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HAKEMUKSEN VIREILLETULO
Rovaniemen kaupunki / Napapiirin Vesi on 22.2.2013 Pohjois-Suomen
aluehallintovirastoon toimittamassaan hakemuksessa pyytänyt lupaa vesijohdon ja paineviemärin rakentamiseen Poikajärvestä Norvajärveen laskevan Poikajoen alitse Rovaniemen kaupungissa hakemukseen liitetyn
suunnitelman mukaisesti.
Lisäksi hakija on pyytänyt lupaa saada aloittaa valmistelevat työt ennen
päätöksen lainvoimaiseksi tulemista.
Hakija on aluehallintovirastoon 11.3.2013 saapuneessa hakemuksen täydennyksessä pyytänyt pysyvää käyttöoikeutta vesijohdon ja paineviemärin
sijoittamiseksi Talon RN:o 10 yhteiselle vesialueelle (698-407-876-69).

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA
Vesilain 3 luvun 3 § 4) kohta ja 1 luvun 7 §:n 1 momentti

HANKETTA KOSKEVAT SOPIMUKSET JA KAAVOITUSTILANNE
Johtorakenteet rantautuvat Poikajoen pohjoisrannalla tilan Poikajärvi (698407-10-24) maa-alueella ja etelärannalla tilan Pikku-Myy (698-407-10-28)
maa-alueella. Alituskohdan vesialue on Talon RN:o 10 yhteistä vesialuetta
(698-407-876-69). Hakija on tehnyt maa-alueiden omistajien kanssa sopimukset johtojen sijoittamisesta maa-alueille. Lisäksi järjestäytymättömän
Talon RN:o 10 yhteisen vesialueen suurimman osakastilan omistaja on
tehnyt hakijan kanssa sopimuksen johtojen sijoittamisesta vesialueelle.
Alueella on voimassa Norvajärven yleiskaava, jossa hankealue on merkitty
maa- ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi (M).

HANKKEEN KUVAUS
Hankkeen tarkoituksena on yhdistää Poikajärven ja Norvajärven vesijohtoverkostot ja turvata vedenjakelu poikkeustilanteissakin sekä johtaa Poikajärven kiinteistöjen jätevedet Norvajärven viemäriverkoston kautta Rovaniemen kaupungin keskusjätevedenpuhdistamolle.
Vesijohto (110M-10) ja paineviemäri (75M-10) painoineen kaivetaan joen
pohjan alapuolelle. Työt suoritetaan siten, ettei niistä aiheudu tarpeetonta
haittaa tai estettä maa- ja vesialueilla. Alituskohta merkitään rannoille
asennettavin varoitustauluin.
Työt on tarkoitus tehdä vuoden 2013 kevättalven aikana.
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YMPÄRISTÖN TILA HANKKEEN VAIKUTUSALUEELLA
Alituskohta sijaitsee noin 450 metrin päässä Poikajoen luusuasta. Norvajoen valuma-alue on 146 km2 ja järvisyys 10,65 %. Valuma-alueen alarajana on Ounasjoki. Norvajoen valuma-alueeseen kuuluvan Poikajoen valuma-alue alituskohdalla on 32 km2.
Norvajärven keskivedenkorkeus on N60 + 116,8 m ja Poikajärven keskivedenkorkeus N60 + 121,0 m. Poikajoen vedenkorkeus alituskohdalla oli
tammikuussa 2013 N60 + 119,0 m. Poikajoen arvioidut virtaamat alituskohdalla ovat HQ = 1,2 m3/s ja MHQ = 0,8 m3/s.
Vesistössä harjoitetaan vapaa-aikaan ja kalastukseen liittyvää veneilyä.
Hankealueella tai sen välittömässä läheisyydessä ei ole tiedossa olevia
uhanalaisten eliölajien esiintymiä.

HANKKEEN VAIKUTUKSET
Valmiilla johtorakenteilla ei ole vaikutusta vedenkorkeuksiin, virtaamiin, vesiliikenteeseen tai kalastukseen.

