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HAKEMUS JA ASIAN VIREILLETULO 

Heikki Mantila, Rauha Alajoki, Anja Hackspik, Esko Hyyrölänmäki, Pirkko 

Hyyrölänmäki, Laina Kalavainen, Timo Kalavainen, Pekka Kurikkala, 

Raija Kurikkala, Salla Lillhonga, Paula Mantila, Antti Mattila, Matias Mat-

tila, Mikko Mattila, Tuomo Mattila, Voitto Mattila, Jorma Okkonen, Anja 

Payne, Riitta Peltola, Tuomo Peltola, Maarit Penttilä, Pirjo Penttilä, Raija 

Rauhala, Urpo Rauhala, Antti Riikonen, Jussi Riikonen, Tommi Saarinen, 

Silvasti Aino oikeudenomistajat / Marja Silvasti-Lundell, Arto Suni, Mauno 

Tuomala, Raili Tuomala ja Hannu Yli-Parkas ovat 14.2.2018 aluehallin-

tovirastossa vireille panemassaan ja myöhemmin täydentämässään ha-

kemuksessa pyytäneet lupaa sillan ja pengertien rakentamiseen Ohlan 

saaresta Pikku-Leppäkarvoon Kalajoen kaupungissa. 

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA 

Vesilain 3 luvun 3 §:n 4) kohta ja 1 luvun 7 §:n 1 momentti 

HANKETTA KOSKEVAT LUVAT, PÄÄTÖKSET JA ALUEEN KAAVOITUSTILANNE 

Luvat ja päätökset 

Hakemus sillan ja pengertien rakentamisesta Ohlan saaresta Pikku-Lep-

päkarvoon on aiemmin tullut vireille Pohjois-Suomen aluehallintoviras-

toon 26.9.2014. Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on 9.3.2016 anta-

mallaan päätöksellä Nro 19/2016/2 jättänyt hakemuksen käsittelyn sil-

lensä, koska hakija oli perunut hakemuksen. 

Kaavoitustilanne ja suojelualueet 

Suunnitelma-alueella on voimassa ympäristöministeriön 24.10.2003 vah-

vistama Keski-Pohjanmaan 1. Vaihekaava sekä valtioneuvoston 

29.11.2007 vahvistama 2. Vaihekaava. Maakuntakaavassa suunnittelu-

alue on kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta maakun-

nallisesti tai seudullisesti tärkeää aluetta. Alueen suunnittelussa tulee 

edistää maisema- ja kulttuuriarvojen sekä perinnebiotooppien ja muiden 

luonnonperintöarvojen säilymistä. Yksityiskohtaisemmassa kaavoituk-

sessa tulee huomioida alueen erityispiirteet ja tarpeen mukaan antaa nii-

den säilymisen turvaavia kaavamääräyksiä ja suunnitteluohjeita. 

Alueella on voimassa Pikku-Leppäkarvon puoleisella osalla 2.3.2000 

vahvistettu Pohjanpään rantakaava sekä Ohlan saaressa 31.1.2012 hy-

väksytty ja 6.2.2012 lainvoiman saanut ranta-asemakaavan muutos ja 

laajennus. Pikku-Leppäkarvon puolella hankkeen alueella on loma-asun-

tojen korttelialue (RA) ja Ohlan puolella lähivirkistysalue (VL).  
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Hakemukseen on liitetty Kalajoen kaavoituspäällikön laatima muistio 

hankkeesta 20.1.2017 pidetystä neuvottelusta. Muistiossa on lausuttu 

mm. ” Alueella ei ole vireillä kaavamuutosta eikä tiehanke sitä vaadi, mi-

käli hankkeelle saadaan tarvittavat viranomaisluvat. Sillan rakentami-

sessa tulee ottaa huomioon Pikku-Leppäkarvon ja Ohlan saaren välillä 

kulkeva Pöllänsalmen veneväylä. Asiaa ei ole virallisesti käsitelty Kala-

joen kaupungin toimielimissä.” 

Hankealue sijoittuu lähelle (etäisyys yli 0,5 km) Rahjan saariston Natura-

2000 aluetta (FI 1000005), jonka suojelun perusteena ovat direktiivin mu-

kaiset luontotyypit (SCI) sekä lajit (SPA). Rahjan saariston suojelun to-

teuttamistapana ovat luonnonsuojelulaki, maankäyttö- ja rakennuslaki 

(132/1999) sekä vesilaki. Rahjan saariston Natura-alueen suojelun pe-

rusteena olevat luontotyypit, lintudirektiivin liitteen I linnut ja luontodirek-

tiivin liitteen II lajit on lueteltu hakemuksessa. 

Metsähallitus on laatinut 2012 Rahjan saaristoa koskevan hoito- ja käyt-

tösuunnitelman, jossa alueen luontotyypit on esitetty tarkemmin (Metsä-

hallitus 2012). Metsähallituksen esittämät luontotyypit perustuvat vuonna 

2009–2010 toteutettuihin maastoinventointeihin ja ne ovat myös tulevan 

Natura tietokantapäivityksen perustana. 

Metsähallituksen inventointien mukaan alueella Ohlan saaressa esiintyy 

luontotyyppejä kivikkorannat (1220), maankohoamisrannikon primääri-

sukkessiovaiheiden luonnontilaiset metsät (9030) sekä primäärimetsän 

kanssa päällekkäisenä luontotyyppinä paikoin myös lehtoa (9050). Mus-

tilan niemen lounaisrannalla esiintyy edellä mainittujen luontotyyppien li-

säksi luontotyyppiä merenrantaniityt* (1630) sekä pohjoisosassa hyvin 

pienialaisesti luontotyyppejä vaihettumis- ja rantasuot (7140), rannikon 

laguunit (1150) ja kasvipeitteiset merenrantakalliot (1230). 

Pauha, Ohlan pohjois- ja länsiosa samoin kuin Mustilan vastaavat osat 

kuuluvat valtakunnalliseen rantojensuojeluohjelmaan ja osa ohjelma-alu-

eesta on perustettu yksityisinä suojelualueina. Rantojensuojeluohjelman 

tavoitteena on säilyttää vielä toistaiseksi rakentamattomat suojeluohjel-

maan kuuluvat rannat rakentamattomina. Sekä rantojensuojeluohjelma-

alue että yksityiset suojelualueet kuuluvat lähes kokonaisuudessaan 

osana Rahjan saariston Natura-alueeseen. 

HANKKEEN SIJAINTIPAIKKA JA SEN YMPÄRISTÖ 

Suunniteltu silta ja pengertie sijaitsee Pikku-Leppäkarvon ja Ohlan saa-

ren välisessä Pöllänsalmessa, vajaat 10 km Himangan taajamasta poh-

joiseen. Ohlan saaren erottaa mantereesta kapeimmillaan noin 10 metrin 

levyinen ruopattu veneväylä. 
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LUPAHAKEMUKSEN SISÄLTÖ 

Hankkeen tarkoitus ja yleiskuvaus 

Tieyhteyden ja siihen liittyvän sillan ja pengertien tarkoituksena on kulku-

yhteyksien parantaminen saareen etenkin kelirikkoaikoina, jotka näyttä-

vät ilmaston lämpenemisen myötä yhä pitenevän. Etenkin saaren länsi-

puolen mökkien edustalla saattaa keskitalvellakin olla avovettä ja/tai erit-

täin ohut jääpeite. Vapaa-ajan asuntoja halutaan yhä useammin valvoa 

ja käyttää ympärivuotisesti. Jätehuoltoa olisi mahdollista parantaa (jäte-

kaivojen tyhjennys} sekä varmistaa palo- ja pelastusturvallisuutta eli hä-

lytysajoneuvojen pääsy saareen mahdollistuisi. 

Pelkästään veneyhteyteen perustuva liikkuminen rajoittaa suuren osan 

vuotta etenkin ikääntyneimpien mökinomistajien kulkumahdollisuuksia. 

Osassa saaren länsirannan mökeistä rantautuminen on kovemmilla 

länsi-/lounaistuulilla tuulilla erittäin vaikeaa jopa normaalin veneilykau-

denkin aikana. Kaikkien mökkien arvo nousisi tieyhteyden myötä ja eräät 

mökinomistajat suunnittelevat nykyisten mökkiensä uusimista, mikäli tie-

yhteys toteutuu. Puhtaampi autoliikenne myös ainakin osittain korvaisi 

enemmän melua ja päästöjä aiheuttavaa veneliikennettä. 

Vesistötiedot  

Pöllänsalmessa veden korkeus vaihtelee päivittäin teoreettisen keskive-

den suhteen. Hakemuksessa on esitetty ajanjaksolta 1.7.2014–

15.7.2015 meriveden vuorokautiset vedenkorkeustiedot Pietarsaaren ja 

Raahen asteikoilta. Ääriarvot Pietarsaaren ja Raahen tietojen perusteella 

interpoloituna ovat +80 ja -80 cm. Nämä lukemat on mitattu käytännössä 

veneilykauden ulkopuolella. Veneilykautiset vastaavat lukemat ovat noin 

+30 ja -30 cm. 

Pöllänsalmi yhdistää Ohlan ja Mustilanniemen välisen lahden sekä Ke-

kolahden. Molemmat lahdet ovat suoraan avomerelle laajalti avautuvia, 

joten ilmanpaineen ja tuulen aikaansaamat meriveden korkeusvaihtelut 

tasaantuvat lahdissa pääosin avomeren puoleisen yhteyden kautta. Sekä 

Mustila että Ohla ovat suuntaukseltaan kaakkois-luoteissuuntaisia, mikä 

vähentää etelästä tulevaa nousuveden virtausnopeutta ja pohjoisen puo-

lella Rahjan saaristo hidastaa pohjoisesta tulevaa laskuveden virtausta. 

Pöllänsalmessa käy virtaus pohjoisesta etelään meriveden laskiessa ja 

noustessa päinvastoin. Pöllänsalmessa veden virtaus riippuu veden kor-

keuden yleisestä vaihtelusta ja sen nopeudesta.  

Ruijanesikkoesiintymä 

Hakemukseen liitetyssä Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen 21.9.2017 

antamassa lausunnossa ruijanesikkoesiintymästä on esitetty mm: ”Poh-

jois-Pohjanmaan ELY-keskuksen edustajat ovat tehneet maastokäynnin 

alueelle 22.6.2017. Suunnitellun tielinjauksen kohdalla tonttien 208-431- 

150-3 ja 208-431-13-162 rajalla meren puolella havaittiin ruijanesikkoa. 
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Rantaniityltä on myös aiempia havaintoja ruijanesikosta. Lajin esiintymis-

paikat niityllä näyttäisivät vaihtelevan jonkin verran vuosittain, mikä on 

lajille tyypillistä.” 

Vesi- ja ranta-alueiden käyttö  

Pöllänsalmessa on veneväylä, joka on talvella 2013 puhdistusruopattu 

6 metrin leveyteen ja 0,75 metrin nimelliskulkusyväykseen, joten se so-

veltuu vain pienveneiden käyttöön. Pöllänsalmen väylä ei ole virallinen 

veneväylä vaan sitä hallinnoi Kalajoen kaupunki osana Rahjan saariston 

venereittiä.  

Veneliikennettä Pöllänsalmessa on tarkkailtu kesällä 2015 sekä kasvilli-

suus- ja kasvistokartoitusten yhteydessä, että otantana tarkkailupisteistä. 

Veneliikenteen tarkkailupisteenä oli salmen kapein kohta, jonka ohitukset 

laskettiin ja venetyyppi kirjattiin ylös. Veneliikenteen tarkkailu painottui 

kesälomakauteen, jolloin oli oletettavaa, että veneily olisi vilkkainta. Tark-

kailupäiviä kertyi yhteensä 14. Tarkkailuaikana tehtiin yhteensä 36 las-

kentapisteen ohittanutta venehavaintoa, joista kaikki olivat pieniä avoimia 

veneitä. 

Suoritettavat toimenpiteet ja rakenteiden tekninen kuvaus 

Silta-aukon leveys on 10 metriä ja alikulkukorkeus 2,5 metriä. Silta-arkut 

tullaan tekemään betonista, sillan kansi tarjouspyyntöjen perusteella joko 

betonista tai teräs + puu yhdistelmänä.  Sillan kantavuudeksi on alusta-

vasti suunniteltu vähintään 18 tonnia, jolloin se mahdollistaa palokunnan 

ensihälytysyksikön pääsemisen Ohlan saareen.  

Tiepenkereen ja sillan pituus vesialueella ja osittain vesialueella on noin 

80–90 metriä. Tiepenkereen korkeus Pikku-Leppäkarvossa kiinteistön 

208-431-150-3 itärannan alueella on 120 cm nollavedestä laskettuna.  

Silta-arkkujen kohdalla tien yläpinta on 300 cm korkeudella. Sillan pää-

dyissä tiealue luiskauksineen on noin 15 metrin levyinen. Sillan molem-

mille puolille asennetaan penkereeseen 2 halkaisijaltaan 1 200 mm ole-

vaa siltarumpua, jolla yläveden virtauksia saadaan tasoitettua.  

Kaivuutyöt rajoittuvat ranta-alueen pehmeiden maamassojen poistoon 

sekä silta-arkkujen pohjien tekoon. Kaivettavasta maa-aineksesta riip-

puen se pyritään käyttämään tien pohjaan kuivalla maalla tai läjittämään 

alueelle, jota on aiemmin käytetty viereisen venesataman kaivamisen yh-

teydessä maiden läjitykseen sekä Pöllänsalmen veneväylän puhdistus-

ruoppauksen (2013) massojen läjitykseen. 

Sillan ja tien rakentaminen ajoitetaan loppuvuoteen (marras–joulukuu) 

kunhan aluehallintoviraston lupa ja tietoimitus on saatu lainvoimaiseksi. 

Marraskuussa veneliikennettä Pöllänsalmessa ei normaalisti enää ole ja 

väliaikainen työpato salmen poikki voidaan rakentaa. Myös kasvusto on 

silloin jo lepovaiheessa, joten lähialueen väliaikainen veden samentumi-

nen ei aiheuta haittaa. Sääolosuhteista ja vedenkorkeudesta riippuen töi-

den kokonaiskestoksi arvioidaan 3-6 viikkoa, silta- ja ranta-alueella 2–3 

viikkoa.  



7 

 

Hakemukseen on liitetty Kalajoen teknisen lautakunnan 23.4.2014 an-

tama lausunto, jossa on lausuttu mm:  

”Silta on rakennettava Pöllänsalmeen siten, että nykyisen veneväylän 

keskilinja tulee silta-aukon keskikohdalle. 

Silta-aukon mitoitusleveys 8 500 mm ja -korkeus 2 500 mm luonnospii-

rustuksissa ovat riittäviä pienveneiden kulkemiseen Pöllänsalmen väy-

lällä. Väylän mahdollisien huoltoruoppauksien takia siltakannen leveys 

väylän kohdalla voi maksimissaan olla 3 800 mm.” 

Kiinteistötiedot 

Silta ja pääosa pengertiestä sijaitsee kiinteistön Yhteinen vesialue 208-

431-876-3 alueella. Ohlan saaren puolella pengertie ja siitä jatkuva yksi-

tyistie sijaitsee kiinteistön Herranpaikka 208-431-165-1 alueella. Pikku-

Leppäkorven puolella pengertie ja siitä jatkuva yksityistie sijaitsee kiin-

teistön Leppis 208-431-150-3 alueella. 

Hanketta varten tarvittavat alueet 

Hakija on esittänyt, että oikeudet sekä mahdollinen käyttöoikeuskorvaus 

hanketta varten tarvittavaan vesi- ja maa-alueeseen ratkaistaan tule-

vassa tietoimituksessa.   

Hankkeen vaikutukset 

Veneily 

Silta-aukon vapaa kulkukorkeus keskivedestä mitattuna on suunnitelman 

mukaan 2,5 metriä, joten kahdentoista kuukauden veneilykautisen mak-

simikorkeuden +30 cm aikana vapaata kulkukorkeutta jää 2,2 metriä ja 

aliveden aikana 2,8 metriä.  

Veneliikennettä Pöllänsalmessa tarkkailtiin kesällä 2015. Kaikki havaitut 

veneilytapahtumat olivat sellaisia, että ne eivät estyisi suunnitelman mu-

kaisen sillan toteuttamisen vuoksi. 

Koska kaivetun väylän nimellissyvyys on 0,75 metriä, ei väylä sovellu 

suurille aluksille tai purjeveneille. Väylä on Kalajoen kaupungin ylläpi-

tämä ja kaupungin tekninen lautakunta on 23.4.2014 § 26 antamassaan 

lausunnossa todennut sillan suunnitellun mitoituksen olevan riittävä pien-

veneiden kulkemiseen Pöllänsalmen väylällä. 

