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Kuralan ponttonisillan rakentaminen Aurajoen yli ja valmistelulupa hanketta
varten, Turku

HAKIJAT

Turun kaupungin Kiinteistöliikelaitos

HAKEMUS

Turun kaupungin Kiinteistöliikelaitos on aluehallintovirastoon 15.1.2013
toimittamassaan hakemuksessa pyytänyt lupaa Kuralan ponttonisillan rakentamiseen Aurajoen yli hakemuksessa esitetyn suunnitelman mukaisesti
Turun kaupungissa sekä valmisteluluvan myöntämistä hanketta varten ennen päätöksen lainvoimaiseksi tulemista. Lisäksi hakija on pyytänyt pysyvää käyttöoikeutta hanketta varten tarvittaviin yhteisiin vesialueisiin Ravattula 853-605-876-1 ja Kurala 853-454-876-1.

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA
Vesilain 3 luvun 3 §:n 1 momentin 4) kohta ja 1 luvun 7 §:n 1 momentti
SUUNNITELMA
Yleiskuvaus hankkeesta
Kyseessä olevalle siltapaikalle Aurajoen ylitse rakennettiin Elävä kulttuurimaisema -hankkeeseen liittyen vuonna 2005 kapulalossi eli ns. kampiföri.
Kapulalossi rakennettiin silloisen Lounais-Suomen ympäristökeskuksen
(nykyisin Varsinais-Suomen ELY-keskus) lausunnon mukaisesti. Kapulalossissa oli ketjuveto ja ihmiset kiersivät kampea liikuttaakseen lossia. Kapulalossi toimi alusta asti epävarmasti ja sitä korjattiin useaan otteeseen
huomattavillakin rahasummilla. Korjauksillakaan kapulalossia ei saatu toimivuudeltaan luotettavaksi ja vuonna 2011 kaupunki lopetti kapulalossin
liikennöinnin.
Olemassa olevan kapulalossin paikalle on tarkoitus rakentaa betonirakenteinen ponttonisilta. Ponttonisilta rakennetaan nykyisen kapulalossin rantarakenteiden väliin. Joen keskikohdalle ponttonien väliin rakennetaan teräksinen käyntisilta, jonka alta joen pienveneliikenne pääse kulkemaan. KäynETELÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTO, YMPÄRISTÖLUPAVASTUUALUE │ ymparistoluvat.etela@avi.fi
puh. 029 501 6000
Hämeenlinnan päätoimipaikka
Helsingin toimipaikka
fax 03 570 8002
Birger Jaarlin katu 15
Ratapihantie 9
kirjaamo.etela@avi.fi
PL 150, 13101 Hämeenlinna
PL 110, 00521 Helsinki
www.avi.fi/etela
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tisillan aukon leveys on 5,0 m ja vapaa korkeus vedenpinnasta 1,2 m kahden metrin leveydeltä.
Sillan sijainti
Ponttonisilta rakennetaan Kuralan kylämäen kohdalta Aurajoen yli Halisten
puolelle. Ponttonisilta sijoittuu eteläpuolella kiinteistön Vähäkohmo RN:o
1:24 ja pohjoispuolella kiinteistön Iso-Pompo RN:o 6:116 kohdalle. Ponttonisillan eteläpuolella on asemakaava, kaavatunnus 63/1959. Silta sijoittuu kaavassa Ristimäenpuisto -nimiseen puistoon.
Vesiliikenne, uitto ja kalastus
Vesiliikenne siltapaikalla on pienveneliikennettä kanooteilla, kajakeilla ja
soutuveneillä. Aurajoessa harrastetaan retkimelontaa. Siltapaikalta noin
1,8 km alavirtaan päin on Aurajoen opastuskeskus, josta on mahdollista
vuokrata kanootteja ja kajakkeja.
Siltapaikalla ei harjoiteta uittoa. Aurajoessa on Varsinais-Suomen ELYkeskuksen mukaan voimassa uittoa koskeva lauttaussääntö nro 2 (LH
16.10.1933).
Aurajoessa kalastus on kotitarve- ja virkistyskalastusta. Noin 1,8 km siltapaikalta alavirtaan päin sijaitsevan Halisten säännöstelypadon yhteydessä
olevasta kalaportaasta löydetään vuosittain mm. lohikaloja eli kalat nousevat Aurajokea pitkin joen yläjuoksulle.
Vedenkorkeudet ja virtaamat
Siltapaikka sijaitsee noin 1,8 km Halisten säännöstelypadon yläpuolella.
Aurajoen virtaamista on tiedot Halisten säännöstelypadolla. Siltapaikalta ei
ole mitattu virtaamia eikä virtausnopeuksia.
Halisten virtaamatiedot ovat:
ylivirtaama HQ = 289 m3/s
keskivirtaama MQ = 6,9 m3/s
Vesisyvyys siltapaikalla on noin 3–4 m.
Vedenkorkeudet siltapaikalla ovat:
HW = +7,464 m (N2000)
NW +6,964 m (N2000)
Siltaehdotus
Ehdotettu kevyen liikenteen silta on tyypiltään teräsbetoninen ponttonisilta.
Sillan kokonaispituus on noin 51,8 m. Joen keskellä olevan veneaukon leveys on 5,0 m ja korkeus vesipinnasta 1,2 m kahden metrin leveydeltä. Betoniponttonin leveys on 2,4 m. Ponttonisilta rakennetaan nykyisen kapulalossin rantarakenteiden väliin. Vanhoja rantarakenteita ei pureta.