HAKEMUKSEN KÄSITTELY
Hakemuksen täydennykset
Hakemusta on täydennetty 7.3.2013 ja 11.3.2013 asianosaistiedoilla sekä
käyttöoikeushakemuksella.
Hakemuksesta tiedottaminen
Aluehallintovirasto on vesilain 11 luvun 7, 10 ja 11 §:ssä säädetyllä tavalla
kuuluttamalla asiasta aluehallintovirastossa ja Rovaniemen kaupungissa
varannut tilaisuuden muistutusten tekemiseen ja mielipiteiden esittämiseen
hakemuksen johdosta viimeistään 19.4.2013 mennessä. Kuulutus on erikseen lähetetty asiakirjoista ilmeneville asianosaisille.
Aluehallintovirasto on vesilain 11 luvun 6 §:n mukaisesti pyytänyt hakemuksen johdosta lausunnon Lapin ELY-keskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueelta, Lapin ELY-keskuksen kalatalouden ryhmältä sekä
Rovaniemen kaupungin ympäristönsuojelu- ja kaavoitusviranomaisilta.
Lausunnot
1. Lapin ELY-keskus, ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue
ELY-keskus on todennut, että ympäristöhallinnon Eliölajit-tietojärjetelmän
(14.3.2013) mukaan kohdealueella tai sen välittömässä läheisydyessä ei
ole tiedossa olevia uhanalaisten lajien esiintymiä. ELY-keskus on katsonut,
että vesijohdon ja paineviemärin rakentamisesta aiheutuva veden samentuminen on lyhytaikaista, paikallista ja vähäistä, joten erillistä töiden aikaista samentumistarkkailuohjelmaa ei tarvita.
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2. Rovaniemen kaupunki, ympäristölautakunta
Ympäristölautakunta on ympäristönsuojeluviranomaisena todennut, että
Poikajoen alituksen kaivuutyöt tulee suorittaa joen vettä tarpeettomasti
samentamatta BAT-tekniikan mukaisesti.
3. Rovaniemen kaupunki, tekniset palvelut / maankäyttö
Tekniset palvelut / maankäyttö on kaavoitusviranomaisena todennut, että
hakemuksen tarkoittamalla alueella on voimassa Norvajärven yleiskaava,
jonka kunnanvaltuusto on hyväksynyt 17.1.2005. Kaavassa hankealue sijoittuu maa- ja metsätalousvaltaiselle alueelle (M). Norvajärven yleiskaavan päivitys on tullut vireille 7.11.2012 ja siinä otetaan huomioon suunnitellun vesijohdon ja paineviemärin rakentaminen.
Kaavoitusviranomainen on katsonut, että hakemuksen mukainen toiminta
ja sijoittelu ovat lainvoimaisen Norvajärven yleiskaavan mukaisia eikä toiminta aiheuta haittaa kaavoitukselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle.

ALUEHALLINTOVIRASTON RATKAISU
Luparatkaisu
Aluehallintovirasto myöntää Rovaniemen kaupungille / Napapiirin Vedelle
luvan vesijohdon ja Paineviemärin rakentamiseen Poikajärvestä Norvajärveen laskevan Poikajoen alitse Rovaniemen kaupungissa.
Aluehallintovirasto myöntää Rovaniemen kaupungille / Napapiirin Vedelle
pysyvän käyttöoikeuden hanketta varten tarvittavaan Talon RN:o 10 yhteiseen vesialueeseen (698-407-876-69).
Hankkeesta ei ennalta arvioiden aiheudu vesilain mukaan korvattavaa
edunmenetystä. Ennakoimattoman edunmenetyksen varalta annetaan jäljempää ilmenevä ohjaus.
Luvan saajan on noudatettava vesilain säännöksiä ja seuraavia lupamääräyksiä.
Lupamääräykset
1) Vesijohto ja paineviemäri on rakennettava hakemussuunnitelman liitteenä olevan piirustuksen "Napapiirin Vesi. Norvajärvi–Poikajärvi yhdysvesijohto ja siirtoviemäri. Linjakartta. 5.2.2013" MK 1:5 000 osoittamalle linjalle ja hakemussuunnitelman liitteenä olevasta piirustuksesta "Napapiirin Vesi. Norvajärvi–Poikajärvi yhdysvesijohto ja siirtoviemäri. Pituusleikkaus. 5.2.2013" MK 1:2 000 / 1:200 sekä muutoin hakemuksesta ilmenevällä tavalla.
Vesijohto ja paineviemäri on asennettava kaivamalla johtorakenteet
painoineen uoman pohjan alapuolelle tehtävään kaivantoon ja peitettävä niin, etteivät ne pääse liikkumaan eivätkä vaikeuta vesistön käyttämistä.
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Vesijohdon ja paineviemärin sijainti on merkittävä alituspaikalla molemmille rannoille asetettavilla, selvästi näkyvillä tauluilla, joissa on ilmoitettava johtorakenteiden omistaja. Merkitsemisessä on lisäksi noudatettava Liikenneviraston ohjeita ja määräyksiä.
2) Rakennustyö on suoritettava kahden vuoden kuluessa tämän päätöksen lainvoimaiseksi tulemisesta uhalla, että myönnetty lupa on muutoin
katsottava rauenneeksi.
3) Rakennustyö on suoritettava siten ja sellaisena aikana, ettei siitä aiheudu sellaista vahingollista seurausta, joka kohtuullisin kustannuksin
on vältettävissä. Työ on tehtävä samentumista mahdollisimman vähän
aiheuttavin työmenetelmin.
Luvan saajan on huolehdittava siitä, ettei työn aikana vesistön käyttöä
vaikeuteta enempää, kuin tarkoitetun tuloksen saavuttamiseksi on välttämätöntä. Luvan saajan on töitä suorittaessaan huolehdittava siitä,
ettei työalueella olevia toisten omistamia rakenteita tai laitteita vahingoiteta.
4) Luvan saajan on poistettava vesistöstä ja sen rannoilta rakennusjätteet
ja ylimääräinen kaivumaa sekä huolehdittava rakennustyön muidenkin
jälkien poistamisesta.
Luvan saajan on pidettävä vesijohto ja paineviemäri sekä niiden sijaintia osoittavat merkkitaulut asianmukaisessa kunnossa.
5) Luvan saajan on ennakolta ilmoitettava töiden aloittamisesta Lapin
ELY-keskukselle ja Rovaniemen kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle.
Työn valmistumisesta on ilmoitettava kirjallisesti 60 päivän kuluessa
työn päättymisestä lukien aluehallintovirastolle, Lapin ELY-keskukselle
sekä Rovaniemen kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle.
Ohjaus ennakoimattoman edunmenetyksen varalta
Jos tässä päätöksessä tarkoitetusta toimenpiteestä aiheutuu edunmenetystä, jota nyt ei ole ennakoitu, voidaan siitä vaatia korvausta erikseen siten kuin vesilain 13 luvun 8 §:ssä on säädetty.
Luparatkaisun perustelut
Vesijohdon ja paineviemärin rakentaminen Poikajoen alitse ei sanottavasti
loukkaa yleistä tai yksityistä etua. Hakija on sopinut hanketta varten tarvittavien alueiden käytöstä maa-alueiden omistajien kanssa. Myös vesialueen suurimman osakastilan omistaja on antanut suostumuksensa
hankkeelle. Näin ollen luvanmyöntämisedellytykset täyttyvät.
Rakentamisessa on kysymys vähäisestä rakennelmasta, jota varten käyttöoikeus voidaan myöntää vesilain 2 luvun 13 §:n 2 momentin 1) kohdan
nojalla. Käyttöoikeuden vähäisyydestä ja alueen olosuhteista johtuen menetykset ja käyttörajoitukset eivät rajoita vesialueiden käyttöä niin, että niistä aiheutuisi näissä olosuhteissa taloudellisia menetyksiä. Näin ollen käyttöoikeudesta ei määrätä korvausta.
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Sovelletut säännökset
Vesilaki (587/2011) 2 luku 7 §, 9 § 1 momentti, 13 § 2 momentti 1) kohta,
3 luku 4 § 1 momentti 1) kohta, 5 §, 8 §, 10 § 1 momentti sekä 18 § sekä
17 luku 5 § 4 momentti
Valmistelulupa
Aluehallintovirasto oikeuttaa Rovaniemen kaupungin / Napapiirin Veden
ryhtymään hankkeen toteuttamista valmisteleviin toimenpiteisiin jo ennen
päätöksen lainvoimaiseksi tulemista.
Perustelut
Valmisteluluvan myöntäminen on tarpeen hankkeen kiireellisen toteuttamisaikataulun vuoksi. 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 entisen veroisiksi siinä tapauksessa, että lupapäätös kumotaan tai sen määräyksiä muutetaan.
Sovelletut säännökset
Vesilain 3 luvun 16 ja 17 §