Väylänpitäjän ja vesiliikenne tarkkailun perusteella sillan toteuttaminen 

suunnitelmassa esitetyllä tavalla ei estä tai vähennä väylän nykymuo-

toista käyttöä. 

Vesistö 

Salmen kapein kohta on suunnitellusta sillan paikasta lounaaseen. Ka-

peimman paikan poikkileikkauspintaala on noin 12 m2. Väylä on ruopattu 

vuonna 2013 pohjan leveydeltä kuuteen metriin. Silta-aukon leveys tulee 

olemaan 10 metriä. Lisäksi pengertiehen tulee suunnitelman mukaan 
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neljä halkaisijaltaan 1 200 mm rumpua, jotka mahdollistavat veden vir-

taamisen lahdessa väylää laajemmalla alalla ja lisäävät lahden virtaaman 

poikkileikkauspinta-alaa. Sillan toteuttaminen suunnitellusti ei kavenna 

veneväylää eikä vaikuta salmen virtaamiin merkittävästi sillä salmen ka-

pein kohta on käytännössä lähes kaivetun väylän levyinen. Näin ollen sil-

lan ja pengertien toteuttaminen suunnitelman mukaisesti ei vaikuta mer-

kittävästi Pöllänsalmen virtauksiin eikä vedenkorkeuksiin. 

Hankkeen rakentamisaikaiset vesistövaikutukset tulevat olemaan paikal-

lisesti vettä samentavia. Vaikutusten laajuus riippuu osittain veden kor-

keuden vaihtelusta työn toteuttamisen aikana. Työn toteuttamispaikan 

virtaukset eivät ole kovinkaan suuria, joten samennuksen vaikutusalueen 

oletetaan jäävän muutamaan kymmeneen tai sataan metriin. Samen-

nusta aiheuttaa lähinnä kaivettavasta hienosta pohjasedimentistä ja 

maa-aineksesta irtoava hieno kiintoaines. 

Samennuksessa ei odoteta olevan haitallisia aineita, koska lähellä ei ole 

ollut mitään teollista toimintaa, josta vesistöön olisi päässyt haitallisia ai-

neita. Myöskään aikaisemmissa väylän ruoppauksissa ei ole havaittu hai-

tallisia vaikutuksia vesistöön. 

Rakentamistöiden sijoittuminen syksyyn ja talveen vähentää luonnolle ai-

heutuvaa haittaa. Vaikutusalueen lahdet eivät ole syyskutuisten kalojen 

kutualueita, joten mädin ja pienten poikasten tukehtumisvaaraa ei synny. 

Kasvillisuus on ehtinyt lakastua talvehtimismuotoihinsa, jotka ovat sopeu-

tuneet syksyisten ja talvisten myrskyjen aiheuttamaan veden samennuk-

seen ja pohjamateriaalien liikkeisiin. 

Vesienhoitosuunnitelma: 

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus sekä Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus 

ovat antaneet yhteneväisen lausunnon: 

• Hankealuetta koskee Kokemäenjoen-Saaristomeren-Selkämeren 

vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelma vuosiksi 2016–2021. 

(http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-314-339-5) 

•  Hankealue kuuluu ”Rahjan saaristo etelä” –vesimuodostumaan, 

jonka ekologinen tila on tyydyttävä.  

• Hanke on paikallinen eikä sen toteuttaminen estä rannikkomuo-

dostuman ympäristötavoitteiden saavuttamista. Työnaikaiset vai-

kutukset ovat väliaikaisia. 

 

Suojelualueet 

Silta ja tie sijoittuvat kokonaisuudessaan Rahjan saariston Natura-alueen 

ja muiden suojeluohjelmien alueiden ulkopuolelle. Ohlassa tie menee lä-

helle luontotyyppejä maankohoamisrannikon primäärisukkessiovaihei-

den luonnontilaiset metsät *(9030) ja lehdot (9050). Molemmat ovat puus-

toisia luontotyyppejä, joiden edustavuutta, toimintaa ja rakennetta hei-

kentää puuston hakkuut tai pintavesien liikkumisen muuttaminen. Luon-

totyypit rannikon laguunit (1150) sekä vaihettumis- ja rantasuot (7140) 

heikkenevät ruoppauksista, ojituksista tai vesien liikkumisen muuttami-

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-314-339-5
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sista. Luontotyyppejä kivikkorannat (1220), kasvipeitteiset merenranta-

kalliot (1230) sekä merenrantaniityt (1630) voivat heikentää suorat ruop-

paukset, rantarakentaminen, saastuminen ja öljyvahingot. Kasvipeitteisiä 

kallioita ja rantaniittyjä voivat heikentää lisäksi rehevöityminen tai um-

peen kasvaminen. 

Suunnitelmassa ei esitetä hakkuita tai vesistö järjestelyjä, jotka ulottuisi-

vat luontotyypeille. Tien ulottaminen saareen lisää jonkin verran alueella 

liikkumista ja myös mahdollisesti luototyypeillä liikkumista mutta se ei vä-

hennä luontotyyppien pinta-alaa tai heikennä niiden edustavuutta.  

Pengertiellä ja sillalla ei ole vaikutusta Ohlan ja Mustilan kivikkorantoihin, 

merenrantakallioihin tai rantaniittyihin. 

Näin ollen luonnonsuojelulain (1069/1996) 65 §:ssä tarkoitettua vaikutus-

ten arviointia ei ole tarpeen tehdä enempää suojelun perusteena olevien 

luontotyyppien kannalta. 

Ruijanesikko ja muut suojellut lajit 

Hakemukseen liitetyssä Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen 21.9.2017 

antamassa lausunnossa on esitetty mm, että ”ruijanesikon osalta tien ra-

kentaminen on mahdollista, mikäli tien linjausta muutetaan siten, että tie-

linjausta siirretään tontin 150-3 metsän puolelle ruijanesikkoesiintymän 

läheisyydessä. Tien etäisyys esiintymästä tulee olla ojan takaluiskan 

päältä mitattuna vähintään 15 metriä. Tien rakentaminen on myös toteu-

tettava siten, että tie ei kuivata rantaniittyä, tarvittaessa vettä on tieltä joh-

dettava niityn suuntaan”. 

Rahjan saariston Natura-alueen suojelun perusteena olevat Lintudirektii-

vin liitteen I lajit, jotka saattavat olla sillan vaikutuspiirissä ovat: lapintiira, 

kalatiira, kurki, liro, mustakurkku-uikku, suokukko. 

Lapintiira ja kalatiira pesivät suunnitellusta tiestä ja sillasta lähimmillään 

noin 130 metrin päässä koillisessa sijaitsevalla pienellä luodolla. Tämä 

on riittävä etäisyys turvaaman tiirojen pesimärauhan. Kurki ei pesi Pöl-

länsalmen rantaniityillä, sillä se on arka laji, joka karttaa asutusta ja ke-

sämökkialueita. Liro saattaa pesiä ja ruokailla myös läheisillä rantaniityillä 

mutta yleensä laji välttelee kapeita puuston reunustamia rantaniittyjä, jol-

laisia tielinjauksen kohdalla on. Suokukko on alueella enää lähinnä läpi-

muuttaja, joka suosii laajempia rantaniittyjä eikä siten todennäköisesti 

pesi tien välittömässä läheisyydessä. Mustakurkku-uikku saattaa pesiä 

hyvinkin lähellä sekä kesämökkejä että teitä ja jopa hyvin lähellä ranta-

puustoa, joten se ei karta kapeitakaan rantaniittyalueita. Rakennustyöt 

on kuitenkin tarkoitus toteuttaa pesimäajan ulkopuolella ja pengertie 

saattaa tulevaisuudessa muodostaa mustakurkku-uikulle uusia pesimä-

alueita uuden keinotekoisen rantaviivan myötä. 

Mehiläishaukka, metso, palokärki, pohjantikka ja pyy ovat metsälajeja, 

joiden elinpiiriä Ohlaan tuleva tie saattaa sivuta. Mehiläishaukka saattaa 

pesiä useita vuosia samassa pesässä, joka on yleensä melko korkealle 

kuuseen rakennettu risupesä. Metso, palokärki, pohjantikka ja pyy pesi-

vät joka vuosi eri paikalla elinpiirillään. Ohlassa ei kuitenkaan tiettävästi 

pesi mehiläishaukka, metso eikä pohjantikka. Palokärki ja pyy voivat va-

lita seuraavana pesimäkautena pesäpaikkansa hieman tielinjaa kauem-

paa, mikäli lajit Ohlassa aikovat pesiä. 
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Direktiivin liitteen II lajeista harmaahylje ja norppa ovat ulompana merellä 

eläviä nisäkkäitä eivätkä ne tavallisesti tule sillan ja tien vaikutusalueelle. 

Saukko esiintyy lähinnä Siiponjoen alueella ja saattaa satunnaisesti liik-

kua rannikkoa pitkin lähinnä hämärän aikaan. Kivisimppu on kivisten poh-

jien kalalaji, joka ei viihdy suunnittelualueen lietteisillä pohjilla. Nahkiai-

nen esiintyy lähinnä ulkomerellä syönnösvaelluksen aikana ja nousee 

syksyllä Siiponjokeen kutemaan. Nahkiaisen vaellusreitti ei kulje penger-

tien ja sillan vaikutusalueen kautta. 

Pengertien ja sillan toteuttaminen suunnitelman mukaisesti esitettyyn 

paikkaan ei todennäköisesti merkittävästi heikennä suojeltavien lajien 

esiintymistä alueella tai vaikuta niiden suotuisaan suojeluntasoon. Rui-

janesikon kohdalla vaikutuksia vielä lieventää pengertiehen tulevat vir-

tausaukot. 

Näin ollen luonnonsuojelulain (1069/1996) 65 §:ssä tarkoitettua vaikutus-

ten arviointia ei ole tarpeen tehdä enempää myöskään suojelun perus-

teena olevan lajiston kannalta. 

Tarkkailu 

Vesistövaikutusten tarkkailemiseksi ehdotetaan urakoitsijan velvollisuu-

deksi tarkkailla veden laatua ja samennuksen laajuutta päivittäin urakan 

edetessä ja pitämään siitä kirjaa. Lisäksi urakoitsija velvoitetaan otta-

maan yksi vesinäyte urakan alussa, yksi urakan aikana ja kaksi sen pää-

tyttyä. 

HAKEMUKSESTA TIEDOTTAMINEN 

Aluehallintovirasto on vesilain 11 luvun 7, 10 ja 11 §:ssä säädetyllä ta-

valla kuuluttamalla asiasta aluehallintovirastossa ja Kalajoen kaupun-

gissa varannut tilaisuuden muistutusten tekemiseen ja mielipiteiden esit-

tämiseen hakemuksen johdosta viimeistään 6.6.2018. Kuulutus on erik-

seen lähetetty asiakirjoista ilmeneville asianosaisille.  

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

muksen johdosta lausunnon Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne ja 

ympäristökeskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueelta, Lapin 

elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskuksen Pohjois-Suomen Kalatalous-

palvelulta, Liikenneviraston meriväylät -yksiköltä, Kalajoen kaupungilta ja 

Kalajoen kaupungin ympäristönsuojelu- ja kaavoitusviranomaiselta. Kuu-

lutuksesta on ilmoitettu Kalajokilaakso -nimisessä sanomalehdessä. 

Kuulutus ja asiakirjat on keskeiseltä osin julkaistu internetissä aluehallin-

toviraston Lupa-Tietopalvelussa. 
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LAUSUNNOT 

1) Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen 

ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue on lausunnossaan todennut, 

että hakemuksen mukainen rakentaminen ei näyttäisi sanottavasti louk-

kaavan yleistä tai yksityistä etua. Tien linjaus noudattaa ELY-keskuksen 

lausuntoa 21.9.2017. Hankkeesta voi aiheutua lyhytaikaista ja paikallista 

veden samentumista. Vähäisiksi arvioitavien vesistövaikutuksien vuoksi 

rakentamisen työnaikaisia vesistövaikutuksia voidaan tarkkailla esitetyllä 

tavalla. Vesinäytteistä on määritettävä ainakin kiintoaine-, typpi- ja fosfo-

ripitoisuus ja tulokset on toimitettava ELY-keskukselle välittömästi niiden 

valmistuttua. Lupa on myönnettävissä hakemuksen mukaisena. 

2) Liikenneviraston Meriväylät -yksikkö on lausunnossaan todennut, 

että Liikennevirasto ei vastusta suunniteltua siltayhteyttä Ohlan saaren ja 

mantereen välillä. Liikennevirasto huomauttaa, että sillan alikulkukor-

keutta määritettäessä on huomioitava turvallisuusväli, jonka hankealueen 

sijainti ja liikenteelliset olosuhteet huomioiden voidaan katsoa olevan 0,5 

metriä. Liikenneviraston Ohjeet vesistön ylittävien siltojen aukkomitoituk-

sesta (42/2017) -ohjejulkaisun mukaisesti sillan alikulkukorkeus on silta-

aukon vapaan korkeuden (keskivedentasosta (MW) sillan alapinnan kor-

keustasoon) ja turvallisuusvälin erotus. Ohjeistuksen mukaisesti sillan ali-

kulkukorkeus olisi näin ollen 2 metriä. Sillan alikulkukorkeus on merkit-

tävä maastoon rajoitettua alikulkukorkeutta osoittavalla vesiliikennemer-

killä, jonka toteutus on hankkeesta vastaavan vastuulla. Määräykset ja 

ohjeet vesiliikennemerkeistä sekä niiden sijoittamisesta on esitetty mää-

räyksessä Liikenneviraston määräys vesiliikennemerkeistä ja valo-opas-

teista (12.4.2017, LIVI/2393/00.03.03/2017). Hankkeesta vastaavan tu-

lee tiedottaa rakennustöiden aikataulusta ennen hankkeen toteutusta 

paikallisesti ja Liikenneviraston meriväyläyksikköä.  

Siltatyön valmistuttua hankkeesta vastaavan on ilmoitettava valmistumi-

sesta Liikenneviraston meriväyläyksikköön em. ohjejulkaisun mukaisella 

valmistumisilmoituksella joko sähköpostitse: kirjaamo@liikennevirasto.fi 

tai postitse osoitteeseen: Liikennevirasto, meriväyläyksikkö, PL 20, 

65101 Vaasa. Valmistumisilmoituksen perusteella sillan sijainti- ja alikor-

keustieto merkitään merikarttaan. 

3) Kalajoen kaupunki ja kaupungin kaavoitusviranomainen ovat lau-

sunnossaan todenneet, että alueella on voimassa Pohjois‐Pohjanmaan 

1. vaihemaakuntakaava, jossa alue sijoittuu luonnon monikäyttöalue ‐ra-

jauksen sisäpuolelle. Alueen maankäyttöä suunniteltaessa tulee kiinnit-

tää erityistä huomiota arvokkaiden luontoalueiden virkistyskäyttömahdol-

lisuuksien edistämiseen, niiden välisten reitistöjen muodostamiseen sekä 

maisema‐ ja ympäristöarvojen säilymiseen. Lisäksi alue sijoittuu matkai-

lun vetovoima‐alue/matkailun ja virkistyksen kehittämisen kohdealue ‐ra-

jauksen sisäpuolelle. Merkinnällä osoitetaan ympäristöarvojen, matkailun 

ja virkistyksen kannalta valtakunnallisesti ja kansainvälisesti merkittäviä 

aluekokonaisuuksia. Kalajoen alueen kehittäminen merellisenä matkailu-

alueena perustuu Hiekkasärkkien matkailukeskuksen palveluihin sekä 
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Rahjan saariston ja muun maankohoamisrannikon luonnon‐ ja kulttuu-

riympäristöön liittyviin virkistys‐ ja vapaa-aikatoimintoihin. Alueen maan-

käyttöä suunniteltaessa on kiinnitettävä erityistä huomiota virkistysaluei-

den ja ‐reittien verkoston muodostamiseen sekä maisema‐ ja ympäristö-

arvojen säilymiseen ja matkailukeskusten rakentamisen sopeuttamiseen 

ympäristöön. Voimassa olevassa 2. vaihemaakuntakaavassa alue sijoit-

tuu maakunnallisesti arvokkaalle maisema-alueelle (Keski‐Pohjanmaan 

jokiseutu ja rannikko, Hiekkasärkät ja Rahjan saaristo), jota on ehdotettu 

valtakunnallisesti arvokkaaksi maisema‐alueeksi, päivitysinventointi 

2013. Alue sijoittuu myös Keski‐Pohjanmaan 1. ja 2. vaihemaakuntakaa-

voihin, joissa alueelle osoitetut merkinnät vastaavat voimassa olevien 

Pohjois‐Pohjanmaan vaihemaakuntakaavojen merkintöjä. 