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Ponttonisilta supistaa vesilain 1 luvun 6 §:n mukaista joen valtaväylää.
Joen leveys siltapaikalla on noin 35–40 m ja valtaväylän leveys siten noin
12–13 m. Esitetty 5 metrin aukko kaventaa valtaväylää siten noin 7–8 m.
Hakijan käsityksen mukaan veden varassa kelluvasta ponttonisillasta,
vaikka se supistaakin valtaväylää, ei ole haittaa joen pienveneliikenteelle,
veden virtaukselle eikä kalan kululle. Aurajoessa ei harjoiteta vesilain 1 luvun 6 §:n mukaista säännöllistä liikennettä tai uittoa, joka edellyttäisi valtaväylän leveydeksi vähintään 7 metriä. Siltapaikalla vesiliikenne on lähinnä
satunnaista, joskin keskikesällä heinäkuussa on jopa päivittäistä vesiliikennettä kanooteilla, kajakeilla ja soutuveneillä. Puutavaran uittoa joessa
ei harjoiteta.
Vaikutukset vesistöön
Ponttonisillalla ei ole vaikutusta vedenkorkeuteen eikä virtaamiin siltapaikalla, koska silta kelluu veden varassa. Ponttonien syväys on noin 0,45 m.
Ponttonisillan rakentaminen ei vaadi Aurajoen ruoppausta.
Vaikutukset vesiliikenteeseen ja vesistön käyttöön
Ponttonisillalla ei ole vaikutusta vesistön nykyiseen käyttöön, joka on pienveneliikennettä kanooteilla, kajakeilla soutuveneillä. Joen keskelle rakennettava käyntisilta mahdollistaa pienveneliikenteen sillan ali nykymuodossaan.
Ponttonit ankkuroidaan joen pohjaan betonipainoin ja kettingein. Painojen
paikat ja syvyydet suunnitellaan niin, että niistä ei aiheudu haittaa pienveneliikenteelle.
Siltaan kiinnitetään alikulkukorkeutta ilmoittava merkki.
Vaikutukset kalastukseen
Ponttonisillalla ei ole vaikutusta kalan kulkuun eikä kalastukseen Aurajoessa.
Työn suorittaminen
Työ on tarkoitus aloittaa toukokuussa 2013. Ponttonisillan rakentamisen on
arvioitu kestävän noin 1–3 viikkoa.
Betoniponttonit nostetaan jokeen ja uitetaan paikoilleen ja ankkuroidaan
betonipainoin ja kettingein pohjaan. Tämän jälkeen asennetaan kaiteet ja
käyntisilta paikoilleen.
Vesialueiden ja rantojen omistajat
Siltapaikalla rannat Aurajoen etelä- ja pohjoispuolella ovat Turun kaupungin omistuksessa. Siltapaikalla Aurajoen vesialue on yhteistä. Pohjoispuo-
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lella on Ravattulan yhteinen vesialue 853-605-876-1 ja eteläpuolella Kuralan yhteinen vesialue 853-454-876-1. Hakija Ravattulan ja Kuralan yhteisen vesialueen suurin osakaskiinteistöjen omistaja. Siltapaikan eteläpuoleisella vesialueella on Kuralan kalastuskunta (osakaskunta), mutta sillä ei
ole ollut toimintaa yli kymmeneen vuoteen.
Vahingot ja haitat
Hakijan käsityksen mukaan ponttonisillan rakentaminen ei aiheuta korvattavaa haittaa tai vahinkoa.
HAKEMUKSESTA TIEDOTTAMINEN
Aluehallintovirasto on vesilain 11 luvun 7, 10 ja 11 §:ssä säädetyllä tavalla
kuuluttamalla asiasta aluehallintovirastossa ja Turun kaupungissa varannut
tilaisuuden muistutusten tekemiseen ja mielipiteiden esittämiseen hakemuksen johdosta viimeistään 11.3.2013. Kuulutus on erikseen lähetetty
asiakirjoista ilmeneville asianosaisille.
Aluehallintovirasto on vesilain 11 luvun 6 §:n mukaisesti pyytänyt hakemuksen johdosta lausunnon Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueelta ja VarsinaisSuomen elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskuksen elinkeinot, työvoima,
osaaminen ja kulttuuri -vastuualueen kalatalous -ryhmältä sekä Turun kaupungilta ja Turun kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselta.
LAUSUNTO
1) Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue on lausunut, että Aurajoen alaosan
vesimuodostuman ekologisen tilan luokka on Kokemäenjoen – Saaristomeren – Selkämeren vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelman mukaan
välttävä. Tavoitteena on saavuttaa hyvä tila nykyisillä vesienhoidon toimenpiteillä ja lisätoimenpiteillä vuoteen 2027 mennessä. Asiakohdan ponttonisilta ei vaikuta tavoitteen saavuttamiseen.
Varsinais-Suomen ELY-keskus on katsonut, että hankkeelle voidaan
myöntää vesilain mukainen lupa ja valmistelulupa hankkeen toteuttamista
varten valmisteleviin toimenpiteisiin.

