian on ratkaissut ympäristöneuvos Arto Paananen. Asian on esitellyt 

ympäristötarkastaja Assi Teittinen. 

  

 

 

Asiakirja on hyväksytty sähköisesti. Merkintä sähköisestä hyväksymi-

sestä on asiakirjan viimeisellä sivulla. 

 

 



  LIITE 

 
 

VALITUSOSOITUS        

 

Tähän aluehallintoviraston päätökseen tai siitä perittävään maksuun voi hakea muutosta kirjallisella valituksella. Vali-
tuksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on lainvastainen. 

Päätöksestä voivat valittaa asianosaiset, sekä vaikutusalueella ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun tai asuin-
ympäristön viihtyisyyden edistämiseksi toimivat rekisteröidyt yhdistykset tai säätiöt, sijaintikunta ja vaikutusalueen 
kunnat ja niiden ympäristönsuojeluviranomaiset, sekä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset ja muut asiassa 
yleistä etua valvovat viranomaiset.  

Asian käsittelystä hallinto-oikeudessa voidaan periä oikeudenkäyntimaksu siten kuin tuomioistuinmaksu-laissa 
(1455/2015) ja oikeusministeriön asetuksessa tuomioistuinmaksulain 2 §:ssä säädettyjen maksujen tarkistamisesta 
(1383/2018) säädetään. Maksun suuruus on 260 euroa. Tuomioistuinmaksulaissa on erikseen säädetty tapauksista, 
joissa maksua ei peritä. Tarkempia tietoja maksuista saa hallinto-oikeudesta.  

Toimi näin  

Jos haet muutosta aluehallintoviraston päätökseen, tee kirjallinen valitus Vaasan hallinto-oikeuteen ennen valitus-
ajan päättymistä. Valitusaika päättyy 8.11.2021. 

Valitusaika määräytyy seuraavasti: 

− Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen viimeistään seitsemäntenä (7.) päivänä siitä, kun aluehal-
lintovirasto 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, juhannusaatto tai ar-
kilauantai, määräaika päättyy ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen. 

Ilmoita valituksessa  

− valittajan nimi, postiosoite, puhelinnumero ja muut tarpeelliset yhteystiedot, kuten sähköpostiosoite. Jos valit-
tajana 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 yhteystietoa 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 aluehallintovirastoon) 

− valtakirja 
 

o asiamiehen on liitettävä valitukseen valittajalta saatu valtakirja  − ellei hän ole asianajaja, julkinen oi-
keusavustaja tai sellainen oikeudenkäyntiavustaja, joka määritellään luvan saaneista oikeudenkäyn-
tiavustajista annetussa laissa (715/2011).  
 

o asiamiehen ei tarvitse toimittaa valtakirjaa, jos hallinto-oikeuteen toimitetaan sellainen sähköinen asia-
kirja, jossa on selvitys asiamiehen toimivallasta. Asiamiehen ei myöskään tarvitse esittää valtakirjaa, 
jos valittaja on antanut valtuutuksen suullisesti tuomioistuimessa tai jos asiamies on toiminut asia-
miehenä asian aikaisemmassa käsittelyvaiheessa. 
 

Lähetä valitus hallinto-oikeuteen 

Hallinto-oikeuden yhteystiedot ovat: 



  LIITE 

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, sähköpostitse, telekopiona tai 
lähetin välityksellä. Suljetussa laitoksessa oleva henkilö voi antaa valituskirjelmän valitusajan kuluessa myös sille 
henkilölle, joka on määrätty laitoksessa tätä tehtävää hoitamaan tai laitoksen johtajalle.  

Valituksen on oltava perillä hallinto-oikeuden kirjaamossa viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen hallinto-
oikeuden aukioloajan päättymistä.  

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa 
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet 
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