Alueella on voimassa Pohjanpään ranta‐asemakaava (2000) sekä Ohlan 

saaren eteläpäässä Pohjanpään ranta‐asemakaavan muutos ja laajen-

nus Ohlan saaressa (2012). Kaavoissa ei ole tutkittu tieyhteyttä mante-

reenpuolelta Ohlan saareen. Kaavamerkinnät Pikku‐Leppäkarvon alu-

eella kohdassa, josta pengertie on suunniteltu alkavaksi, on alueella 

loma‐asuntojen korttelialuetta (RA). Ohlan saaressa pengertien toisessa 

päättymispisteessä on alueelle kaavassa osoitettu lähivirkistysaluetta 

(VL) ja venevalkama (LV). Ohlan saaren keskiosaan on kaavassa osoi-

tettu maa‐ ja metsätalousaluetta (M), joka on säilytettävä rakentamatto-

mana. Ohlan saaren luonteispää kuuluu laajaan Rahjan saariston Natura 

2000‐alueeseen. 

Pengertien ja sillan rakentamista Ohlan saareen ei voida ratkaista ilman 

kokonaisvaltaista ranta‐asemakaavan laatimisprosessia, jossa samalla 

tutkittaisiin, kuinka suunniteltu tie Ohlan saaressa jatkuu ja kuinka yhtey-

det kaikille 48 tontille järjestetään. Suunnitelma sillan ja pengertien ra-

kentamiseksi on voimassa olevan ranta‐asemakaavan vastainen. 

Hankkeella on suoria, merkittäviä vaikutuksia Ohlan ja Pikku‐Leppäkar-

von maanomistajien maankäyttöön sekä viihtyvyyteen. Pengertie on 

suunniteltu Pikku‐Leppäkarvossa sijoittumaan ranta‐asemakaavan mu-

kaiselle loma‐asuntotontille 3 (RA). Myöskään tieyhteyttä rantaan ei ole 

mahdollista toteuttaa ilman, että tie tehtäisiin yhden tai kahden ranta‐ase-

makaavan mukaisen loma‐asuntotontin alueelle. Tieyhteyttä Ohlan saa-

ressa ja kullekin saaren RA tontille ei ole esitetty Pohjanpään ranta‐ase-

makaavassa. Asiakirjoissa ei ole esitetty, kuinka tieyhteys on ajateltu kul-

kemaan Ohlan saaren halki ja kuinka yhteydet tiheästi rakentuneille 

ranta‐alueille järjestetään. Voimassa olevassa Pohjanpään ranta‐asema-

kaavassa tonteille ei ole osoitettu ajoyhteys ‐merkintöjä. 

Ohlan saaren loma‐asutuksen erityispiirteenä on saaristomaisuus ja 

kulku kullekin loma-asuintontille on esitetty vesiteitse. Tieyhteyden, sillan 

ja pengertien toteuttaminen Ohlan saareen muuttaisi ratkaisevasti saaren 

loma‐asutuksen luonnetta. Pengertien ja sillan paikka vaikuttaa olennai-

sesti Ohlan saaren sekä Pikku‐Leppäkarvon tieyhteyksiin, eikä sillan ja 

pengertien paikkaa voida ratkaista erillisenä asiana. Pelkällä aluehallin-
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toviraston lupakäsittelyllä sillan ja pengertien osalta ei myöskään saavu-

teta riittävää kuulemis‐ ja osallismenettelyä hankkeen koko vaikutusym-

päristössä. 

Hankkeen ympäristövaikutuksista vaikutuksia jäiden kertymiseen ja syys‐ 

ja kevättulvien riskiin Pöllänsalmen ympäristössä ei ole arvioitu. Nämä 

ovat vaikutuksia, jotka koskettavat useaa maanomistajaa hankkeen vai-

kutusalueella. Pengertie on ajateltu mantereen puolella kulkemaan kah-

den rakennetun loma‐asuntotontin välistä, mutta vaikutuksia näihin ei ole 

arvioitu. Hankealue sijoittuu maakunnallisesti arvokkaalle maisema‐ 

alueelle, mutta maisemavaikutuksia ei ole arvioitu. Mahdollisen penger-

tien ja sillan paikka, kuten myös Ohlan saareen sijoittuva tielinjaus ja 

kulku kaikille 48 loma‐asuntotontille tulisi tutkia siten, että voidaan todeta 

ratkaisun olevan maisemallisilta, sosiaalisilta sekä ympäristövaikutuksil-

taan parhaassa mahdollisessa paikassa. 

4) Kalajoen kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen on lausun-

nossaan todennut, että Kalajoen kaupungin ympäristölautakunnan johto-

säännön mukaan lausunnot antaa ympäristötarkastaja. 

Ympäristötarkastaja vastustaa hanketta, koska hankkeella on mahdolli-

sesti haitallisia vaikutuksia ympäröiviin alueisiin. Hakemuksessa ei ole 

esitetty, että pengertien ja sillan paikka olisi suunniteltu siten, että vaiku-

tukset ympäristöön olisivat mahdollisimman vähäiset. 

Silta-aukko tulisi hakemuksen mukaan olemaan 10 metriä leveä, mikä 

vastaa leveydeltään suunnilleen salmen kapeimman kohdan leveyttä. 

Hakemuksessa on esitetty, ettei pengertien rakentaminen tästä syystä 

vaikuttaisi haitallisesti virtaamiin alueella. Pitkän pengertien vaikutuksia 

vesialueisiin tulee kuitenkin selvittää laajemmin, koska toteutuessaan 

pengertie mahdollisesti patoaa Pöllänsalmea. Hankkeen toteuttaminen 

tulisi aiheuttamaan todennäköisesti muutoksia virtaamissa Pöllänsal-

messa huolimatta tiehen lisättävistä rummuista. Virtaamien vähentymi-

sen vaikutuksia matalille vesialueille ja rantaniitylle tulisi selvittää lisää. 

Uusitussakaan hakemuksessa ei ole esitetty pengertien vaikutusta jäiden 

liikkeisiin ja sitä voiko pengertiestä aiheutua haittaa lähialueille jäiden läh-

temisen aikaan, jos silta-aukkoon muodostuu jääpato. 

Ruijanesikon esiintymät vaihtelevat luonnossa runsaasti, eikä kasvi kuki 

joka vuosi samassa paikassa. Virtaamien muutokset Pöllänsalmessa voi-

vat vaikuttaa rantaniityn muuttumiseen ja siementen kulkeutumiseen alu-

eelle. Ruijanesikon tunnetut esiintymispaikat ja lajin mahdollisuus pysyä 

elinvoimaisena mahdollisesti rakennettavasta sillasta ja pengertiestä 

huolimatta tulee varmistaa. Lisäksi on huomioitava, että ruijanesikon 

esiintymien suojelemisen lisäksi tulisi tutkia kokonaisvaltaisesti ympäris-

tövaikutuksiltaan ja maisemavaikutuksiltaan paras sijoituspaikka. 

Hankkeella on myös pysyviä haitallisia vaikutuksia alueen saaristomaise-

maan. 



14 

 

Suunnitellulla alueella on lainvoimainen Pohjanpään ranta-asemakaavan 

muutos ja laajennus Ohlan saaressa (2012) sekä Pohjanpään ranta-

kaava (2000). Kaavoissa ei ole osoitettu tieyhteyttä Ohlan saareen. Oh-

lan saareen on hyvät veneily-yhteydet ja venematka on lyhyt. Veneväylän 

vuoksi saareen pääsee helposti. Rahjan saaristossa on runsaasti mök-

kejä eri saarissa ja on hyväksyttävä, että kaikkialle ei voi päästä autolla. 

MUISTUTUKSET JA MIELIPITEET 

5) Päiviö Mattila ja Markku Antero Mattila (Huvilaranta 208-431-11-

88) ovat todenneet, että heille tie on tarpeeton. Veneyhteys on riittävä. 

Kiinteästä tieyhteydestä syntyisi muistuttajille huomattavat taloudelliset 

rasitteet. Muistuttajille syntyvien kustannusten vuoksi he vastustavat tie- 

ja siltahanketta. 

6) Kalevi Tulasalo, Arja Tulasalo, Ari Tulasalo ja Irene Jylhä (os. Tu-

lasalo) (Lepola 208-431-13-162) ovat todenneet, että sillan hakijoiden 

argumentteina ovat kulkuyhteydet Ohlaan ympäri vuoden. Rakentaes-

saan mökit Ohlaan he ovat todellakin tietäneet rakentaneensa saareen. 

He eivät ota huomioon, mitä haittaa he aiheuttavat vanhoille mökkiläisille, 

myös muistuttajille, tietä ja siltaa rakentaessaan. Sillä eihän ilman tietä 

pääse sillallekaan, josta ovat nyt ensin hakemuksen tehneet. 

Jäteasiansa he ovat hoitaneet tähänkin asti, se ei ole mielestämme iso 

asia. Sen minkä mökille vie, tuo kevyempänä takaisin kodin jätehuoltoon. 

Muistuttajilla se on toiminut hyvin. Biologinen jäte on helppo kompos-

toida. Sitähän yhteiskuntakin toivoo ja luonto kiittää. 

Muistuttajat eivät ole kuulleet yhdenkään mökin palaneen neljänkymme-

nen (40) vuoden aikana Ohlassa, jonka muistuttajat ovat mökkeilleet. 

Saaressahan ei ole pulaa vedestä ja sinne on myös vedetty vesijohto. 

Kaupoista saa vesipumppuja ja saaressa on myös sähköt, joilla ne toimi-

vat.  

Sillan ja tien rakentajien suunnitelmissa talvimyrskyt ovat jääneet koko-

naan ottamatta huomioon. Etelämyrsky voi nostaa joulu- helmikuussa ve-

den korkealle. Sillan kohdalla veden leveys voi olla silloin 150 metriä. 

Mustilanlahdessa voi olla 20–50 cm paksu jää. Myrskyn nostaessa vettä 

valtavat jäämassat tukkivat pienen silta-aukon penkereineen. Nyt jäät 

pääsevät menemään vapaasti Kekolahden puolelle, silti jäät ja vesi tule-

vat nytkin muistuttajien saunan alle, sillä ranta on alavaa maata. Useita 

mökkejä on vaarassa kastua. Maksaako vahingot luvan myöntäjä vai lu-

van hakijat? Ne, jotka ovat rakentaneet mökin saareen, ovat tehneet sen 

tietäen, että tietä ei ole. Lähistölle on rakennettu kolme pientä venesata-

maa saareen kulkevia mökkiläisiä varten. 

Muistuttajien kiinteistön käyttömukavuus tulee suunnitellulle sillalle ra-

kennettavan tien takia kärsimään todella paljon. Suunniteltu tie, joka joh-

taa sillalle, tulisi kulkemaan muistuttajien tontin rajaa pitkin liian lähelle 

heidän mökkiään ja pihapiiriään. Tiellä tulisi olemaan runsas liikenne, 
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koska Ohlassa on mökkejä noin 30. Liikennettä lisää mökkiläisten suku-

laisten ja tuttavien vierailut sekä satunnaiset tienkäyttäjät, joita mökkiteillä 

aina liikkuu. Muistuttajien pihan käyttö on juuri suunnitteilla olevalle sillalle 

päin. Lisäksi muistuttajien tontilla on jäljellä rakennusoikeutta toisellekin 

mökille, joka tulisi vielä lähemmäksi suunniteltua tietä. 

Muistuttajien mökki on ollut suojaisa ja rauhallinen keidas vastapainoksi 

kaupunkielämälle. Tien takia tämä kaikki olisi mennyttä. Muistuttajille tu-

lisi tiestä meluhaittaa, pakokaasuja ja pölyhaittoja sekä kiinteistön arvon 

aleneminen. Tämä kaikkihan tulisi olemaan pysyvä haitta niin muistutta-

jille kuin muistuttajien lapsille ja jälkipolville. Kysymyksessä on luonnon-

rauhan ja maiseman menettäminen, joita yhteiskunnassa yleisesti arvos-

tetaan. Kun te siellä huolehditte kukkasistakin (Ruijanesikko ym.), mikä 

on tietysti aivan oikein, olisi oikeudenmukaista huolehtia myös ihmisistä 

ja heidän hyvinvoinnistaan. 

Te, jotka käsittelette tätä muistutusta ja teette päätöksiä, laittakaapa käsi 

sydämelle: haluaisitteko omaa mökkiänne kastelemaan myrskyn nosta-

mat tulvavedet ja ralliradan pihapiiriin? 

Mantereelta sillalle johtavan tien, sillan ja pengertien rakentamisesta 

Pikku-Leppäkarvolta Ohlaan muistuttajat eivät voi hyväksyä, koska tie tu-

lisi kulkemaan muistuttajien tontin rajaa pitkin ja tulisi liian lähelle muis-

tuttajien mökkiä. 

7) Juhani Liius (Raitala 208-431-11-81) on todennut, että muistuttaja on 

jo aikaisemmin vastustanut siltahanketta Ohlaan. Muistuttajan omista-

masta Raitalan tilasta on noin puolet Naturan luonnonsuojelualueessa. 

Muistuttajan mielestä tämä luonnon rauha ja alkuperäinen luonnon 

muoto muuttuu epäaidoksi, mikäli saareen tulee silta ja pölisevä tie. Li-

säksi muistuttaja on todennut rakentaneensa tietoisesti mökin saareen, 

jotta hän voi olla rauhassa luonnosta nauttien. 

8) Sirkka Joensuu / Himangan Urheilijat ry (Rajala 208-431-11-134) 

on todennut, että Himangan Urheilijat ry ei tarvitse siltaa eikä tietä omis-

tamalleen tontille eikä halua osallistua tuleviin tien ja sillan kustannuksiin. 

9) Seija ja Pentti Yli-Parras (Meri-Kullala 208-431-165-12 ja 1/7 osuus 

Herranpaikka 208-431-165-1 sekä 1/7 osuus Ruohomäki 208-431-

165-6), Heikki Yli-Parkas (1/7 osa Herranpaikka 208-431-165-1 ja 1/7 

osa Ruohomäki 208-431-165-6), Hilkka Lehtinen (Syrjälä 208-431-11-

121), Esa Yli-Parkas ja Tuula Perttunen (1/7 osa Herranpaikka 208-

431-165-1, 1/7 osa Ruohomäki 208-431-165-6 ja Kompo 208-431-165-

13), Marjatta ja Mauno Typpi (Salmi 208-431-165-11), Tapio Tömi-

sevä (Hamina 208-431-11-125), Jukka-Pekka Yli-Parkas (1/7 osa Her-

ranpaikka 208-431-165-1, 1/7 osa Ruohomäki 208-431-165-6 ja Kuu-

siniemi 208-431-165-14), Sauli ja Anita Torvi (Leppis 208-431-13-177) 

ja Esa Yli-Parkas (osuus Herranpaikka 208-431-165-1, ovat vastusta-

neet ehdottomasti sillan ja pengertien rakentamista mantereelta Pikku-

Leppäkarvosta Ohlan saareen. 



16 

 

Muistuttajat ovat pyytäneet, että Pohjois-Suomen aluehallintovirasto hyl-

kää Heikki Mantilan ja hakijakumppanien nimissä tehdyn sillan ja penger-

tien rakentamista koskevan lupahakemuksen kaikilta osin. 

Asiassa esitetty lupahakemus liittyy Kalajoen kaupungin Ohlan saaren 

yksityistien tiettyjen osakkaiden vireille saattamaan yksityistietoimituk-

seen (T:no 2012-417948), jossa haetaan tieoikeuden perustamista Ohlan 

saareen. Muistuttajat ovat vastustaneet ja vastustavat edelleen tieoikeu-

den perustamista saareen ja katsovat, että tälle hankkeelle ei ole yksityi-

sistä teistä annetun lain mukaisia perusteita. Tien tekemisestä aiheutuisi 

huomattavaa haittaa kiinteistöille, joiden kautta tietä on nyt suunniteltu 

kulkevaksi, eivätkä tien rakentamisedellytykset täyty yksityisistä teistä 

annetun lain mukaisesti. Hakemus koskee tieyhteyden rakentamista saa-

reen, jossa sijaitsee ainoastaan vapaa-ajan käytössä olevia rakennuksia. 

Vakituiseen asumiskäyttöön käytettäviä asuntoja ei saarella ole, eivätkä 

saarta koskevat vahvistetut kaavat tällaista asutusta edes sallisi. Tämän 

kaltaisen - vain vapaa-ajan käyttöön tarkoitetun - asutuksen vuoksi tie-

oikeuden perustamista ei voida perustella sillä, että sen saaminen olisi 

lain edellyttämällä tavalla tärkeää. 

