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HAKEMUKSEN VIREILLETULO
Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (jäljempänä ELY-keskus) on
19.12.2012 Pohjois-Suomen aluehallintovirastossa vireille panemassaan
hakemuksessa pyytänyt lupaa Kaukosen sillan rakentamiseen Ounasjoen
yli Kittilän kunnassa.
Hakija on aluehallintovirastoon 25.1.2013 saapuneessa hakemuksen täydennyksessä ilmoittanut hakevansa lupaa myös vanhan Ounasjoen ylittävän sillan purkamiseen. Lisäksi hakija on pyytänyt vesilain 3 luvun 16 §:n
mukaista valmistelulupaa. Sillan rakentaminen on tarkoitus aloittaa vuoden
2013 syksyllä, jolloin hanke valmistuisi vuoden 2014 syksyllä. Rakennustyöt on tehtävä talven aikana niin pitkälle, että ennen kevättulvia uoma on
vapaana rakennustelineistä ja padoista. Tämän vuoksi työt on voitava
aloittaa aikaisin syksyllä. Töiden aloittamisen lykkääntyminen kuluvan vuoden syksystä eteenpäin aiheuttaisi koko hankkeen viivästymisen vuodella.

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA
Vesilaki 2 luku 9 § 2 momentti, 3 luku 3 § 4) kohta ja 1 luku 7 § 1 momentti

HANKETTA KOSKEVA LAUSUNTO JA ALUEEN KAAVOITUSTILANNE
Lapin ELY-keskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue on
19.11.2012 antanut aukkolausunnon Kaukosen suunnitellusta sillasta.
ELY-keskus on todennut, että rakennettavaksi esitetty silta on mitoitettu
riittävän suureksi, joka tulee toimimaan myös toistuvan tulvan (HQ1/250) aikana. Myöhemmin purettava vanha silta ja sen maapenkereiden purkaminen vallitsevan maanpinnan tasolle tulee lisäämään edelleen rakennettavan sillan varmuutta. Vanhan padottavan sillan purkaminen tulee alentamaan vedenpinnan HW-korkeutta Kaukosen kylän kohdalla. Sillan rakentaminen vaatii Pohjois-Suomen aluehallintoviraston luvan.
Hankealueella on voimassa Tunturi-Lapin seutukaava.

LUPAHAKEMUKSEN SISÄLTÖ
Hankkeen tarkoitus ja yleiskuvaus
Kaukosen nykyinen silta on jo lähes 60 vuotta vanha ja sillalle ei ole tehty
mainittavia korjauksia koko aikana. Sillan kantavuus on puutteellinen eikä
salli edes ajoneuvoasetuksen mukaisia raskaampia kuljetuksia, vaan sillalla on painorajoitus -/16/-/50. Sillan palkistossa on pysyviä muutoksia, jotka
kertovat käyttöiän olevan lopuillaan.
Hankkeen tarkoituksena on rakentaa uusi silta uudelle kantatien 79 linjaukselle Ounasjoen kohdalle. Nykyinen vuonna 1952 rakennettu huono-
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kuntoinen Kaukosen silta puretaan ja kantatie 79 rakennetaan uuteen
paikkaan noin 3,3 km:n matkalta nykyisen tien itäpuolelle. Kantatien 79 liikennemäärä maantien 9391 liittymän eteläpuolella on 932 ajoneuvoa/vrk
(KVL 2011), josta raskaan liikenteen osuus on 9,1 %.
Uusi siltapaikka sijaitsee noin 550 metrin päässä nykyisestä siltapaikasta
ylävirran suuntaan Rovaniemi–Muonio kantatiellä 79 noin 18 km Kittilän
taajaman eteläpuolella.
Ympäristön tila hankkeen vaikutusalueella
Maaperän tila
Liikenneviraston siltapaikkaluokituksen mukaan siltapaikka on luokiteltu
vaativaksi luokkaan II (luokitus I–IV).
Ounasjoen pohja on siltapaikalla välitukien kohdalla korkeudella
N60 +164,5…+165,0 m ja rannoilla korkeudella N60 +165,0…+168,0 m.
Maanpinta on tuen T1 puolella korkeudella N60 +168,0…+170,5 m ja tuen
T4 puolella korkeudella N60 +168,0…+171,6 m. Sillan lähiympäristön
maanpinnan korkeus on N60 +168,5…+172,5 m. Kantatien tasausviivan
korkeus on sillan kohdalla N60 + 177,12 m.
Siltapaikalla maaperän pintamaakerrokset (humus ym.) ovat ohuena kerroksena. Tuen T1 puolella on löyhä routiva silttinen hiekka ja hiekkamoreeni noin kahden metrin paksuisena kerroksena. Joen kohdalla on keskitiivis routiva hiekkamoreeni ja silttinen hiekkamoreeni 3–6 metrin paksuisena kerroksena ja rannoilla 5–8 metrin paksuisena kerroksena sekä tiivis
hiekkamoreeni ja soramoreeni noin 5–8 metrin paksuisena kerroksena ennen kallioperää.
Joen pohjassa on noin yhden metrin paksuinen pohjakivikko. Tukien T2 ja
T3 kohdalla kallion pinta on yli 10 metrin syvyydessä joen pohjasta korkeudella N60 +153,0…+154,1 m.
Vesistön tila
Kaukosen siltapaikka sijaitsee Ounasjoella Kittilän kunnan alueella Kaukosen kylän yläpäässä. Siltapaikan kohdalla valuma-alueen koko 7 901 km2
ja järvisyys 2,82 %. Uoman leveys on sillan suunnassa noin 180 m ja uoman pohjan leveys noin 130 m.
Vedenkorkeudet ovat olleet HW = N60 +171,33 m ja MW = N60 +165,87 m.
Mitoitusvirtaaman (HQ1/100 = 1 337 m3/s) perusteella vedenkorkeus uomassa sillan kohdalla tulee olemaan 6,70 m, virtausnopeus 1,41 m/s ja virtausala 946,5 m2.
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Lapin ympäristökeskuksen (nykyisin Lapin ELY-keskuksen ympäristö ja
luonnonvarat -vastuualue) vedenkorkeushavaintoja Kaukosen kohdalla:
Kaukosen nykyinen siltapaikka
Kevät 2005 (korkein HW) N60 + 170,92 m
30.5.2005
N60 + 170,52 m
24.5.2007 sillan yläpuoli
N60 + 169,98 m
24.5.2007 sillan alapuoli
N60 + 169,71 m
30.5.2007 sillan yläpuoli
N60 + 168,14 m
30.5.2007 sillan alapuoli
N60 + 167,99 m

