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Viite: Lausuntopyyntö Julmalan sillan uusimisen luvantarpeesta, 28.2.2020, lausuntopyynnön 
täydennys 1.4.2020, Seinäjoki 

Lausunto Viite-kohdassa mainitun hankkeen luvantarpeesta

Suunnitelma

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen ympäristö ja luonnonvarat – vastuualue on 
tutustunut viite-kohdan lausuntopyyntöön. Lausuntopyynnön mukaan nykyinen 
Julmalan yksityistien silta on tyypiltään teräksinen palkkisilta. Sillan maatukina 
toimivat kiviset maatuet joiden päälle on valettu teräsbetoniset korotukset. Sillan 
välitukena on kivinen seinämäinen tuki, jota on korotettu teräsbetonisella rakenteella.
 
Silta sijaitsee Seinäjoella (ent. Peräseinäjoen alueella) Julmalantiellä. Siltapaikalla 
Julmalantie ylittää Seinäjoen. Seinäjoki virtaa siltapaikalla pohjoiseen ja on 
leveydeltään noin 9…10 metriä. Valuma-alueen laajuus on 500,5km2. 

Suunniteltava uusi silta on tarkoitus toteuttaa kaksiaukkoisena yhdellä uomaan 
rakennettavalla välituella. Uusittava silta suunnitellaan niin, ettei sillan aukko pienene. 
Nykyiselle siltapaikalle on vaihtoehtoinen linjaus (kuva 3) jolloin sillalle johtavan tien 
mutkaa oikaistaisiin näkyvyyden parantamiseksi ja turvallisuuden lisäämiseksi.

Lausuntopyynnön täydennyksessä uusittava silta on yksiaukkoinen, vapaa-aukon 
leveys 16,0 m ja kannen alareunan korkeus N2000+ 94,00.

Lausunto

ELY-keskuksen vesilain valvontaviranomainen toteaa, että vesilain 3 luvun 3 §:n 
mukaan sillan rakentaminen valtaväylän yli vaatii luvan vaikutuksista riippumatta.   
Sillan uusimisen luvantarpeen arvioinnissa on tarkasteltu uusittavan sillan vaikutuksia 
vanhaan siltaan verrattuna. Lausuntopyynnön täydennyksen mukaan uuden sillan 
vapaa-aukon pinta-ala on selvästi suurempi kuin vanhan sillan ja sillan uusiminen 
vähentää sillan aiheuttamaa tulvariskiä.

Valvontaviranomaisen käsityksen mukaan silta voidaan uusia nykyiselle paikalleen 
ilman lupaviranomaisen lupaa, kun rakentamisessa huomioidaan seuraava:
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- Sillan vapaa-aukon leveys on suunnitelman mukaisesti vähintään 16,0 m ja 
vapaa-aukon pinta-ala mitoitusvedensyvyydellä (2,85 m) vähintään 41,3 m2.

- Sillan kannen alareuna tulee tehdä vähintään samalle korkeudelle kuin nykyisen 
sillan kannen alareuna.  

- Sillan kohdalle ei saa tehdä kynnystä, joka estää kalojen ja muiden vesieliöiden 
liikkumista tai aiheuttaa haittaa yläpuoliselle maankuivatukselle.

- Rakennustyöt on tehtävä siten ja sellaisena aikana, että vesialueelle ja sen 
käytölle aiheutuu mahdollisimman vähän haittaa ja häiriötä.

- Hankkeen toteuttajan on selvitettävä alueella mahdollisesti olevat johdot ja 
kaapelit. Työt on toteutettava näitä vaurioittamatta.

- Töiden päätyttyä rakennuspaikka on saatettava asianmukaiseen ja 
maisemallisesti hyväksyttävään kuntoon. Siltapaikka sekä luiskat on 
maisemoitava sekä viimeisteltävä siten, että se sopii mahdollisimman hyvin 
alueen maisemakuvaan. Mahdolliset sillan rakentamisessa tarvittavat 
työnaikaiset telineet on poistettava vähintään vesistön pohjan tasoon saakka.

- Vanhan sillan purkamisessa syntyvä purkujäte on käsiteltävä jätelain ja 
asianomaisen kunnan jätehuoltomääräysten mukaisesti (Jätelaki 8,13 ja 29§). 

Mikäli uusi silta tehdään lausuntopyynnössä esitettyyn uuteen paikkaan, tulee sille 
hakea lupaviranomaisen lupa.

Hankkeen toteuttaja on vastuussa hankkeesta mahdollisesti aiheutuvista haitoista, 
vahingoista ja edunmenetyksistä. Lisäksi ELY-keskus voi kehottaa hankkeesta 
vastaavaa tarvittaessa hakemaan lupaviranomaisen lupaa tai poistamaan haitat, jos 
hankkeen haitalliset vaikutukset poikkeavat tässä ennalta arvioidusta.

Ryhmäpäällikkö Anne Polso

Ylitarkastaja Mika Savolainen 

Tiedoksi Seinäjoen seudun rakennusvalvonta



Tämä asiakirja EPOELY/435/2020 on hyväksytty sähköisesti / Detta dokument EPOELY/435/2020  har 
godkänts elektroniskt

Ratkaisija Polso Anne 02.04.2020 11:48

Esittelijä Savolainen Mika 02.04.2020 15:07