Muistuttajat pitävät tiehanketta ja siihen olennaisesti liittyviä sillan ja pen-

gertien rakentamista ympäristölainsäädännön vastaisena ja hankkeen to-

teuttaminen aiheuttaisi merkittävää haittaa Ohlan saaren ja sen lähialu-

een luonnolle. Ohlan saaren luonto ja saaren ranta-alueet on alueella 

aiemmin laadituissa luontoselvityksissä todettu kasvillisuudeltaan ja lin-

nustoltaan arvokkaiksi, sekä kaikenlaiselle kulutukselle herkiksi alueiksi. 

Kaiken laatuista rakentamista Ohlan saaressa on jo nyt rajoitettu kaa-

vassa hyvin merkittävästi, jotta saaren ja sen ranta alueiden luonnonti-

lassa säilyttäminen ja ranta-alueiden suojeleminen nykyisessä muo-

dossa olisi mahdollista. Osa Ohlan saaresta kuuluu osana laajaan Rah-

jan saariston Natura 2000 -alueeseen. 

Alueella, jota lupahakemus koskee, on voimassa Keski-Pohjanmaan vai-

hekaavat 1. ja 2. Maakuntakaavassa alue on määrätty kulttuuriympäris-

tön tai maiseman vaalimisen kannalta maakunnallisesti tai seudullisesti 

tärkeäksi alueeksi. 

Edellä mainitussa, tai missään muissakaan kaavamääräyksissä ei ole 

osoitettu varausta nyt suunnitellulle tielle, sillalle taikka pengertielle. 

Koska sillan ja pengertien rakentaminen tulee merkittävästi vaikuttamaan 

alueen luontoon ja maisemaan, ei tämän kaltaista rakentamista tulisi sal-

lia ilman yksityiskohtaista kaavoitusta ja sen yhteydessä tehtävää alueen 

laajaa ja kokonaisvaltaista tarkastelua. Suunnitelma sillan ja pengertien 

rakentamiseksi on voimassa olevan ranta-asemakaavan vastainen. 

Tässä yhteydessä muistuttajat haluavat saattaa aluehallintoviraston tie-

toon myös sen, että Ohlan yksityistien tiehoitokunnan perustamiskokous, 

jonka nimissä tietoimitusta saareen on haettu, on pidetty 08.09.2011, 

mutta tämän jälkeen muistuttajien tiedossa ei ole, että yksityistien hoito-

kunta olisi kutsunut koolle yksityistielain säännösten mukaisesti tiekun-

nan yleisiä kokouksia. Muistuttajat haluavatkin saattaa tiedoksi sen, että 



17 

 

alueen kiinteistönomistajat eivät ole yksimielisiä tie- ja siltahankkeesta, 

eikä osa kiinteistöjen omistajista ole missään vaiheessa antanut suostu-

musta tiehankkeen tai sillan ja pengertien suunnitteluun taikka rakenta-

miseen. Tämän muistutuksen tekijät vastustavat tien ja sillan rakenta-

mista ja ilmoittavat jo tässä vaiheessa, että tulevat käyttämään oikeuttaan 

vedota yksityisistä teistä annetun lain 3 luvun säädöksiin, joilla voidaan 

rajoittaa toisaalta kiinteistön omistajien velvollisuutta osallistua tien ja sil-

lan rakentamisesta aiheutuviin kustannuksiin ja toisaalta tieosakkaiden 

velvoitetta osallistua tienpidosta aiheutuviin kustannuksiin. 

Aluehallintoviraston tulee lupahakemusta arvioidessaan ottaa erityisesti 

huomioon, että sillan ja pengertien rakentaminen Pikku-Leppäkarvosta 

Ohlan saareen aiheuttaisi luonnolle huomattavat ja peruuttamattomat va-

hingot. 

Lupahakemuksen perusteeksi esitetyissä selvityksissä ei ole perusteelli-

sesti eikä riittävän kattavasti selvitetty sillan ja pengertien kaikkia vaiku-

tuksia Pöllänsalmen luontoon ja erityisesti sen vesialueisiin. 

Ottaen huomioon sillan ja pengertien suunnitellun sijainnin tulee hanke 

käytännössä merkitsemään eräänlaisen "patotien" rakentamista, sillä ve-

den virtausolosuhteet ja veden korkeudet tulevat matalavetisellä alueella 

muuttumaan todella merkittävästi. Vaikutuksia jäiden kertymiseen, syys- 

ja kevättulvien riskiin, rehevöitymiseen ja rantojen umpeenkasvuun ei ole 

hakemuksessa selvitetty riittävästi. Lupahakemuksessa esitetty väite, 

että Pöllänsalmi olisi kapeimmalta kohdaltaan jo nyt silta-aukon levyinen, 

eikä muuttaisi virtausolosuhteita, ei voi missään tapauksessa perustua 

alueen olosuhteiden oikeaan arviointiin ja paikan päällä Pöllänsalmessa 

tehtyihin havaintoihin. Tähän viitaten esitämme, että Pohjois-Suomen 

aluehallintoviraston toimesta suoritetaan alueella katselmus ennen lupa-

hakemuksen ratkaisua. 

Sillan ja pengertien rakentaminen tulee myös varmuudella vaikuttamaan 

negatiivisesti alueella kasvaviin kasvilajeihin ja erityisesti luonnonsuoje-

lulain ja - asetuksen perusteella rauhoitetun ja EU-luontodirektiivillä suo-

jellun ruijanesikon esiintymiseen. Ruijanesikkoa on löytynyt ELY-keskuk-

sen tekemän selvityksen mukaan suunnitellun tielinjauksen kohdalta. 

Rantaniityltä on myös aikaisempia havaintoja ruijanesikosta. Lajin esiin-

tymispaikat niityllä vaihtelevat vuosittain, mikä on lajille tyypillistä. Rau-

hoitetun ja luontodirektiivin liitteen IV b tiukasti suojellun ruijanesikon hä-

vittäminen on luonnonsuojelulain nojalla kielletty. Mielestämme tie ja sil-

tapenger tulee tuhoamaan ruijanesikon luontaisen kasvu ja leviämisalu-

een täydellisesti. 

Aluehallintovirastossa on aiemmin ollut lupahakemus (PSAVl/2697/2014) 

sillan ja tien rakentamiseksi, joka hakijoiden toimesta peruttiin, koska sen 

läpimeno todettiin mahdottomaksi. Yhteenvetona toteamme, että Poh-

jois-Suomen aluehallintoviraston tulee hylätä kaikilta osin hakijan asiassa 

jättämä lupahakemus sillan ja pengertien rakentamisesta Ohlan saareen. 
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10) Marjo Anttiroiko ja Merja Polet-Miekkoja (Leppis 208-431-150-3) 

ovat todenneet omistavansa yhdessä yllä mainitun kiinteistön, joka sijait-

see hakemuksessa hahmotellun silta- ja pengertieyhteyden mantereen 

puoleisessa eteläpäässä. Hakemuksen ja sen liitekarttojen mukaan pen-

gertie ja sille nykyiseltä tiestöltä johtava suunniteltu tieyhteys kulkisivat 

osiltaan muistuttajien kiinteistön alueella. 

Muistuttajat ovat esittäneet seuraavat vaatimukset: 

1. Ensisijaisesti muistuttajat vaativat, että PSAVI hylkää lupahakemuk-

sen. 

2. Toissijaisesti muistuttajat vaativat, että lupahakemusta on täydennet-

tävä ja että kohdealueella on järjestettävä hallintolain 38§ mukainen 

katselmus. 

3. Mikäli PSAVI myöntää hankkeelle luvan, lupaehdoissa on määrät-

tävä, ettei hankkeen rakentamista saa aloittaa ennen kaikkien hank-

keen vaatimien lupien, viranomaispäätösten ja maanmittaustoimitus-

ten lainvoimaisuutta. 

4. Mikäli PSAVI myöntää hankkeelle luvan, muistuttajat vaativat hakijoi-

den yhteisvastuullisesti maksettavaksi määrättävän vesilain 13. luvun 

9 §:n 1 momentin mukaisia edunmenetysten korvauksia huomioon 

ottaen - mutta ei rajoittuen – mainitun momentin kohdissa 1, 2 ja 3 

luetellut korvausperusteet. Korvaukset on maksettava ennen töiden 

aloittamista niiltä osin, kun niiden etukäteinen arviointi on mahdollista. 

Muistuttajat varaavat mahdollisuuden vaatia hakijoille edellä mainitun 

luvun 12§ mukaista lunastusvelvollisuutta puolitoistakertaisella täy-

dellä korvauksella koskien joko koko kiinteistöä 208-431-150-3 tai 

osaa siitä. 

Hylkäysvaatimuksen perusteluna muistuttajat ovat esittäneet, että Vesi-

lain 3. luvun 5 §:n mukaan lupa-asiaa ratkaistaessa on otettava huomioon 

asemakaava. Lupahakemus on hylättävä asemakaavan vastaisena. 

Hankkeen eteläosa mantereella Leppäkarvossa sijoittuu 2.3.2000 vah-

vistetun Pohjanpään rantakaavan alueelle. Hankkeen pohjoisosa sijoittuu 

31.1.2012 hyväksytyn ranta-asemakaavan muutoksen ja laajennuksen 

alueelle. 

Mantereen puolella hankkeen suunniteltu linjaus sijoittuu RA-merkinnällä 

osoitetulle loma-asuntojen korttelialueelle, jossa ei ole mitään tieyhteyttä 

osoittavia merkintöjä tai kaavamääräyksiä. Mantereen edustalla penger-

tie on suunniteltu asemakaavan mukaiselle W-merkinnällä osoitetulle ve-

sialueelle, jossa ei ole mitään tieyhteyttä osoittavia merkintöjä tai kaava-

määräyksiä. 

Ohlan saaren puolella hanke sijoittuu asemakaavan mukaiselle LV-mer-

kinnällä osoitetulle venevalkama-alueelle, josta ohjeellinen kulkuyhteys-

merkintä mahdollistaa jonkinlaisen kulkuyhteyden perustamisen pääosin 

VL-, VL2- ja M-merkinnöin osoitetuille virkistys- sekä maa- ja metsäta-

lousalueille. Varsin tuoreessa vuoden 2012 muutoksessa ei siis ole osoi-

tettu tieyhteyttä Ohlan saareen. Päinvastoin mainitun muutoksen yhtey-

dessä on kaavakartalla osoitettu uusi venevalkama veneväylän varrelle 
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ja kaavaselostuksessa on useaan kertaan todettu kulkutavan saareen 

olevan veneyhteys. Asemakaavasta ei valitettu. 

Näin ollen hankkeen kannalta välttämättömiä tieoikeuksia ei voi perustaa, 

koska yksityistielain 7§:n 2 momentin mukaan tietä ei saa tehdä niin, että 

voimassa olevan kaavan tai vastaisen kaavan toteuttaminen saattaa vai-

keutua. 

Täydennysvaatimusten perusteluna muistuttajat ovat esittäneet, että Lu-

pahakemusta on täydennettävä, koska hakemus ei sisällä riittävää tar-

kastelua hankkeen tarpeellisuudesta, haittavaikutuksista, vaihtoehdoista 

eikä riskeistä ja niiden hallinnasta. 

Lupahakemuksessa ei ole riittävästi huomioitu ja arvioitu hankkeen hait-

toja yleiselle edulle eikä lainkaan haittoja yksityisille eduille. Hankkeen 

haittavaikutukset yksityiselle edulle ovat erittäin merkittäviä Leppäkar-

vossa etenkin muistuttajien kiinteistöllä. Myös naapurikiinteistölle 208-

431-13-162 kohdistuu merkittäviä haittavaikutuksia. Lisäksi Ohlan saa-

ressa oleville muiden kuin hakijoiden omistamille kiinteistöille aiheutuvat 

haitat on jätetty huomiotta. Näin ollen vesilain 3 luvun 4 §:n mukaisten 

luvan myöntämisen yleisten edellytysten olemassaoloa ei pystytä arvioi-

maan. 

Muistuttajat viittaavat tässä yhteydessä KHO:n päätökseen taltionro 

4663, antopäivä 22.9.2017, joka koskee pengertien rakentamista Parai-

silla. 

Hakemuksessa esitetyt yksityiset hyödyt perustuvat asemakaavan ja sen 

tavoitteiden vastaiseen maankäyttöön, joka poikkeaa merkittävästi va-

kiintuneesta kesäaikaisesta saaristomaisesta loma-asumisesta. Palo- ja 

pelastustoiminnan hyöty tieyhteydestä ei ole merkittävä, sillä Jokilaakso-

jen pelastuslaitos ei ole lausunnossaan vuoden 2012 asemakaavamuu-

toksesta kokenut tieyhteyttä tarpeelliseksi pelastustoimen kannalta. 

Hakemuksessa ei ole riittävästi tarkasteltu hankkeen riskejä ja haittavai-

kutuksia eikä suunniteltu niiden hallitsemista. Erityisesti muistuttajat kiin-

nittävät huomiota puuttuviin tietoihin ja arvioihin tieyhteyden liikennemää-

ristä ja -tiheyksistä, melusta, pölystä, tärinästä, maisemahaitoista, sekä 

tulvimisriskistä ja merijään liikkeiden vaikutuksesta rannoille ja tien raken-

teisiin. Seurantavelvoite-ehdotusta tulee täydentää soveltuvin osin katta-

maan riskit. 

Tien ja sillan korkeusasemasta suunnitelmassa esitetyt tiedot ovat puut-

teellisia ja osittain ristiriitaisia. Yhtäällä ilmoitetaan alikulkukorkeuden 

keskivedestä olevan 2,5 metriä ja toisaalla sama korkeus on ilmoitettu 

N60-korkeusjärjestelmässä. Raahen ja Pietarsaaren mareografien ha-

vaintojen mukaan vuotuisen keskiveden välinen ero on vuonna 2018 noin 

0,35 metriä, joten molemmat tiedot eivät voi pitää paikkaansa. Asemapii-

rustuksessa ei edes ilmoiteta siinä käytettyä korkeusjärjestelmää. Kor-

keusasemaa koskevat tiedot on korjattava ja täydennettävä muun mu-

assa muistuttajien kiinteistölle aiheutuvien immissiohaittojen arvioinnin 

mahdollistamiseksi. 
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Maisemahaittojen ja ympäristöriskien arvioimiseksi sekä asianosaisten 

riittävän kuulemisen toteuttamiseksi muistuttajat katsovat tarpeelliseksi 

suorittaa katselmus, johon asianosaisille (mukaan lukien Ohlan saaren 

kaikki maanomistajat sekä mantereen puolella tieyhteyden varren kiin-

teistönomistajat) on varattava mahdollisuus osallistua ja tuoda esille huo-

mionsa ja mielipiteensä maastoon sitoen. 

Mikäli saareen johtavaa tieyhteyttä halutaan suunnitella, tulee se tehdä 

laajasti koko saarta ja kaikkia tieyhteyden mahdollisia mantereeseen liit-

tymiskohtia kaavallisesti tarkastellen. Täten tulisi tehtyä riittävät vaihto-

ehtojen ja vaikutusten arvioinnit sekä turvattua kaikkien asianosaisten ja 

kuntalaisten tosiasiallinen mahdollisuus osallistua vuorovaikutukseen. 

Samalla tulee otettua huomioon maankäytön suunnittelujärjestelmän mu-

kaisesti valtakunnalliset, maakunnalliset ja yleiskaavatasoiset tavoitteet 

sekä asiaan vaikuttava kansallinen ja EU-tasoinen ympäristölainsää-

däntö. 

Mikäli lupahakemusta täydennetään, muistuttajia tulee kuulla täydenne-

tyn hakemuksen johdosta. 

Lainvoimaisuusvaatimusten perusteluna muistuttajat ovat esittäneet, että 

tiehanke edellyttää ainakin sekä vesiluvan että tieoikeuksien myöntä-

mistä, jotta oikeudet hankkeen rakentamistöille toisen omistamalla alu-

eella olisivat olemassa. Mahdollisessa vesilupapäätöksessä on määrät-

tävä, ettei vesiluvan mukaisia töitä voida aloittaa ennen kaikkien tiehank-

keen lupien ja päätösten lainvoimaisuutta. Muussa tapauksessa hanke-

alueella voitaisiin tehdä peruuttamattomia haittavaikutuksia aiheuttavia 

töitä ilman, että hanke kokonaan toteutuisi. Tällöin hankkeesta ei koituisi 

mitään hyötyjä, ja ainoastaan haitat jäisivät jäljelle. Herkän rantaluonnon 

ennallistaminen ei ole mahdollista, joten pelkkä vakuuden asettaminen ei 

turvaa yleistä eikä yksityistä etua. 

Muistuttajien kiinteistölle aiheutuva haitta ylittää varsin todennäköisesti 

yksityistielain 8§ mukaisen huomattavan haitan kynnyksen, eikä hank-

keen kannalta välttämättömiä tieoikeuksia voida näin ollen perustaa. 

Korvausvaatimusten muistuttajat ovat esittäneet perustuvan suoraan ve-

silain 13. lukuun. 

