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HAKEMUS
Kuiva-Turve Oy on 10.3.2011 aluehallintovirastoon saapuneella ja sittemmin täydentämällään hakemuksella pyytänyt ympäristönsuojelulain mukaista lupaa Iin kunnan alueella sijaitsevan Laukkulamminsuon noin 85
hehtaarin suuruisen alueen turvetuotantoon sekä lupaa pintavalutuskentän
rakentamiseen siten, että se käsittää penkereiden rakentamisen lisäksi
myös pumppaamon rakentamisen ja sähkötöiden tekemisen muutoksenhausta huolimatta.

LUV AN HAKEMISEN PERU STE J A LUP AVIRANOM AISEN TOIMIV ALTA
Ympäristönsuojeluasetuksen 1 §:n 1 momentin 7 d) kohdan mukaan luvanvaraista toimintaa on turvetuotanto ja siihen liittyvä ojitus, jos tuotantoalue on yli 10 hehtaaria. Aluehallintovirasto on ympäristönsuojeluasetuksen 5 §:n 1 momentin 7 c) kohdan nojalla toimivaltainen viranomainen turvetuotantoa koskevassa asiassa.
Vesilain (264/1961) 10 luvun 6 §:n mukaan jäteveden johtamiseen toiseen
ojaan tarvitaan vesilain mukainen lupa. Jos asia liittyy ympäristölupaasiaan, oikeuden myöntää ympäristösuojelulain 31 §:ssä tarkoitettu viranomainen eli aluehallintovirasto.

H AKEMUKSEN KÄSITTELY
Hakemuksen täydennykset
Hakemusta on 31.10.2011 täydennetty
- laskeutus- ja pumppaamoaltaiden rakennepiirustuksilla ja niiden mitoitustiedoilla
- asianosaisten yhteystiedoilla
- selvityksellä Laukkuojan ja Laukkulampien kalastosta ja kalastuksesta
sekä arviolla hankkeen vaikutuksista mainittujen vesialueiden kalastoon
ja kalastukseen
- selvityksellä pohjoisen Laukkulammen vedenlaadusta ja arviolla hankkeen vaikutuksista siihen
- arviolla hankkeesta mahdollisesti aiheutuvasta lammen pohjan liettymisestä
- sammakkoeläinselvityksellä
- selvityksellä luonnonsuojeluasetuksen liitteissä 2 ja 5 mainittujen matelijoiden, nilviäisten, perhosten, kovakuoriaisten ja korentojen mahdollisesta esiintymisestä
- selvityksellä luonnonsuojelulain 47 §:n nojalla rajatuista eläinlajien esiintymispaikoista, joiden hävittäminen ja heikentäminen on kielletty
- selvityksellä hankealueella ja sen ympäristössä sijaitsevien, alle hehtaarin kokoisten lampien sekä Laukkuojan uoman luonnontilaisuudesta
- arviolla hankkeen vaikutuksista mainittujen vesimuodostumien tilaan ja
- arviolla luonnonsuojelulain 65 §:n mukaisen arvioinnin tarpeellisuudesta.
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Hakemusta on 23.3.2012 täydennetty Laukkulammesta 6.3.2012 otetun
vesinäytteen tuloksilla.
Hakemusta on 28.2.2013 täydennetty tiedoilla turvetuotannon vuosikuormituksesta Kuivajoen vesistöalueella vuosina 2008 ja 2012.
Hakemusta on 5.2.2014 täydennetty pintavalutuskenttää koskevalla suunnitelman muutoksella.
Hakemuksesta tiedottaminen
Hakemus on annettu tiedoksi kuuluttamalla Pohjois-Suomen aluehallintovirastossa sekä Iin kunnassa 23.12.2011–23.1.2012 sekä erityistiedoksiantona asianosaisille. Kuulutuksen julkaisemisesta on lisäksi ilmoitettu
22.12.2011 sanomalehti Rantapohjassa. Aluehallintovirasto on pyytänyt
hakemuksesta lausunnon Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen ympäristö
ja luonnonvarat -vastuualueelta, Kainuun ELY-keskuksen kalatalousyksiköltä, Iin kunnalta ja sen ympäristönsuojelu- ja terveydensuojeluviranomaiselta.
Lausunnot ja mui stutukset
Hakemuksesta lausunnon ovat antaneet Pohjois-Pohjanmaan ELYkeskus, Kainuun ELY-keskus, Iin kunnanhallitus ja Iin kunnan ympäristönja terveydensuojeluviranomainen (Oulunkaaren ympäristöpalvelut).
Muistutuksen ovat tehneet Metsähallitus Pohjanmaan luontopalvelut, Kuivaniemen metsästysseura ry ja yksityinen henkilö.
Mielipiteen ovat esittäneet Pohjois-Pohjanmaan lintutieteellinen yhdistys ry
sekä Pohjois-Pohjanmaan luonnonsuojelupiiri ry.
Haki jan vasti ne
Hakija on 16.3.2012 toimittanut aluehallintovirastoon vastineen hakemuksesta annetuista lausunnoista, muistutuksista ja mielipiteistä.
Vastineet haki jan vastineesta
Aluehallintovirasto on 28.2.2013 varannut Pohjois-Pohjanmaan ELYkeskukselle, Kainuun ELY-keskukselle, Iin kunnalle, Iin kunnan ympäristön- ja terveydensuojeluviranomaiselle, Metsähallitus Pohjanmaan luontopalveluille, Kuivaniemen metsästysseura ry:lle, Pohjois-Pohjanmaan lintutieteellinen yhdistys ry:lle ja Pohjois-Pohjanmaan luonnonsuojelupiiri ry:lle
tilaisuuden vastineen antamiseen hakijan vastineesta.
Edellä mainitut ovat Iin kuntaa ja Pohjois-Pohjanmaan lintutieteellinen yhdistys ry:tä lukuun ottamatta antaneet vastineensa.
Neuvottelu
Aluehallintovirasto on kutsunut hakijan vastineesta vastineensa antaneet
neuvotteluun, joka pidettiin 16.10.2013. Neuvottelusta laadittu muistio on
liitetty asiakirjoihin.
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Hakemuksen peruut us
Hakija on 19.3.2014 peruuttanut hakemuksen.