MUISTUTUKSET JA VAATIMUKSET
Hakemuksen johdosta ei ole tehty muistutuksia.
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ALUEHALLINTOVIRASTON RATKAISU
Luparatkaisu

Aluehallintovirasto myöntää Turun kaupungin Kiinteistöliikelaitokselle luvan
Kuralan ponttonisillan rakentamiseen Aurajoen yli hakemukseen liitetyn
28.12.2012 päivätyn suunnitelman ja 11.12.2012 päivätyn pääpiirustuksen
(mittakaava 1:200) mukaisesti Turun kaupungissa.
Aluehallintovirasto myöntää luvan saajille pysyvän käyttöoikeuden hanketta varten tarvittavaan osaan yhteisistä vesialueista Ravattula 853-605-8761 ja Kurala 853-454-876-1.
Hankkeesta ja vähäisestä pysyvästä käyttöoikeudesta ei ennalta arvioiden
aiheudu vesilain mukaan korvattavaa vahinkoa, haittaa tai muuta edunmenetystä.
Luvan saajan on noudatettava vesilain säännöksiä ja seuraavia lupamääräyksiä.

Lupamääräykset

1) Sillan kokonaispituus on noin 51,8 m ja Sillan leveys on 2,4 m. Joen
keskikohdalla olevan veneaukon leveyden on oltava vähintään 5,0 m ja
korkeuden vedenpinnasta 1,2 m kahden metrin leveydeltä.
Sillan alikulkukorkeus on merkittävä sillan rakenteisiin rajoitettua alikulkukorkeutta osoittavalla vesiliikennemerkillä.
2) Rakennustyöt on tehtävä siten ja sellaisena aikana, että vesistölle ja sen
käytölle aiheutuu mahdollisimman vähän haittaa ja häiriötä. Rakennustöissä tulee välttää veden samentumisen aiheuttamista ja uoman kaventamista. Ranta-alueet tulee säilyttää mahdollisimman luonnonmukaisina sillan
kohdalla.
Luvan saajan on huolehdittava siitä, ettei vesiliikenne siltatyömaan ohi tarpeettomasti esty rakennustöiden aikana.
Mikäli työt tehdään vesialueen ollessa jäässä, on kohdat, joissa jäätä on
rikottu tai jään kantavuus muuten on työn takia huonontunut, merkittävä
asianmukaisesti.
3) Rakennustöiden päätyttyä rakennustelineet ja -jätteet on poistettava
vesialueelta pohjaa myöten ja rakennuspaikat on saatettava asianmukaiseen kuntoon. Siltapaikka on maisemoitava ja viimeisteltävä siten, että se
sopii mahdollisimman hyvin alueen maisemakuvaan.
4) Silta on pidettävä suunnitelman mukaisessa kunnossa.
5) Luvan saajan on huolehdittava siitä, että silta ei jäiden sulamisvaiheessa aiheuta tulvanvaaraa.
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6) Töiden suorittamisesta mahdollisesti aiheutuva, välittömästi ilmenevä
vahinko on viipymättä korvattava vahingonkärsijälle.
Luvan saaja on muutoinkin vastuussa hankkeesta mahdollisesti aiheutuvasta vahingosta, haitasta ja muusta edunmenetyksestä.
7) Työt on aloitettava ja saatettava olennaisilta osin loppuun kahden vuoden kuluessa siitä lukien, kun tämä päätös on tullut lainvoimaiseksi uhalla,
että lupa raukeaa.
8) Töiden aloittamisesta on etukäteen ilmoitettava kirjallisesti VarsinaisSuomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueelle ja Turun kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle.
9) Töiden valmistumisesta on 60 päivän kuluessa ilmoitettava kirjallisesti
Etelä-Suomen aluehallintovirastolle, Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenneja ympäristökeskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueelle, Turun
kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle sekä Liikenneviraston Meriväylät-yksikön Turun toimipisteelle.
Valmistumisilmoitukseen on liitettävä sillan lopullista sijaintia osoittava kartta ja mittoja osoittava piirustus.
Perustelut

Hanke on tarpeen kevyen liikenteen kulkuyhteyden järjestämiseksi Aurajoen yli eikä hanke sanottavasti loukkaa yleistä tai yksityistä etua. Luvan saaja omistaa siltapaikan maa-alueet. Käyttöoikeus yhteisille vesialueille on
voitu myöntää, koska toimenpiteen kohteeksi joutuva alue ei ole sanottavasti suurempi hakijan osuutta vastaavaa osaa yhteisestä alueesta.
Hanke ei vaikuta Kokemäenjoen – Saaristomeren – Selkämeren vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelman tavoitteiden saavuttamiseen.

Sovelletut säännökset

Vesilain 2 luvun 12 §:n 1 momentin 1) kohta ja 13 §:n 1 momentti sekä 3
luvun 4 §:n 1 momentin 1) kohta

Valmistelulupa

Aluehallintovirasto oikeuttaa Turun kaupungin Kiinteistöliikelaitoksen ryhtymään hankkeen toteuttamista valmisteleviin toimenpiteisiin jo ennen päätöksen lainvoimaiseksi tulemista.

Perustelut

Valmistelevat toimenpiteet voidaan suorittaa tuottamatta muulle vesien
käytölle tai luonnolle ja sen toiminnalle huomattavaa haittaa. Luvassa tarkoitetut työt ovat sellaisia, että niiden suorittamisen jälkeen olot voidaan
olennaisilta osin palauttaa ennalleen siinä tapauksessa, että lupapäätös
kumotaan tai sen määräyksiä muutetaan.

Sovelletut säännökset

Vesilain 3 luvun 16 ja 17 §
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Lausuntoihin vastaaminen
Aluehallintovirasto ottaa Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueen lausunnon huomioon luparatkaisusta ilmenevällä tavalla.
KÄSITTELYMAKSU JA SEN MÄÄRÄYTYMINEN
Käsittelymaksu on 2 190 euroa.
Lasku lähetetään erikseen Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksesta.
Maksu määräytyy aluehallintovirastojen vuosien 2012 ja 2013 maksuista
annetun valtioneuvoston asetuksen (1572/2011) mukaisesti. Asetuksen liitteenä olevan maksutaulukon mukaan siltaa koskevan hakemuksen käsittelystä perittävän maksun suuruus on 2 190 euroa.
PÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN
Päätös
Turun kaupungin Kiinteistöliikelaitos
Jäljennös päätöksestä
Turun kaupunki
Turun kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen
Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Ympäristö ja
luonnonvarat -vastuualue (sähköpostitse)
Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Elinkeinot, työvoima, osaaminen ja kulttuuri -vastuualue, Kalatalous (sähköpostitse)
Liikenneviraston Meriväylät -yksikön Turun toimipiste
Suomen ympäristökeskus (sähköpostitse)
Ilmoitus päätöksestä
Listan dpoESAVI-9-04-09-2013 mukaan.
Ilmoittaminen ilmoitustauluilla
Tieto päätöksen antamisesta julkaistaan Etelä-Suomen aluehallintoviraston ilmoitustaululla ja päätöksestä kuulutetaan Turun kaupungin virallisella
ilmoitustaululla.
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MUUTOKSENHAKU