Lisäksi Merja Polet-Miekkoja on valtuuttanut valtakirjalla Marjo Anttiroi-

kon edustamaan itseään hakemusasiassa kaikkine siihen liittyvine jatko-

toimenpiteineen. 

11) Hannu ja Eija Tulasalo (Lepola 208-431-13-162) ovat vastustaneet 

sillan rakentamista Pikku-Leppäkarvon ja Ohlan saaren välille. 

Perusteluinaan muistuttajat ovat esittäneet, että korkealle rakennettava 

pengertie pilaa maiseman koko alueella. 

Veden luonnollinen virtaus estyy pengertien vuoksi, jolloin nykyinen leveä 

salmen kohta heinittyy ja peittyy lopulta mutaan. Tällä hetkellä myrskyjen 
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aiheuttamat korkeanveden tulvapulssit vaihtavat hapekasta vettä peru-

koita myöten tehokkaasti. Mikäli silta rakennetaan, sen silta-aukko estää 

korkealla vedellä tehokkaan veden virtaamisen ja vaihtumisen. 

Mökkimme venereitti kulkee kaavaillun sillan Kekolahden puolella noin 

150 m päässä. Sillan ja tien toteutuessa, veden virtauksen heikennettyä, 

venereittimme heinittyy ja mudan jäädessä Kekolahden perukkaan veden 

syvyys reitillä käy niin vähäiseksi, ettei mökiltämme pääse enää veneellä 

pois. 

Alueen vesistö on kauttaaltaan erittäin matalaa ja mudan kertyminen nä-

kyy välittömästi alueen vesistön mataloitumisena entisestään. 

ELY-keskuksen 1990-luvun lopulla toteuttamassa väylän ruoppauksen 

jälkeen on Kekoperän kunto parantunut huomattavasti aiempaan verrat-

tuna. Ennen ruoppaus toimia koko Kekolahden perukka oli erittäin rehe-

vöitynyt ja veneillä lähes mahdoton liikkua veneen potkureihin kertyneen 

heinän vuoksi. Ruoppauksen jälkeen heinittymät ovat lähes kokonaan 

hävinneet. 

Emme tahdo kärsiä heinistä enää mökkimme edustalla. Nyt voimme jopa 

harrastaa kalastusta aivan mökkimme edustalla, mikä ei ollut mahdollista 

omassa lapsuudessamme heinittymistä johtuen. 

Kivisen ja Lapinluodon rannat ovat matalaa kivikkoa, joissa viihtyy tällä 

hetkellä kaloista made, hauki, ahven ja siika määrättyinä aikoina vuo-

desta. Aivan toisin kuin Kalastajain-seura on antanut lausunnon (Kalas-

tajain-seura suorittaa vuorovuosittain kyseisten kalojen istutusta alu-

eelle). Kyseisen alueen mökkiläisenä pyydämme edellä mainittuja kaloja 

verkoilla ja uisteella vaikutusalueelta ympäri vuoden. 

Mahdollinen silta/pengertie ei sallisi veden suurempaa virtausta silloin-

kaan, kun vesi on korkeammalla ja on myrskyjä. Olemme huolissamme 

siitä, millaisen vedennousun se aiheuttaa penkereen, Mustilanlahden ja 

Vatungin alasataman alueella sekä Leppäkarvolla. Kyseisillä alueilla on 

tontteja ja mökkejä, jotka ovat erittäin matalalle rakennettuja (Eino-myrs-

kyn aikaan 2013 osa mökeistä kastui). 

Pöllänsalmen venereittiä käytetään nykyisin kulkureittinä Pauhansaareen 

Vatungin venesatamasta silloin, kun vesi on korkealla ja etelä–länsituuli 

on kovaa. Mistä nämä sitten kulkevat, kun silta-aukko on täynnä vettä? 

Alkutalven jäiden aikaan myrskyissä veden noustessa 1,3 metriä ja jäi-

den lähtiessä liikkeelle Mustilan- ja Vatunginlahdelta ne tukkivat sillan au-

kon. Tällöin jäätä ja vettä kulkeutuu myrskyn johdosta lisää, mihin ne me-

nevät, kun silta-aukko on jäässä ja tie edessä? Veden noustessa raken-

nettu tie huuhtoutuu veden mukana lahdelle ja mataloittaa vesistöä en-

nestään. Vastaavanlainen tie rakennettiin Leton ja Kekolahden välille ja 

se on huuhtoutunut useaan otteeseen mereen. 
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Suunniteltu tie tulisi kulkemaan aivan mökkimme piha-alueelta, jossa 

leikkii paljon pieniä lapsia, jotka eivät ymmärrä väistellä liikennettä. Pel-

käämme heidän turvallisuutensa puolesta lisääntyvän liikenteen vuoksi. 

Rauhallinen mökkielämä on mennyttä mahdollisen tien seurauksena. 

Hälytysajoneuvojen ja jäteautojen pääsy saareen on utopiaa tien kanta-

vuuden riittämättömyyden vuoksi. Yhdystie Vatungintien ja Leppäkarvon 

välillä on jo niin pehmeä, että raskaat ajoneuvot uppoavat siihen. Pelkällä 

sammutusautolla, jossa vettä on noin 3 000 litraa, ei mökkejä saada sam-

mutettua ja säiliöautot painavat yli 20 t, jolloin niitä ei voida ajaa saareen 

joka tapauksessa. 

Pelastuslaitos on varautunut alueella veneillä ja irtopumpuilla mahdolli-

siin tulipaloihin saaristossa, joten sekään ei ole peruste rakentaa tietä. 

Miten sitten, jos joku tien toteuduttua haluaa muuttaa mökilleen ympäri-

vuotisesti? Miten tien kunnossapito, auraukset ja esimerkiksi koulukyydit 

ollaan valmiit järjestämään sinne? 

12) Anders Mattila (Arila 208-431-11-74) on esittänyt kannanoton sillan 

ja pengertien puolesta. 

Silta ja pengertie tulisi paikkaan, jossa on vuosia tehty kaivuutöitä kuten 

kaivettu vesijohtolinjoja, hakattu sähköjohtolinjat, kyseistä salmea on ruo-

pattu ja kaivettu venepaikkoja. Eli kyseinen paikka ei ole enää vuosiin 

ollut luonnontilassa vaan sitä on kaivettu ja muokattu useaan kertaan 

kaupungin, sähköyhtiöiden ja yksityisten toimesta. Jos esim. kyseistä sal-

mea ei olisi ruopattu olisi se kasvanut kiinni mantereeseen jo kauan sit-

ten. 

Vastaavanlaisia siltoja ja pengerteitä on muitakin Kalajoen kaupungin 

alueella. 

Veden virtauksiin ja veneliikenteeseen silta ei tulisi vaikuttamaan, koska 

tälläkään hetkellä salmesta ei pääse kulkemaan kuin pienveneillä ja silta 

mahdollistaisi veneliikenteen myös tulevaisuudessa. 

Sillan puolesta on paljon maanomistajia, jotka haluaisivat tien saareen 

omille tonteilleen. Osa mökkien omistajista on jo vanhoja, jotka eivät enää 

pääse veneellä saareen, joten heidänkin kulku helpottuisi ja he voisivat 

nauttia mökkeilystä pidempään. Myös turvallisuus paranisi, kun saareen 

pääsisi paloautot sekä sairaankuljetus. Tonttien arvo nousisi sekä käyt-

töaste paranisi ja moni haluaisi parantaa kesämökkejään, kun pääsy saa-

reen olisi ympärivuotista. Esim. kyseiselle kesämökille (208-431-11-74) 

ei pääse talvella jäätietä laisinkaan, kun meri ei jäädy riittävästi ja kesäl-

läkin vanhuksilla sekä kokemattomilla vesillä liikkujilla on vaikeuksia 

päästä mökille, jos tuulee vähänkin kovempaa lounaasta. 

Saaressa on myös metsätalousmaata. Kaikki ei kuulu Naturaan, joten 

metsätalouden harjoittaminen on lähes mahdotonta, kun puita ei saa 

heikkojen jäiden ja määrittelemättömien kulkureittien johdosta kuljetettua 

mantereen puolelle. 
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Kaikin puolin silta olisi liikkumisen kannalta sijoitus tulevaisuuteen, kun 

vielä huomioidaan se, että saaressa on perikuntia ja jakamattomia pesiä, 

joissa on nuoria, jotka haluaisivat tulevaisuudessa hallita omistamiaan 

kiinteistöjä ja kehittää niitä. 

Toivon, että päätöstä tehdessänne otatte kyseisiä asioita huomioon, jotta 

lupa sillan ja pengertien rakentamiseen saataisiin.  

13) Hannu Alatalo (Vanha 208-431-18-119) on vastustanut tie- ja silta-

hanketta, koska se muuttaisi tyystin koko merimaiseman. Se tulisi pilaa-

maan muuten niin luonnonkauniin Pöllänsalmen. Muistuttajan rannassa 

korkea silta ja tienpenkka eivät maisemaan sovi ja aiheuttaisivat myös 

lisääntynyttä heinittymistä. 

Veden luonnollinen virtaus muuttuisi merkittävästi, veden pinta luulta-

vammin tulisi nousemaan normaalia korkeammaksi myrskyjen aikaan, 

joka puolestaan aiheuttaisi tulvavaaraa ja myös mahdollisia vaurioita 

saaren rakennuksille. 

Veneväylä on ruopattu kahdesti, jotta pienveneilijöiden lisäksi myös 

isommat hytilliset veneet voivat reittiä käyttää. Nyt tällä tiehankkeella 

tämä liikenne tulisi estymään. 

Alue on myös tärkeä pesintä- ja ruokailualue linnuille, joten tien rakenta-

minen olisi merkittävä haitta niiden elinympäristölle. 

Olemme olleet Ohlan saaren asukkaita 25 vuotta. Sinä aikana olemme 

rakentaneet uuden mökin ja vanha on purkamisen jälkeen kuljetettu pois 

- ilman siltaa. Ilman sitä on pärjätty ja tullaan pärjäämään vastakin. 

Saareen pääsee keväästä syksyyn veneellä ja talvella jäätä pitkin. Sillan 

puuttuminen ei ole syy vapaa-ajan asuntojen ympärivuotisen käytön vä-

hyyteen. Talvellakin saareen on tehtynä jäätie, joka mahdollistaa pääsyn 

saareen jopa autolla, mutta harvat käyttävät tätä mahdollisuutta. Miksi 

siis rakentaa sinne tietä ollenkaan? 

Muistuttaja vastustaa voimakkaasti hanketta, koska sille ei ole mitään tar-

vetta, eikä sille näin ollen tulisi myöntää lupaa. 

14) Juha ja Minna Puurula (Hietaperä 208-431-11-100, Mehtäperä 

208-431-165-8 ja Erkinperä 208-431-165-9) ovat tehneet samansisältöi-

sen muistutuksen kuin 9) Seija ja Pentti Yli-Parras ym. ja lisäksi toden-

neet, että vastustavat sillan ja pengertien rakentamista Ohlan saaresta 

Pikku-Leppäkarvoon. 

Muistuttajat omistavat Ohlan saaressa kolme erillistä tonttia. Yhdellä si-

jaitsee kesämökki, yksi on metsätontti ja yksi kaavoitettu mökkitontiksi. 

Muistuttajat ovat kyseiset tontit itsellensä hankkineet nimenomaan sen 

vuoksi, että ne sijaitsevat saaressa. Toteutuessaan kyseinen hanke tu-

hoaisi saaren tunnelman, luonnon, rauhan sekä turvallisuuden.  

Tähän saakka muistuttajat ovat voineet turvallisin mielin jättää mökkiin 

omaisuutta ilman pelkoa mökkimurroista ja vahingonteoista. Toteutues-
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saan silta, pengertie sekä niitä loogisesti seuraavat tiehankkeet mahdol-

listaisivat epärehellisen aineksen toteuttaa edellä mainittuja rikoksia. Toi-

sin sanoen saaren turvallisuus vaarantuisi olennaisesti moisten hankkeit-

ten toteutuessa. 

Tähän mennessä kukaan ei ole esittänyt minkäänlaista kustannusarviota 

hankkeeseen liittyen. Ei myöskään ole minkäänlaista tietoa siitä, miten 

kustannukset hankkeen toteutuessa jakautuisivat. Pitäisikö kaikkien ot-

taa osaa kustannuksiin? Oikeusvaltiossa ei liene mahdollista, että henkilö 

joutuu maksamaan asiasta jota vastustaa!! Ei myöskään ole esitetty pe-

rusteluja hankkeen tueksi. Mikä on ko. hakemuksen pohjimmainen tar-

koitus?  

On myöskin selvää, että silta, pengertie sekä mahdolliset tiehankkeet 

haittaavat eniten saaren mantereen puoleisen osan, sekä mantereen 

puoleisia mökkiläisiä.  

Mielestämme asiassa ei ole myöskään riittävästi selvitetty kyseisen hank-

keen vaikutuksia saaren, ja sen ympäristön, luontoon ja vesistöön. 

15) Jorma Nissilä ja Erja Ervonen (Koivikkoranta 208-437-3-20) ovat 

todenneet, että hakemusta ei pidä hyväksyä, koska hankkeen ympäris-

tövaikutuksia ei ole selvitetty riittävästi. Hakemuksessa ja selvityksissä ei 

ole lainkaan tarkasteltu Pöllänsalmen tärkeintä tehtävää: veden virtausta 

Kekolahden ja Ohlan saaren eteläpuolisen vesialueen välillä. 

Muistutuksen tekijät omistavat kiinteistön 208-437-3-20 Koivikkoranta 

Pöllänsalmen pohjoispuolisen Kekolahden rannalla. Lahti on matalaa ve-

sialuetta, jossa maannousema näkyy selvästi. Runsaammalta heinittymi-

seltä on kuitenkin säästytty veden virtaamien ansiosta. Erityisesti kor-

kean veden ja myrskyjen aikaan tapahtuvat virtaukset Pöllänsalmessa 

hidastavat lahden heinittymistä. Tällöin salmen leveys on useita kymme-

niä metrejä. 

Kekolahden pohjukka on luonnoltaan hyvin arvokasta aluetta. Harvi-

naista ruijanesikkoa esiintyy paljon lahden pohjukassa, Lapinluodonpe-

rässä. Tämä kasvillisuudestaan ja eläimistöltään hieno luontoalue sijait-

see alle 1 km päässä Pöllänsalmesta. Alueen luontoarvot menetetään, 

mikäli Kekolahden veden virtauksia muutetaan. Suunnitellut siltapenke-

reet estäisivät virtaukset nykytilanteeseen verrattuna. 

Alueen kehittämisessä tulee kiinnittää erityistä huomiota maisema- ja ym-

päristöarvojen säilymiseen. 

Tämän vuoksi suunnitelman kaltaisia muutoksia alueella ei pidä tehdä. 

16) Maarit ja Ilpo Penttilä (Iinala 208-431-11-73) ovat antaneet lisäin-

formaatiota Ohlan saaren sillan ja tien tarpeellisuuteen. 

Vuosien 1979–2018 aikana muistuttajat ovat joutuneet useampaan ker-

taan jättämään käyntinsä mökilleen Ohlan saareen toteuttamatta huono-

jen merisääolosuhteiden vuoksi. Myös toteutuneiden käyntien aikana 

muistuttajat ovat joutuneet useasti vaaratilanteisiin kovan merenkäynnin 

vuoksi. Lounas/Länsi/Luode-tuulen puhaltaessa 10–18 m/s on lähes 
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mahdotonta päästä saaren kivikkoisesta rannasta liikkeelle. Aallot ovat 

niin voimakkaita, ettei veneenkuljettaja eikä kyydissä olevien voimat riitä 

siirtämään venettä turvallisesti vesille, ottaen vielä huomioon aallokon 

voima liikkeelle lähdettäessä, jos se tuolloin edes onnistuukaan. Sama 

toistuu myös lähdettäessä Vatungin satamasta saavuttaessa Ohlan saa-

reen. 

Säätiedotukset viime vuosina eivät aina ole olleet luotettavia, ja yllätyk-

siäkin on tullut. Muistuttajat ovat joutuneet käyttämään useasti Pöllänsal-

men veneilyreitin salmea päästäkseen maihin, jos vain joku on ollut pai-

kalla viemässä sen yli veneellä. Tässä tapauksessa Kalajoen kaupungin 

Vatungin satama on reilun kahden kilometrin päässä, jossa muistuttajien 

auto sijaitsee. Tällaisista olosuhteista muistuttajat joutuvat lähtemään ko-

tiin taikka töihin, kun ovat odottaneet turhaan merenkäynnin hiipumista. 