VASTAUS YKSILÖITYIHIN VAATIMUKSIIN
3. Rovaniemen kaupungin ympäristölautakunnan töiden suorittamista koskevan vaatimuksen osalta todetaan, että aluehallintovirasto on antanut tarpeelliset lupamääräykset haitallisten vesistövaikutusten estämiseksi.

PÄÄTÖKSEN TÄYTÄNTÖÖNPANO
Päätöksen yleinen täytäntöönpanokelpoisuus
Päätös on täytäntöönpanokelpoinen sen saatua lainvoiman.
Valmisteluluvan täytäntöönpanokelpoisuus
Valmistelulupaa koskeva päätös saadaan panna täytäntöön muutoksenhausta huolimatta. Muutoksenhakutuomioistuin voi kieltää päätöksen täytäntöönpanon.

KÄSITTELYMAKSU
1 460 euroa
Lasku lähetetään erikseen Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksesta.
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Maksu määräytyy valtion maksuperustelain (150/1992) nojalla annetun
aluehallintoviraston maksuja koskevan valtioneuvoston asetuksen
(1572/2011) mukaisesti. Asetuksen liitteenä olevan maksutaulukon mukaan vesilain 3 luvun mukaisen johtoa koskevan hakemuksen käsittelystä
perittävän maksun suuruus on 1 460 euroa.
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MUUTOKSENHAKU
Päätökseen saa hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta valittamalla.

Hannu Puranen

Anna-Maria Juntunen

Asian on ratkaissut ympäristöneuvos Hannu Puranen ja esitellyt ympäristölakimies Anna-Maria Juntunen.
Tiedustelut: asian esittelijä, puh. 0295 017 647 tai 0295 017 500.
A-MJ/es

Liite

Valitusosoitus

Päätös

Hakija

Tiedoksi

Lapin ELY-keskus / Ympäristö ja luonnonvarat
Lapin ELY-keskus / Kalatalous
Rovaniemen kaupunki / Kaavoitusviranomainen
Rovaniemen kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen / Rovaniemen
kaupunki, Ympäristövalvonta
Suomen ympäristökeskus

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 10.6.2013, 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 90 euroa. Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten
suoritteista perittävistä maksuista annetussa laissa on erikseen säädetty eräistä tapauksista, joissa maksua ei peritä.