Päätökseen saa hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta valittamalla.

Liite

Valitusosoitus

Lea Siivola

Merja Ahti

Asian on ratkaissut ympäristöneuvos Lea Siivola. Asian on esitellyt ympäristölakimies Merja Ahti.
MA/sl

Liite
VALITUSOSOITUS
Valitusviranomainen

Aluehallintoviraston päätökseen saa hakea valittamalla muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta. Asian käsittelystä perittävästä maksusta valitetaan samassa
järjestyksessä kuin pääasiasta.

Valitusaika

Määräaika valituksen tekemiseen on 30 päivää tämän päätöksen antopäivästä
sitä määräaikaan lukematta. Valitusaika päättyy 22.4.2013.

Valitusoikeus

Päätöksestä voivat valittaa asianosaiset, rekisteröity yhdistys tai säätiö, jonka
tarkoituksena on ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun tai asuinympäristön viihtyisyyden edistäminen ja jonka sääntöjen mukaisella toiminta-alueella
kysymyksessä olevat ympäristövaikutukset ilmenevät, hankkeen sijaintikunta ja
muu kunta, jonka alueella hankkeen ympäristövaikutukset ilmenevät, valtion
valvontaviranomainen sekä hankkeen sijaintikunnan ja vaikutusalueen kunnan
ympäristönsuojeluviranomainen ja muu asiassa yleistä etua valvova viranomainen.

Valituksen sisältö

Valituskirjelmässä, joka osoitetaan Vaasan hallinto-oikeudelle, on ilmoitettava
- päätös, johon haetaan muutosta
- valittajan nimi ja kotikunta
- postiosoite ja puhelinnumero ja mahdollinen sähköpostiosoite, joihin asiaa
koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa (mikäli yhteystiedot muuttuvat, on niistä ilmoitettava Vaasan hallinto-oikeudelle, PL 204, 65101 Vaasa,
sähköposti vaasa.hao@oikeus.fi)
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta
- mitä muutoksia päätökseen vaaditaan tehtäväksi
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan
- valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitus, ellei valituskirjelmää
toimiteta sähköisesti (faxilla tai sähköpostilla)

Valituksen liitteet

Valituskirjelmään on liitettävä
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle
- mahdollisen asiamiehen valtakirja tai toimitettaessa valitus sähköisesti selvitys asiamiehen toimivallasta

Valituksen toimittaminen aluehallintovirastolle
Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Etelä-Suomen aluehallintovirastolle. Valituskirjelmän on oltava perillä määräajan viimeisenä päivänä
ennen virka-ajan päättymistä. Valituskirjelmä liitteineen voidaan myös lähettää postitse, faxina tai sähköpostilla. Sähköisesti (faxina tai sähköpostilla) toimitetun valituskirjelmän on oltava toimitettu niin, että se on käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä määräajan viimeisenä päivänä ennen virkaajan päättymistä.
Aluehallintoviraston yhteystiedot
käyntiosoite:
postiosoite:
puhelin:
fax:
sähköposti:
aukioloaika:
Oikeudenkäyntimaksu

Ratapihantie 9, 00520 Helsinki
PL 110, 00521 Helsinki
(vaihde) 029 501 6000
09 6150 0533
ymparistoluvat.etela@avi.fi
klo 8 - 16.15

Valittajalta peritään asian käsittelystä Vaasan hallinto-oikeudessa oikeudenkäyntimaksu 90 euroa. Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallinto-viranomaisten
suoritteista perittävistä maksuista annetussa laissa on erikseen säädetty eräistä
tapauksista, joissa maksua ei peritä.