Katsottaessa asiaa pidemmästä näkökulmasta eteenpäin sillan tärkeys 

tulee entistä enemmän oikeaksi ratkaisuksi saareen pääsemiseksi ja sen 

käyttämiseksi. Vatungin satamasta lähdettäessä veden pintakorkeuden 

ollessa -20 cm, ruopatun väylän syvyys muistuttajan kaikuluotaimen mit-

tausarvon mukaan 16.5.2018 oli 0,9 metriä. Tilastojen mukaan väylän sy-

vyys ei ole esimerkiksi kymmenen vuoden kuluttua ilman uutta ruop-

pausta 0,9 metriä. Vuosina 2016–2017 veden korkeus alimmillaan oli 

noin -50 cm jolloin pohjakosketuksia oli veneilijöillä useita. Myös tämän 

kevään aikana merivesi on ollut erittäin matalalla koko Perämeren alu-

eella, mikä on vaikeuttanut saareen pääsyä isommilla veneillä. Meren 

pohjan massojen siirtymisellä väylälle ja maankohoamisella on merkit-

tävä vaikutus väylän syvyyteen. Pöllänsalmen väyläsyvyys on myös huo-

mioonotettava seikka. Vuosien kuluessa väylän syvyys ei riitä veneilyyn, 

joten on huomioitavaa, että vesiliikenne loppuu ja sillan merkitys saaren 

asukkaille kasvaa, koska väylää käytetään osittain saarelle siirtymiseen. 

Muistuttajat pitävät tärkeänä sillan rakentamisesta tulevaa turvallisuuden 

tuomaa etua. Palo- ja pelastuslaitoksen pääsy saareen mahdollistaa no-

pean avun sitä tarvitseville. Myös jätehuollon merkitys kasvaa, koska lain 

vaatimat edellytykset tulee jokaisen tontinomistajan huolehtia omalta 

osaltaan. Kunnallisteknisen huoltotyön mahdollisuus paranee ja sähkö-

laitosten linjojen huoltotyö, tarkastaminen ja korjaaminen varsinkin myrs-

kytilanteissa paranee. Tämä on tärkeä seikka silloin, kun saareen ei hei-

kon jäätilanteen vuoksi ole pääsyä ja osa rakennuksista on alttiita jääty-

miselle vesijohtoverkoston vuoksi. 

Myös uudisrakentaminen ja korjaustyöt tuovat haasteita saarella työs-

kentelyssä. Näyttäisi, että osa saarelaisista odottaa sillan rakentamista, 

koska silloin heillä olisi paremmat mahdollisuudet rakentaa perheilleen 

hyvät ja ajanmukaiset lomamökit ja muut rakennukset kustannustehok-

kaasti. Tämä on tällä hetkellä kehityksen jarruna ja kaupunki, joka on esi-

merkkinä lomailun ja matkailun kannattajana. 

Muistuttajat ovat viime aikoina keskustelleet aikuisten lastensa kanssa 

siitä, mihin he tulevaisuudessa suuntaavat lomamatkoillaan. Yksi tär-

keimpiä asioita tuli esille, että jos on paljon tuulisia säitä tai meriveden 
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pinta alhaalla, niin muistuttajat eivät valitettavasti pysty suuntaamaan 

omalle mökilleen. Silloin on suunnattava jonnekin muualle Suomen lo-

manviettopaikoille. Jos nykynuoriso joutuu useasti tällaiseen tilantee-

seen, niin saaren käyttö vähenee ja investoinnit sinne jäävät tekemättä. 

Kehityssuunta tulisi olla paikkakuntaa ja aluettamme edistävä kaikilla ta-

voin. Täytyy muistaa, että me olemme se sukupolvi, joka on vastuussa 

lastemme ja lastenlastemme turvallisuudesta ja hyvinvoinnista. 

Muistutukseen on liitetty tilannekuvaus alivesitilanteesta siihen liittyvine 

kuvineen. 

17) Antti Kaivosoja (Kaivosoja 208-431-118-0) on todennut, että siltaa 

oltiin puuhaamassa jo noin viisi vuotta sitten, mutta hanke raukesi. Silloin 

homma ilmeisesti kaatui uhanalaisten kasvien esiintymiseen alueella, 

mutta ilmeisesti nyttemmin se ei ole välttämättä rakentamisen esteenä.  

Muistuttaja omistaa kesämökin tuon salmen läheisyydestä. Siltahanke tu-

lisi vaikuttamaan suuresti vesillä muistuttajan liikkumiseen, joten muistut-

taja on halunnut esittää vastustavan kantansa koskien pengertien ja sil-

lan rakentamista.  

Muistuttaja omistaa kääntökölisen purjeveneen ja kulkee useita kertoja 

kesässä tuon salmen merkittyä veneilyreittiä pitkin. Veneen maston kor-

keuden vuoksi hänen liikkumisensa salmessa muuttuisi mahdottomaksi, 

jos siinä olisi silta. Reitti on osa Rahjan saariston veneilyreitistöä, jonka 

tarkoituksena on mahdollistaa turvallinen pienveneily suojaisia reittejä 

pitkin. Tuo salmi on muistuttajalle ainoa suojainen reitti päästä hyödyntä-

mään Rahjan saariston pienveneilyn palveluja rantautumispaikkoineen ja 

autiotupineen. Toinen mahdollisuus olisi kiertää pitkä Ohlan ja sen vierei-

nen vielä ulompana oleva Pauhan saari ulkomeren kautta. Tämä jatkaisi 

purjehdusmatkaa saaristoon kahdella tunnilla ja on vähänkään kovem-

malla tuulella muistuttajan pienelle veneelle vaarallinen tai jopa mahdo-

ton.  

Muistuttaja on toivonut, että asian ratkaisussa otetaan huomioon myös 

muut seikat kuin suoraan tien paikalla olevien maanomistajien tai tietä 

käyttävien mielipiteet. Toteutuessaan silta ei toki estäisi moottoriveneili-

jöitä tai vaikka melojia, mutta muistuttaja kulkee Rahjan saaristossa ni-

menomaan purjeveneellä. Muistuttajan mielestä se vastaa suurelta osin 

suojellun saariston käyttötarkoitusta toisin kuin omalla autolla pääsy saa-

ressa olevan kesämökin viereen.  

Täten muistuttaja on pyytänyt ottamaan huomioon ja kirjaamaan ylös 

hanketta vastustavan kantansa.  

Muistutuksen liitteenä on myös v. 2012 muistuttajan tekemä vaatimus, 

jonka muistuttaja on laatinut, kun silta edellisen kerran yritettiin saada ra-

kennettua. Muistuttajan näkökanta ja perustelut asiassa ovat samat kuin 

silloinkin. 

Vuonna 2012 laaditussa asiakirjassa muistuttaja on vaatinut, että Pöllän-

salmen yli ei tehdä siltaa. 
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Pöllänsalmen venereitti kuuluu osana Rahjan saaristoon merkittyä venei-

lyreitistöä, jonka tarkoituksena on edesauttaa saariston virkistyskäyttöä 

ja ohjata huviveneilijöitä käyttämään merkittyjä reittejä ja rantautumis-

paikkoja. Missään kohdassa reitistöä ei ole vielä siltaa rajoittamassa ve-

neilyliikennettä. Nyt suunnitteilla oleva silta rajoittaisi merkittävästi Pöl-

länsalmen reitin käyttöä. Kyseessä on ennakkotapaus Rahjan saariston 

veneilyreitistön osalta ja jos sillan rakentamiseen annetaan lupa, uhkana 

on, että siltoja alettaisiin rakentaa muihinkin saariin. Tällöin herkän saa-

riston koskematon luonne muuttuisi täysin ja veneilyreitistöstä tulisi pur-

jeveneille ja isommille moottoriveneille muuallakin käyttökelvoton. Muis-

tuttaja liikkuu pienellä purjeveneelläni toistuvasti Pöllänsalmea pitkin ret-

keillessään kesämökiltä Rahjan sisäsaaristoon. Toteutuessaan silta es-

täisi veneilyharrastuksen tältä osin. Vaihtoehtoinen reitti ulkosaariston 

kautta pidentää matkaa merkittävästi ja on kovalla tuulella käyttökelvo-

ton. 

On huomattava, että reitistöä ollaan parantamassa ruoppauksin. Tule-

vana talvena on vuorossa mm. Pöllänsalmen ruoppaus. Länsi-Suomen 

ympäristölupaviraston lupapäätöksessä (Nro 118/2007/4, Dnro LSY-

2005-Y-402) virasto perustelee myönteistä ruoppauksen lupapäätöstään 

sanatarkasti näin: ”Samoin Pöllänsalmen ja Leton väylien 

ruoppaukset mahdollistavat suojaisan kulkureitin sisäsaaristossa ranni-

kon suuntaisesti”. Toteutuessaan silta merkittävästi rajoittaisi ympäristö-

lupaviraston tarkoituksen toteutumista. Tuon päätöksen jälkeen valitetta-

vasti Lettoon on tehty silta (aluksi ilman asiaankuuluvia lupia!), mutta se 

ei onneksi sijaitse saariston veneilyreitistöllä. 

Myrskyisten etelätuulten aikaan vedenkorkeus saattaa nousta jopa yli 

metrin. Tällöin on tärkeää, että vesi pääsee virtaamaan mahdollisimman 

vapaasti olemassa olevia salmia pitkin. Veden noustessa ei Pöllänsal-

men matala ympäristö juuri estä veden luontaista virtausta. Pengerretyn 

tien rakentamisen jälkeen tilanne on aivan toinen. Asia vaatisi tarkan asi-

antuntijaselvityksen. ”Mutu-tuntumalta” virtausten käyttäytymistä ei voi 

tietää. 

Pengertie ja silta yhdessä muodostaisivat maisemahaitan, joka ei Natura 

2000-alueen läheisyyteen sovellu. Tehty Leton silta on ikävän näköinen 

mereltä katsottuna. 

Edellä mainittuihin seikkoihin viitaten muistuttaja on vaatinut: Ensisijai-

sesti siltaa mantereelta Ohlan saareen ei rakenneta. Toissijaisesti, mikäli 

silta rakennetaan, se varustetaan avattavalla laitteistolla, joka mahdollis-

taa myös korkeampien veneiden (mm. purjeveneiden) liikkumisen Pöl-

länsalmea pitkin. 

18) Marko Liius on mielipiteenään esittänyt, että mökit on rakennettu 

saareen, joten jokainen rakentaja on tiennyt, että sinne pitää mennä ve-

neellä tai talvella jäätä pitkin. Saaren luonto ja rauhallisuus järkkyy, mikäli 

sinne rakennetaan tie. 
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19) Minna Järvelä ja Sonja Mantila ovat mielipiteenään esittäneet Oh-

lan saaressa sijaitsevan kiinteistön Heikinniemi 208-431-11-115 säännöl-

lisinä käyttäjinä ja tulevina omistajina kannattavansa voimakkaasti tien ja 

sillan rakentamista Ohlan saaresta Pikku-Leppäkarvoon. 

Mielipiteen esittäjien vapaa-ajan asunto on rakennettu sekä varusteltu 

niin, että se soveltuu ympärivuotiseen käyttöön. He haluavat vierailla 

siellä sää- ja jääolosuhteista riippumatta eikä ainoastaan kesän lyhyen 

veneilykauden aikana.  Ilmastomuutoksen myötä talvet tulevat jo lähivuo-

sikymmenien aikana lauhtumaan ja jääaika tulee lyhenemään. Tästä joh-

tuen vuosittainen kelirikkoaika tulee vastaavasti pitenemään, mikä ai-

heuttaa entistäkin hankalamman pääsyn Ohlaan. 

Siirtymisen venekuljetuksista autoihin voidaan jo sinänsä nähdä olevan 

ympäristöteko. Nykyinen autoliikenne on jo huomattavasti puhtaampaa 

(päästöt/melu/öljyvuotoriski) kuin veneellä tehty vastaava matka. Tulevaa 

autoilua tullaan myös kehittämään ympäristöystävällisempään suuntaan, 

joten päästöerot tulevat entistä enemmän kasvamaan auton käytön 

eduksi. 

Vanheneva omistajasukupolvi pystyisi sillan ansioista vierailemaan va-

paa-ajan asunnoillaan entistä pidempään. Iäkkäille ihmisille siirtyminen 

laiturilta veneeseen voi olla toisinaan hankalaa. Investointi siltaan ja tie-

hen hyödyttää siis paitsi nykyistä vanhenevaa omistajasukupolvea, mutta 

etenkin se on satsaus tulevien omistajien mahdollisuuteen käyttää va-

paa-ajanasuntojaan ympärivuotisesti. 

HAKIJOIDEN SELITYS 

Aluehallintovirasto on varannut hakijoille tilaisuuden antaa selityksen lau-

suntojen, muistutusten ja mielipiteiden johdosta viimeistään 6.8.2018 ja 

määräaikaa jatkettuna viimeistään 31.8.2018.  

1) Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen 

ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueen lausunnossa on esitetty että 

” hakemuksen mukainen rakentaminen ei näyttäisi sanottavasti loukkaa-

van yleistä tai yksityistä etua. Lupa on myönnettävissä hakemuksen mu-

kaisena.” 

Hakijat ovat luonnollisesti erittäin tyytyväisiä tähän lausuntoon, joka pe-

rustuu aiempaan ELYn edustajien maastokäyntiin.  Lausunnossa maini-

tut ruijanesikon suoja-alueet huomioidaan tielinjauksessa, ja rakennusai-

kaiset vesinäytteet tullaan toimittamaan ELY-keskukselle. 

2) Liikenneviraston Meriväylät -yksikön lausunnossa on esitetty että 

”liikennevirasto ei vastusta suunniteltua siltayhteyttä Ohlan saaren ja 

mantereen välillä.” Vesiliikennemerkit ja niiden sijoittaminen sekä raken-

nustöiden aikatauluista tiedottaminen hoidetaan lausunnon mukaisesti. 

3) Kalajoen kaupungin ja 4) kaupungin ympäristönsuojeluviran-

omaisen lausuntojen osalta hakijat ovat todenneet, että kaupunginhalli-



29 

 

tuksen lausunto on muuttuneesta tielinjauksesta huolimatta lähes koko-

naan aiemman hakukierroksen lausunnon kopio ja siten ELY-keskuksen 

lausunnon vastainen. 

Hakijoiden mukaan ympäristötarkastajalla ei ole ollut toimivaltaa lausun-

non antamiseen. Perusteluna hakijat ovat esittäneet, että: 

- Uuden kuntalain 91 §:n mukaan, valtuusto voi siirtää toimivaltaansa 

kunnan muille toimielimille sekä luottamushenkilöille ja viranhaltijoille 

vain hallintosäännöllä. 

- Kalajoen kaupunginvaltuusto on hyväksynyt uuden kuntalain edellyt-

tämän hallintosäännön 30.5.2017. 

- Kalajoen kaupungin hallintosäännön 5 luvun 6 §:n mukaan: 

Ympäristölautakunta toimii mm. kuntien ympäristönsuojeluhallinnosta 

annetun lain 5 §:n tarkoittamana ympäristönsuojeluviranomaisena ja 

päättää mm. ympäristönsuojelu- ja luonnonsuojelulainsäädännössä 

kunnalle kuuluvista asioista. Ympäristölautakunnalla on oikeus siirtää 

sille siirrettyä toimivaltaa edelleen alaiselleen viranhaltijalle ja 5 luvun 

7 pykälän mukaan: "Toimielin voi siirtää sille tässä luvussa määrättyä 

toimivaltaa edelleen alaiselleen viranomaiselle. Se, jolle toimivaltaa 

on edelleen siirretty, ei voi enää siirtää toimivaltaa edelleen. Lauta-

kuntien on ilmoitettava toimivallan siirtämisestä kaupunginhallituk-

selle, joka kokoaa ja asettaa ne tiedoksi kaupungin nettisivuille."  

- Hallintosäännössä edellytetty ilmoitus kaupunginhallitukselle on tehty 

18.6.2018. Päätöksen perustelujen ja liitteiden mukaan ympäristölau-

takunta ei ole delegoinut toimivaltaansa edelleen. Tietoa lausunnon 

antamisajankohtaan mennessä 30.5.2017 jälkeen tehdystä delegoin-

tipäätöksestä ei löydy myöskään ympäristölautakunnan pöytäkir-

joista. 

 

Ohlassa on suurin loma-asuntojen määrä (39 kpl) koko Rahjan alueen 

saaristossa ja käytännössä Ohla on niemi, joten se on lähes ainoa 

paikka, mihin tällaisen yhteys-, huolto- ja pelastustien voi teknistaloudel-

lisesti järkevästi toteuttaa. Koska Ohlaan on jo aiemmin vedetty sähkö ja 

vesijohto, olisi tien tekeminen pelkästään looginen jatkumo alueen infra-

struktuurin kehittämiseksi. Tämä helpottaisi vapaa-ajanasuntojen huol-

toa/uudisrakentamista ja mahdollistaisi niiden muuttamisen jopa pysyvän 

asumisen kriteereille. Tällä hetkellä Ohlassa on yksi ns. pientalon lupien 

mukaan tehty vapaa-ajanasunto, jossa on mm. umpinaiset tyhjennettävät 

jätevesisäiliöt. 