A L U E H A L L I N T O V I R A S T O N R A T K A I S U
Laukkulamminsuon turvetuotantoalueen ympäristöluvan ja toiminnanaloittamisluvan käsittely jätetään sikseen, koska hakija on peruuttanut hakemuksen.

V ASTAUS YKSILÖITYIHI N V AATIMUKSIIN
Koska asian käsittely on jätetty sikseen, lausunnon antaminen yksilöidyistä
vaatimuksista ei ole tarpeen.

KÄSITTELYMAKSU
Ratkaisu
Käsittelymaksuna peritään 3 655 euroa.
Lasku lähetetään erikseen Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksesta Joensuusta.
Perust elut
Maksun määräämisessä sovelletaan asian vireilletuloajankohtana voimassa ollutta maksuasetusta. Aluehallintoviraston maksuista annetun valtioneuvoston asetuksen (1145/2009) liitteenä olevan maksutaulukon mukaan
30−300 hehtaarin suuruista turvetuotantoaluetta koskevan hakemusasian
käsittelymaksu on 7 310 euroa. Hakemuksen mukainen tuotantopinta-ala
on 85 hehtaaria. Peruutetusta hakemuksesta peritään tehtyä työmäärää
vastaava osuus maksutaulukon mukaisesta maksusta. Ottaen huomioon
edeltä tästä päätöksestä ilmenevät asian käsittelyvaiheet peritään käsittelymaksuna 50 % maksutaulukon mukaisesta maksusta eli 3 655 euroa.
Oikeusohje
Valtioneuvoston asetus aluehallintoviraston maksuista (1145/2009)
Valtioneuvoston asetus aluehallintoviraston maksuista vuosina 2012 ja
2013 (1572/2011) 7 §
Valtioneuvoston asetus aluehallintovirastojen maksuista vuosina 2014 ja
2015 (1092/2013) 8 §
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MUUTOKSENHAKU
Päätökseen saa hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta valittamalla.

Valtteri Niskanen

Satu Kouvalainen

Heino Hirvikoski

Asian ovat ratkaisseet ympäristöneuvokset Valtteri Niskanen ja Satu Kouvalainen. Asian on esitellyt ympäristöylitarkastaja Heino Hirvikoski.
Tiedustelut: asian esittelijä, puh. 0295 017 645 tai 0295 017 500.
HH/am

Liite

Valitusosoitus

Päätös

Hakija

Tiedoksi

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus / Ympäristö ja luonnonvarat
Kainuun ELY-keskus / Kalatalous
Iin kunta
Iin kunnan ympäristön- ja terveydensuojeluviranomainen / Oulunkaaren
ympäristöpalvelut
Suomen ympäristökeskus

Liite

VALITUSOSOITUS
Valitusviranomainen

Pohjois-Suomen aluehallintoviraston päätökseen saa hakea valittamalla muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta. Valituskirjelmä on toimitettava liitteineen
Pohjois-Suomen aluehallintovirastoon.

Valitusoikeus

Valituksia päätöksen johdosta voivat esittää ne, joiden oikeutta tai etua asia
saattaa koskea, sekä vaikutusalueella ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun tai viihtyisyyden edistämiseksi toimivat rekisteröidyt yhdistykset tai säätiöt, asianomaiset kunnat, ELY-keskukset, kuntien ympäristönsuojeluviranomaiset ja muut yleistä etua valvovat viranomaiset.

Valitusaika

Valitusaika päättyy 22.5.2014, jolloin valituksen on viimeistään oltava perillä
Pohjois-Suomen aluehallintovirastossa.

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
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 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 aikaisemmin toimitettu viranomaiselle
- mahdollisen asiamiehen valtakirja tai toimitettaessa valitus sähköisesti selvitys asiamiehen toimivallasta
- jäljennös valituskirjelmästä (jos valituskirjelmä toimitetaan postitse)

Valituksen toimittaminen Pohjois-Suomen aluehallintovirastoon
Valituskirjelmä on toimitettava Pohjois-Suomen aluehallintoviraston kirjaamoon. Valituskirjelmän on oltava perillä määräajan viimeisenä päivänä
ennen virka-ajan päättymistä. Valituskirjelmä voidaan myös lähettää postitse,
telekopiona tai sähköpostilla. Sähköisesti (telekopiona tai sähköpostilla) toimitetun valituskirjelmän on oltava toimitettu niin, että se on käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä määräajan viimeisenä päivänä ennen
virka-ajan päättymistä.

Pohjois-Suomen aluehallintoviraston yhteystiedot
käyntiosoite:
postiosoite:
puhelin:
telekopio:
sähköposti:
aukioloaika:

Oikeudenkäyntimaksu

Linnankatu 1‒3
PL 293, 90101 Oulu
vaihde 0295 017 500
08 - 3140 110
kirjaamo.pohjois@avi.fi
klo 8‒16.15

Valittajalta peritään asian käsittelystä Vaasan hallinto-oikeudessa oikeudenkäyntimaksu 97 euroa. Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten
suoritteista perittävistä maksuista annetussa laissa on erikseen säädetty eräistä tapauksista, joissa maksua ei peritä.