Hakijat huomauttavat, että vastaaviin lähialueen hankkeisiin on aiemmin 

annettu myönteiset lupapäätökset ilman ylimääräistä kaavoitusprosessia, 

ja toivovat, että tässäkin tapauksessa noudatettaisiin yhdenvertaisuuspe-

riaatetta sekä lupapäätöksen että kaavoitusvaatimuksen osalta. 

Lähin vastaava tiehanke on aikanaan ollut Ohlan naapurissa sijaitsevan 

Leppäkarvon tie ja silta.  Silta ylittää siinäkin vain kaivetun n. 5 m leveän 

uoman, muutoin Leppäkarvokaan ei enää olisi saari. Tässäkin hank-

keessa on rakennusvaiheessa ollut osittain vastustusta, mutta nykyään 

kaikki Leppäkarvon maanomistajat lienevät mukana tieosakkaina.  
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Vihaspauhan silta - Dnro PSAVI/45/04.09/2011: perusteluissa mainitaan 

mm. ”Sillan rakentamisesta saatava hyöty on ympärivuotisen huoltolii-

kenneyhteyden saaminen Vihaspauhaan. Pysyvä silta on myös vesistö-

vaikutuksiltaan vuosittain rakennettavaa jäätietä haitattomampi vaihto-

ehto.” Hakijoiden mielestä nämä samat perustelut täsmäävät erinomai-

sesti myös Ohlan siltaan ja tiehen. 

Letonsaaren silta - Länsi-Suomen Ympäristövirasto 113/2009/2 Dnro 

LSY-2009-Y-174 - sijaitsee n. 1,8 km Ohlaa vastapäätä Kekolahden toi-

sella puolella. Perusteluissa mainitaan mm. ”Rakentaminen on tarpeen 

ajoneuvoliikenteen mahdollistavan tieyhteyden saamiseksi Letonsaa-

reen. Tieyhteys helpottaa saaressa sijaitsevien vapaa-ajan kiinteistöjen 

käyttöä ja huoltoa.” Myös nämä perustelut käyvät täysin Ohlan hankkee-

seen. Letonsaaressa on Karttapalvelun kartan mukaan 15 rakennettua 

lomakiinteistöä, Ohlassa vastaavia kiinteistöjä on tällä hetkellä 39. 

Myös Kalajoen edellisen kaavoituspäällikön muistiossa mainitaan, ettei 

kaavoitusprosessia tarvita, mikäli hankkeelle saadaan viranomaisluvat. 

Tien jatkolinjausta ei ole tässä hakemuksessa tarkemmin esitetty, koska 

hakijoiden käsityksen mukaan aluehallintoviraston ympäristölupa koskee 

vain sillan ja tien rakentamista vesialueelle tai sen välittömään läheisyy-

teen ja tietoimitus ottaa aikanaan kantaa muuhun tielinjaukseen. Joka ta-

pauksessa Ohlan runkotie tulisi saaren keskilinjalle seuraamaan jo ole-

massa olevaa sähkö- ja vesijohtolinjausta. Myös usealle kiinteistölle on 

jo valmiina vastaavat linjat, joten uusien aukkojen teko ja puuston poisto 

tulee olemaan vähäistä. 

Keskiosan sähkölinjan päättymisen jälkeen tielinjaus kaartaa kiinteistön 

11:85 kohdalla itään ja sitten Ohlan itäpuolella tonttien takarajalla uudel-

leen pohjoiseen. Natura-alueella runkotie ei kulje missään kohden, lähim-

milläänkin yli sadan metrin päässä.  Rannasta päin katsottuna tie ei 

Ohlassa aiheuttaisi maisemavaikutuksia muualla kuin sillan kohdalla. 

Ohla on nykyään keinotekoisesti pidetty saarena, koska sen erottaa man-

tereesta vain Pöllänsalmen n. 10 m leveä kaivettu väylä. Väylä soveltuu 

pelkästään pienveneiden käyttöön, koska sen nimellissyväys on vain 

0,70 m. Ilman veneväylän kaivamista Ohla olisikin jo n. 30 vuotta sitten 

muuttunut niemeksi. 

Maisemavaikutuksia arvioitaessa on otettava huomioon, ettei sillan ja tie-

linjauksen alue ole enää vuosikausiin ollut luonnontilassa. Alueella on 

kaivettu vesijohtolinjoja (viimeksi helmikuussa 2018), hakattu sähköjoh-

tolinjat, ruopattu veneväylää ja venevalkamaa sekä ajettu ruoppausmas-

soja. Eli aluetta on muokattu useaan kertaan kaupungin, sähkö- ja vesi-

johtoyhtiöiden sekä yksityisten toimesta. Hakijat ihmettelevätkin, onko 

näiden töiden yhteydessä selvitetty yhtä tarkkaan alueen luontoarvoja 

kuin mitä nyt vireillä olevalta tiehankkeelta vaaditaan. 

Ohlan länsi- ja itäpuoli poikkeavat huomattavasti toisistaan tuuli- ja jää-

olosuhteiden vuoksi, joten ei voida väittää, että mökeille pääsisi aina hel-

posti edes veneilykauden aikana.  Kesäaikana vallitsevat tuulet ovat lou-

naan–lännen suunnalta, joten jo 10–12 m/s tuuli aiheuttaa huomattavia 

vaikeuksia rantautua länsirannan mökeille. Etenkin iäkkäimmillä mökin-

omistajilla on vaikeuksia siirtyä laiturilta veneeseen ja päinvastoin jopa 
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hyvälläkin veneilykelillä. Itäpuolen ranta on yleensä huomattavasti suo-

jaisempi. 

Ainakin Vatungin venesatamasta kulkeville myös miinusvesi (yli -30 cm) 

on ongelma, mikäli käytössä vähänkin suurempi vene. Myös useat 

Ohlassa sijaitsevat länsipuolen venevalkamat ovat matalia ja rantautumi-

nen on vaikeaa kevään ja alkukesän miinusvedellä (esim. 2018 kesällä 

5–6/6 oli -60 cm). 

Talvella Kekolahden puoli jäätyy aiemmin ja vahvemmaksi kuin länsi-

puoli. Keskitalvellakin länsipuolella saattaa olla jopa avovesi tai niin ohut 

jääpeite, ettei jäällä kulkeminen saati jäätien tekeminen ole turvallista. Il-

mastomuutoksen vuoksi talvien ennustetaan lauhtuvan huomattavasti, 

joten jääkausi lyhenee ja vastaavasti kelirikkokaudet pitenevät jo lähivuo-

sien aikana. 

Yläveden virtauksiin on tiesuunnitelmassa varauduttu lisäsiltarumpujen 

asentamisella ja niiden määrää voidaan jopa tarvittaessa lisätä nyt esite-

tystä neljästä kappaleesta.  Vedenkorkeusennätys alueella on +150 cm 

vuodelta 1984 ja sen jälkeen on maankohoama vaikuttanut jo n. 30 cm. 

Ylimmät vedenkorkeudet mitataan yleensä marras–joulukuussa ja silloin 

ei vielä ole merkittävää jäätymistä eikä siten jäänkertymisriskiä. Mikäli 

alueen mökit ovat kastuneet jo +150 cm vedenkorkeudella, on ne toden-

näköisesti rakennettu liian matalalle, kaavamääräyksissä vuodelta 1993 

todetaan alimmaksi korkeudeksi +190 cm normaalivedestä. 

Keväällä salmessa ei muodostu jääpatoja, koska huhti–toukokuussa me-

riveden korkeus on lähes aina miinuksella ja salmen virtaus on hyvin vä-

häistä, joten jokitulvien kaltaista jääpatoriskiä ei meressä esiinny. 

Hakijoiden mielestä nyt esitetty tielinjaus myös Pikku-Leppäkarvon puo-

lella on järkevin, taloudellisin ja vähiten luontoon vaikuttava kuten myös 

ELY-keskuksen lausunnossa on todettu.  Suojellulle ruijanesikolle jäte-

tään suunnitelman mukaiset suojavyöhykkeet ELY-keskuksen ohjeiden 

mukaisesti. 

Tien osalta onkin ehkä jopa harhaanjohtavaa puhua pengertiestä, koska 

varsinaista pengerrystä tarvitaan vain 20-30 metriä sillan molemmin puo-

lin. Muuten Pikku-Leppäkarvon puolella kyseessä on osittain vain nykyi-

sen rantaviivan siirto muutamalla metrillä ja tien korkeus ranta-alueella 

on suunniteltu olevan 120 cm keskivedestä. Vesialuehan on erittäin ma-

talaa, jo n. -40 cm alavedellä tie on käytännössä kuivalla maalla. 

Tielinjaus kulkee mantereen puolella tontin 150-3 ulkoreunoja ja takaran-

taa pitkin, jossa suojaavaa puustoa jää tielinjauksen ja kesämökin väliin. 

Suomessa tuskin olisi montakaan tietä, ellei niitä voisi tehdä osittain myös 

muiden maanomistajien alueelle. 

Tielle tulevan liikennemäärän arvioidaan olevan vähäinen: nyt halukkaita 

tieosakkaita on 22 kpl, mutta tuskinpa he ovat koskaan kaikki yhtä aikaa 

Ohlassa (ehkä juhannusta lukuun ottamatta). Joten oletus on, että kesä-

aikana päivittäin tietä käyttää noin 1–8 autoa. Mikäli tiellä havaitaan ulko-

puolista liikennettä, se on mahdollista estää joko etäluettavalla tai esimer-

kiksi numerolukittavalla puomilla. 
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Lukituksen numerokoodi voidaan välittää hätäkeskukselle, joten palo- ja 

pelastuskalusto pääsee silti Ohlaan. Usea maanomistaja onkin erityisesti 

painottanut turvallisuuskysymyksiä, jotta asianmukainen pelastuskalusto 

saataisiin hätätilanteessa paikalle nopeasti. 

Lausunnoista puuttuu tärkeä ympäristöseikka: veneliikenteen polttoai-

neen kulutus ja päästöt ovat noin 3–4 kertaiset vastaavaan autolla kuljet-

tuun matkaan verrattuna. Myös veneliikenteen melu on kovempaa kuin 

autojen aiheuttama ja veneilyssä on aina myös öljyvahingon riski. Joten 

mikäli todella halutaan painottaa luontoarvoja, tulisi mökkien siirtymälii-

kenteessä suosia autoja myös viimeisen etapin osalta. 

Hakijat ovat todenneet, että yksityisten maanomistajien muistutuksissa 

mainitut argumentit on pääosin jo käsitelty ylläolevassa tekstissä. 

Hakijat ovat esittäneet muutamia poimintoja yksityisten maanomistajien 

muistutuksista.  

Yksityistietä ei ole virallisesti perustettu/vahvistettu, koska tietäkään ei 

vielä ole olemassa ja siksi ympäristölupahakemus on tehty yksityisten 

maanomistajien nimissä/valtakirjoilla. 

Rakentamis- ja kunnossapitokustannusten jaosta päätetään tietoimituk-

sessa, perusperiaatteena että tien osakkaat/käyttäjät hoitavat perusta-

miskustannukset. Samoin hakijat esittävät, että mahdollisista korvauk-

sista maanomistajille päätetään tämän lupaprosessin jälkeen jatketta-

vassa tietoimituksessa. 

Liikennemäärät: Joissain muistutuksissa on esitetty huomattavan ylimi-

toitettuja arvioita liikennemääristä.  Normaalisti päivittäinen määrä lienee 

noin 1–8 autoa joitain yksittäisiä tapauksia (esim. juhannus) lukuun otta-

matta. 

Virtausolosuhteet: jos esimerkkinä käytetään ilmatieteenlaitoksen tilastoa 

nykyhetkestä vuosi taaksepäin => vesi mahtuu kaivettuun uomaan noin 

9–10 kuukautta vuodesta ja lopun aikaa (yleensä marras–joulukuussa) 

vaihtelevasti/osittain virtaus menisi sekä silta-aukon että siltarumpujen 

kautta. Joten mitään dramaattisia muutoksia virtausolosuhteisiin ei ole 

odotettavissa. 

Lopputoteamuksena hakijat painottavat ELY-keskuksen lausumaa: ”Ha-

kemuksen mukainen rakentaminen ei näyttäisi sanottavasti loukkaavan 

yleistä tai yksityistä etua. Tien linjaus noudattaa ELY-keskuksen lausun-

toa 21.9.2017. Lupa on myönnettävissä hakemuksen mukaisena.” 

LISÄLAUSUNTO 

Aluehallintovirasto on pyytänyt Kalajoen kaupungin ympäristönsuojeluvi-

ranomaisen lausunnon hakijoiden selityksen toimivaltaväitteestä. 

20) Kalajoen kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen on lausu-

nut hakijoiden selityksessään tuoneen esille, että ympäristötarkastajalla 

ei ole ollut toimivaltaa lausunnon antamiseen. 
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Kalajoen kaupungin hallintosäännön 5 luvun 6 §:n mukaan: 

Ympäristölautakunta toimii mm. kuntien ympäristönsuojeluhallinnosta an-

netun lain 5 §:n tarkoittamana ympäristönsuojeluviranomaisena ja päät-

tää mm. ympäristönsuojelu- ja luonnonsuojelulainsäädännössä kunnalle 

kuuluvista asioista. Ympäristölautakunnalla on oikeus siirtää sille siirret-

tyä toimivaltaa edelleen alaiselleen viranhaltijalle. Ympäristölautakunnan 

delegointipäätös tullaan käsittelemään uudestaan ympäristölautakunnan 

kokouksessa 16.10.2018. 

Hallintosäännössä edellytetty ilmoitus kaupunginhallitukselle on tehty 

18.6.2018. Ilmoituksessa on mainittu ympäristötarkastajalle delegoidut 

valtuudet teknisten palveluiden otsakkeen alla. 

Ympäristölautakunta on tehnyt päätöksen 8.3.2001 § 11 toimivaltansa 

delegoinnista alaisilleen viranhaltijoille. Ympäristönsuojelusihteerin 

(myöh. ympäristötarkastaja) ratkaisuvaltaan kuuluu: 1. päättää ja antaa 

lausuntoja ympäristön-, vesien-, ja luonnonsuojeluun liittyvistä lupa-, il-

moitus- ym. asioista lukuun ottamatta valitus- ja riita-asioita, pakkokeino-

jen käyttöä sekä sellaisia asioita, joilla on yleisen edun tai ympäristön-

suojelun kannalta huomattavaa merkitystä. Ympäristölautakunnan teke-

mää delegointipäätöstä ei ole kumottu. 

ALUEHALLINTOVIRASTON RATKAISU 

Aluehallintovirasto hylkää hakemuksen. 

RATKAISUN PERUSTELUT 

Sovellettavat säännökset 

Vesilain 3 luvun 4 §:ssä säädetään, että lupa vesitaloushankkeelle myön-

netään, jos 1) hanke ei sanottavasti loukkaa yleistä tai yksityistä etua tai 

2) hankkeesta yleisille tai yksityisille eduille saatava hyöty on huomattava 

verrattuna siitä yleisille tai yksityisille eduille koituviin menetyksiin. Lupaa 

ei kuitenkaan saa myöntää, jos vesitaloushanke vaarantaa yleistä tervey-

dentilaa tai turvallisuutta, aiheuttaa huomattavia vahingollisia muutoksia 

ympäristön luonnonsuhteissa tai vesiluonnossa ja sen toiminnassa taikka 

suuresti huonontaa paikkakunnan asutus- tai elinkeino-oloja. Hakijalla on 

oltava oikeus hankkeen edellyttämiin alueisiin. Jos hakija ei omista alu-

etta tai hallitse sitä pysyvällä käyttöoikeudella, luvan myöntämisen edel-

lytyksenä on, että hakijalle myönnetään oikeus alueen käyttämiseen siten 

kuin 2 luvussa säädetään tai että hakija esittää luotettavan selvityksen 

siitä, miten oikeus alueeseen järjestetään. 

Vesilain 3 luvun 6 §:n mukaan yleiselle edulle aiheutuvia hyötyjä ja me-

netyksiä arvioidaan yleiseltä kannalta ja arvioinnissa on otettava huomi-

oon muun muassa, mitä vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä 

annetun lain mukaisessa vesienhoitosuunnitelmassa ja merenhoitosuun-

nitelmassa on esitetty hankkeen vaikutusalueen vesien tilaan ja käyttöön 

liittyvistä seikoista. 
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Hankkeesta aiheutuvana yksityisenä menetyksenä otetaan huomioon: 

1) hakijalle myönnettävät käyttö- ja lunastusoikeudet; 

2) kustannukset sellaisista vahingoista ja käyttöoikeuksista, joista hakija 

on hankkeen toteuttamiseksi erikseen sopinut asianosaisen kanssa ja 

vastaavassa tarkoituksessa hakijalle vapaaehtoisesti luovutettujen aluei-

den hankkimiskustannukset; sekä 

3) muut hankkeeseen osallistumattomalle taholle aiheutuvat menetykset. 

Vesilain 2 luvun 7 §:n mukaan vesitaloushanke on toteutettava sekä ve-

sivaroja ja vesialueita muutoin käytettävä siten, ettei siitä aiheudu vältet-

tävissä olevaa yleisen tai yksityisen edun loukkausta, jos hankkeen tai 

käytön tarkoitus voidaan saavuttaa ilman kustannusten kohtuutonta li-

sääntymistä kokonaiskustannuksiin ja aiheutettavaan vahingolliseen 

seuraukseen verrattuna. 

Vesilain 1 luvun 2 §:n 2 momentin mukaan vesilakia sovellettaessa ja 

muutoin lain mukaan toimittaessa on noudatettava, mitä luonnonsuojelu-

laissa (1096/1996), muinaismuistolaissa (295/1963) ja maankäyttö- ja ra-

kennuslaissa (132/1999) sekä niiden nojalla säädetään tai määrätään. 

Vesilain 3 luvun 5 §:ssä säädetään, että lupa-asiaa ratkaistaessa on otet-

tava huomioon asemakaava. Lisäksi on otettava huomioon, mitä maan-

käyttö- ja rakennuslaissa säädetään maakuntakaavan ja yleiskaavan oi-

keusvaikutuksista.  

Maankäyttö- ja rakennuslain 32 §:ssä säädetään maakuntakaavan oi-

keusvaikutuksista, 42 §:ssä yleiskaavan oikeusvaikutuksista ja 58 §:ssä 

asemakaavan oikeusvaikutuksista. Lupa-asiaa ratkaistaessa on katsot-

tava, ettei lupa merkittävästi vaikeuta kaavan toteutumista. Asemakaava-

alueelle ei saa sijoittaa toimintoja, jotka aiheuttavat haittaa kaavassa 

osoitetulle muiden alueiden käytölle. Asemakaava-alueelle ei saa myös-

kään sijoittaa toimintoja, jotka ovat haitallisten tai häiriöitä aiheuttavien 

ympäristövaikutusten estämistä tai rajoittamista koskevien asemakaava-

määräysten vastaisia.  

Luonnonsuojelulain (1096/1996) 42 §:ssä säädetään kasvilajien rauhoit-

tamisesta, 46 §:ssä uhanalaisista eliölajeista ja 47 §:ssä lajien esiintymis-

paikkojen suojelusta. Rauhoitetun kasvin tai sen osan poimiminen, ke-

rääminen, irtileikkaaminen, juurineen ottaminen tai hävittäminen on kiel-

letty. Sama koskee soveltuvin osin rauhoitetun kasvin siemeniä. Erityi-

sesti suojeltavan lajin säilymiselle tärkeän esiintymispaikan hävittäminen 

tai heikentäminen on kielletty. Luonnonsuojelulain 48 §:ssä säädetään 

rauhoitussäännöksistä poikkeamisesta ja 49 §:ssä on Euroopan yhteisön 

lajisuojelua koskevat erityissäännökset.  

Lupaharkinta 

Hankkeesta aiheutuu vesilain 3 luvun 4 §:n 1 momentin 1) kohdassa sa-

nottua suurempi yleisen tai yksityisen edun loukkaus, joten luvan myön-

tämisen edellytyksiä on harkittava kyseisen pykälän 1 momentin 2) koh-

dan nojalla intressivertailun avulla.  

Vesitalousasiassa on kysymys yhteensä 80–90 metriä pitkän sillan ja 

pengertien rakentamisesta Ohlan saaresta Pikku-Leppäkarvoon. Kohde 
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on osa Ohlan saaren kiinteistöjä palvelevaa yksityistiehanketta. Kysy-

myksessä olevassa vesitalousasiassa ei ratkaista yksityistielain mukaista 

tielinjausta ja oikeutta tien rakentamiseen maa-alueilla koskevia kysy-

myksiä. Sen sijaan hankkeen intressivertailussa on otettu huomioon sil-

lan ja pengertien rakentamisen vaikutusten lisäksi laajemmin yksityis-

tiestä alueelle koituvat hyödyt ja haitat. 

Hankkeesta koituu yksityistä hyötyä 22 hakijoiden omistamille vapaa-

ajan kiinteistöille. Hyötyä heille syntyy vapaa-ajan kiinteistölle pääsyn 

helpottumisesta, vapaa-ajan kiinteistöjen käytön lisääntymismahdollisuu-

desta etenkin talviaikana ja jätehuollon helpottumisesta.  

Vain yksityistä etua palveleva hanke voi tapauskohtaisesti hankkeen 

luonteen vuoksi tuottaa lupaharkinnassa huomioon otettavia hyötyjä 

myös sellaiselle kiinteistölle, jonka omistaja ei ole hakijana. Ohlan saa-

ressa on hakijoiden omistamien lomakiinteistöjen lisäksi useita muita lo-

makiinteistöjä, joiden omistajat ovat muistutuksissaan vastustaneet han-

ketta. Muistuttajat ovat ilmoittaneet, etteivät halua osallistua tiehankkee-

seen ja sen kustannuksiin eikä heitä voida tässä vesilain mukaisessa lu-

pakäsittelyssä myöskään velvoittaa osallistumaan hankkeeseen. Edellä 

sanotun perusteella aluehallintovirasto katsoo, että yllämainittua yksi-

tyistä hyötyä ei voida arvioida koituvan niille kiinteistöille, joiden omistajat 

ovat muistutuksissaan ilmoittaneet vastustavansa yksityistiehanketta ja 

pitävänsä sitä tarpeettomana. Sekä hakijoille että muistuttajille koituvaa 

hyötyä arvioitaessa on lisäksi otettava huomioon, että saaressa olevat 

lomakiinteistöt ovat käyttökelpoisia ilman tieyhteyden rakentamistakin 

eikä tieyhteys siten ole välttämätön kiinteistöjen käytön kannalta.  

Hankkeesta ei muodostu hyötyä yleiselle edulle. 

Hankkeesta koituu haittaa yleiselle edulle. Alueella on voimassa Pohjan-

pään ranta‐asemakaava (2000) sekä Ohlan saaren eteläpäässä Pohjan-

pään ranta‐asemakaavan muutos ja laajennus Ohlan saaressa (2012). 

Kaavoissa ei ole osoitettu tieyhteyttä mantereenpuolelta Ohlan saareen. 

Kaavamerkinnät Pikku‐Leppäkarvon alueella kohdassa, josta pengertie 

on suunniteltu alkavaksi, on alueella loma‐asuntojen korttelialuetta (RA). 

Ohlan saaressa pengertien toisessa päättymispisteessä on alueelle kaa-

vassa osoitettu lähivirkistysaluetta (VL) ja venevalkama (LV). Ohlan saa-

ren keskiosaan on kaavassa osoitettu maa‐ ja metsätalousaluetta (M), 

joka on säilytettävä rakentamattomana. Ohlan saareen ei ole osoitettu 

alueita pysyvälle asutukselle. Nyt käsiteltävänä oleva lupahakemus poik-

keaa aikaisemmasta vuonna 2014 vireille tulleesta hakemuksesta siten, 

että sillan ja pengertien linjausta on muutettu eri paikkaan. Yleiseltä kan-

nalta katsottuna edellä sanottu muutos kaavan mukaisessa käytössä ai-

kaisempaan hakemukseen verrattuna ei paranna sillan vesilain mukaan 

arvioitavia rakentamisen edellytyksiä. Suunnitelma sillan ja pengertien 

rakentamiseksi on voimassa olevan ranta‐asemakaavan vastainen.  

Yleiselle edulle koituvana haittana voidaan myös arvioida virtauksen vä-

heneminen Pöllänsalmessa korkeamman veden aikaan, jolloin rantojen 

huuhtoutuminen vähenee ja rantakasvillisuus lisääntyy, mikä voi myös 

heikentää rauhoitetun ja luontodirektiivin liitteen IV b tiukasti suojellun rui-

janesikon esiintymistä. Hankkeesta aiheutuu rakentamisaikana myös vä-

häistä samentumaa läheiselle vesialueelle. 
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Ohlan saaren loma‐asutuksen erityispiirteenä on saaristomaisuus, ja 

kulku kullekin loma-asuintontille tapahtuu vesiteitse. Tieyhteyden, sillan 

ja pengertien toteuttaminen Ohlan saareen muuttaisi saaren loma‐asu-

tuksen luonnetta. Tieyhteys lisäisi liikennettä erityisesti Pöllänsalmen lä-

hellä olevien ja Ohlan saaren mantereen puoleisessa päässä olevien kiin-

teistöjen alueella, mikä voidaan katsoa näille kiinteistöille koituvana hait-

tana.  

Pikku-Leppäkarvon puolella kiinteistöjen Lepola 208-431-13-162 ja Lep-

pis 208-431-150-3 osalta pengertie ja yksityistie tulisivat lisäksi sijoittu-

maan lähelle pihapiiriä ja hanke aiheuttaisi kiinteistöille myös maisema-

haittaa. 

Edellä lausutun perusteella aluehallintovirasto toteaa, että hankkeesta 

saatava hyöty yleisille tai yksityisille eduille ei ole huomattava verrattuna 

siitä yleisille tai yksityisille eduille koituviin menetyksiin. Näin ollen luvan 

myöntämisen edellytykset eivät täyty ja hakemus on hylättävä. 

LAUSUNTOIHIN JA MUISTUTUKSIIN VASTAAMINEN 

Hakemuksen intressivertailuun liittyvät ja hylkäämistä koskevat vaati-

mukset on otettu huomioon aluehallintoviraston ratkaisusta ja sen perus-

teluista ilmenevästi. Lausuminen muiden vaatimusten osalta on asian rat-

kaisu huomioon ottaen tarpeetonta.  

VASTAUS TOIMIVALTAVÄITTEESEEN 

Hakijat ovat selityksessään katsoneet, ettei Kalajoen kaupungin ympäris-

tötarkastajalla ole ollut toimivaltaa antaa lausuntoa kaupungin ympäris-

tönsuojeluviranomaisen ominaisuudessa. Tältä osin todetaan, että alue-

hallintovirasto on pyytänyt ympäristönsuojeluviranomaiselta lausunnon 

esitettyyn toimivaltaväitteeseen. Lausunnossa ympäristötarkastaja on 

esittänyt selvityksen toimivallastaan. Kunnan viranhaltija toimii tehtävis-

sään virkavastuulla. 

Aluehallintovirasto toteaa lisäksi, että Ohlan siltahankkeen lupaharkinta 

perustuu asiassa selvitettyihin tosiseikkoihin ja niiden pohjalta arvioituihin 

hankkeen vaikutuksiin ja suoritettuun intressivertailuun, ei yksittäiseen 

lausuntoon.  

KÄSITTELYMAKSU JA SEN MÄÄRÄYTYMINEN 

Käsittelymaksu on 2 860 euroa.  

Lasku lähetetään myöhemmin Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon pal-

velukeskuksesta. 

Maksu määräytyy aluehallintovirastojen maksuista vuonna 2017 annetun 

valtioneuvoston asetuksen (997/2017) mukaisesti. Asetuksen liitteenä 

olevan maksutaulukon mukaan siltaa koskevan hakemuksen käsittelystä 
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perittävän maksun suuruus on 2 860 euroa. Myönteisestä ja kielteisestä 

päätöksestä peritään samansuuruinen maksu. 

PÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN 

Päätös 

Hakijat 

Jäljennös päätöksestä sähköpostilla 

Kalajoen kaupunki 

Kalajoen kaupungin kaavoitusviranomainen 

Kalajoen kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen 

Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, ympäristö 

ja luonnonvarat -vastuualue 

Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Pohjois-Suomen kalata-

louspalvelut  

Liikennevirasto, Meriväylät -yksikkö, Helsingin toimipiste 

Suomen ympäristökeskus 

Ilmoitus päätöksestä 

Asianosaiset 

Ilmoittaminen ilmoitustauluilla ja Kalajokilaakso -lehdessä 

Tieto päätöksen antamisesta julkaistaan Pohjois-Suomen aluehallintovi-

raston ilmoitustaululla ja päätöksestä kuulutetaan Kalajoen kaupungin vi-

rallisella ilmoitustaululla. 

Päätös julkaistaan internetissä aluehallintoviraston Lupa-Tietopalve-

lussa. 

Kuulutuksesta ilmoitetaan Kalajokilaakso -nimisessä sanomalehdessä. 
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MUUTOKSENHAKU 

Päätökseen saa hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta valittamalla. 

 

Anna-Maria Juntunen Hannu Puranen  

 

Asian ovat ratkaisseet ympäristöneuvokset Anna-Maria Juntunen ja 

Hannu Puranen. Asian on esitellyt Hannu Puranen. 

Tiedustelut: asian esittelijä, puh. 0295 017 655 tai 0295 017 500. 

Asiakirja on hyväksytty sähköisesti. Merkintä sähköisestä hyväksymi-

sestä on asiakirjan viimeisellä sivulla. 

 

 

Liite  Valitusosoitus 

 



Liite 

VALITUSOSOITUS 

Valitusviranomainen Pohjois-Suomen aluehallintoviraston päätökseen saa hakea valittamalla muu-

tosta Vaasan hallinto-oikeudelta. Valituskirjelmä on toimitettava liitteineen 

Vaasan hallinto-oikeudelle. 

Valitusoikeus  Valituksia päätöksen johdosta voivat esittää ne, joiden oikeutta tai etua asia saat-

taa koskea, sekä vaikutusalueella ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun 

tai viihtyisyyden edistämiseksi toimivat rekisteröidyt yhdistykset tai säätiöt, asi-

anomaiset kunnat, ELY-keskukset, kuntien ympäristönsuojeluviranomaiset ja 

muut yleistä etua valvovat viranomaiset. Valitusoikeus on myös saamelaiskärä-

jillä ja kolttien kyläkokouksella sen mukaan, kuin ympäristönsuojelulaissa ja ve-

silaissa säädetään. 

Valitusaika  Valitusaika päättyy 10.12.2018, jolloin valituksen on viimeistään oltava perillä 

Vaasan hallinto-oikeudessa.  

Valituksen sisältö Valituskirjelmässä, joka osoitetaan Vaasan hallinto-oikeudelle, on ilmoitettava 

- aluehallintoviraston päätös, johon haetaan muutosta 
- valittajan nimi ja kotikunta 
- postiosoite, puhelinnumero ja mahdollinen sähköpostiosoite, joihin asiaa kos-

kevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa (mikäli yhteystiedot muuttuvat, 
on niistä ilmoitettava Vaasan hallinto-oikeudelle, PL 204, 65101 Vaasa, säh-
köposti: vaasa.hao@oikeus.fi) 

- miltä kohdin aluehallintoviraston päätökseen haetaan muutosta  
- mitä muutoksia aluehallintoviraston päätökseen vaaditaan tehtäväksi 
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan 
- valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitus, ellei valituskirjelmää 

toimiteta sähköisesti (telekopiolla tai sähköpostilla) 

Valituksen liitteet Valituskirjelmään on liitettävä 

- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikai-
semmin toimitettu viranomaiselle 

- mahdollisen asiamiehen valtakirja tai toimitettaessa valitus sähköisesti selvitys 
asiamiehen toimivallasta 

- jäljennös valituskirjelmästä (jos valituskirjelmä toimitetaan postitse) 

Valituksen toimittaminen  

Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Vaasan hallinto-oikeuteen. Vali-

tuskirjelmän on oltava perillä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-

ajan päättymistä. Valituskirjelmä liitteineen voidaan lähettää myös faksina tai 

sähköpostilla, jolloin valituskirjelmän on oltava toimitettu niin, että se on käytet-

tävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä määräajan viimeisenä päi-

vänä ennen virka-ajan päättymistä. 

Vaasan hallinto-oikeuden kirjaamon yhteystiedot 

  käyntiosoite:  Korsholmanpuistikko 43, 4. krs 

postiosoite:  PL 204, 65101 Vaasa 

puhelin:   029 56 42780 

faksi:   029 56 42760 

sähköposti:  vaasa.hao@oikeus.fi  

aukioloaika:   klo 8–16.15 

 

Oikeudenkäyntimaksu Vaasan hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäynti-

maksu on 250 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä 

muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myös-

kään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään mikäli asianosainen on muualla 

laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on vali-

tuskirjelmäkohtainen. 
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