Padotus noin 40 cm

Padotus 27 cm
Padotus 15 cm

Vedenkorkeuden havaintopaikka noin 50 m sillalta alavirtaan
(vuorokautiset keskiarvon vedenkorkeushavainnoista)
9.5.1984 (jääpatotilanne)
N60 + 170,71 m
30.5.2005 (tulvatilanne)
N60 + 170,50 m
24.5.2007
N60 + 169,60 m
30.5.2007
N60 + 167,84 m

Kaukosen nykyinen siltapaikka sijaitsee luonnostaan kapeassa uomakohdassa. Karttatarkastelun perusteella kyseisellä kohtaa on Porokodanniemen itäpuolella luontainen tulvaväylä, joka on tiepenkereen rakentamisen
myötä padottunut. Kaukosen nykyisellä sillalla on padottava vaikutus etenkin jäänlähdön yhteydessä. Silta-aukko ahdistaa ylhäältä tulevia jäitä, ja
etenkin suurten jäätelien on vaikea kulkeutua silta-aukosta läpi. Ajoittain
jäätelit pakkautuvatkin siltapilareita vasten, ja näin lisäävät sillan aiheuttamaa padotusta.
Uomageometrian tarkastelu osoittaa, että noin 8 km Kaukosesta alavirran
suuntaan mentäessä, Välisuvannon jälkeen uoman virtausala pienenee
selkeästi. Laskennallisessa HQ1/100 -virtaamatilanteessa vedenkorkeuden
ero Kaukosen sillan ja Välisuvannon välillä oli noin yksi metri. Välisuvannon jälkeisellä kapeikolla voi olla merkittävä osuus myös Kaukosen tulvien
muodostumisessa. Suurilla virtaamilla se padottaa nostaen vettä yläpuolisella suvanto-osuudella. Voidaan olettaa, että kyseinen uomakohta on
herkkä myös jääpatojen muodostumiseen. Lainiojoen suuhaarassa sijaitseva Lainiosaari voi osaltaan edesauttaa jääpatojen muodostumista.
Lapin ympäristökeskus on 16.6.1997 antamassaan Kaukosen siltaa koskevassa aukkolausunnossaan määritellyt sillan vapaa-aukon leveydeksi
vähintään 110 metriä. Lausunnossa virtaamana (Q) käytettiin 980 m3/s
(vuodelta 1982). Vuoden 2005 kevään arvioitu HQ -virtaama oli noin
1 100 m3/s.
Kalasto ja kalastus
Ounasjoessa esiintyy pääasiassa taimenta, lohta, harjusta, ahventa ja
haukea. Ounasjoella harrastetaan siltapaikan läheisyydessä lähinnä heittoja vapakalastusta sekä jonkin verran verkko- ja katiskakalastusta.
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Luonnonsuojelualueet ja muut luontokohteet
Ounasjoki kuuluu Natura-alueisiin ja se on otettu Natura suojeluverkostoon
luontodirektiivin perusteella (SCI). Alueen suojeluperusteina olevat luontotyypit ovat Fennoskandian luonnontilaiset jokireitit (95 %), Pohjoiset, boreaaliset tulvaniityt (4 %) ja *Alnus glutinosa ja Fraxinus excelsiortulvametsät (1 %, * priorisoitu luontotyyppi). Alueen suojeluperusteena on
myös luontodirektiivin liitteen II lajeista laaksoarho ja lintudirektiivin liitteen I
linnuista kurki, lapintiira, laulujoutsen, liro, sinirinta, suokukko ja vesipääsky.
Kaukosen silta- ja tiejärjestelyhankkeen yleissuunnitelmavaiheessa on tehty Natura-tarvearviointi sekä luontoselvitys hankealueesta. Selvitysten mukaan silta- ja tiehankkeen ympäristövaikutukset Ounasjoen Natura 2000
-alueen suojeluperusteina oleviin luontotyyppeihin ja eliölajeihin ovat vähäiset eikä hanke todennäköisesti merkittävästi heikennä Natura-alueen
luontoarvoja siten, että luonnonsuojelulain 65 §:n mukainen Naturaarviointi olisi tarpeen tehdä.
Ympäristöhallinnon Eliölajit -tietojärjestelmästä saatujen tietojen mukaan
alueella ei ole uhanalaisten eliölajien havaintoja.
Kaukosen kylä on luokiteltu valtakunnallisesti arvokkaaksi maisemaalueeksi (Ympäristöministeriö: Arvokkaat maisema-alueet. Maisemaaluetyöryhmän mietintö II). Kylä ei ole kuitenkaan rakennetun kulttuuriympäristön osalta VAT-kohde, sillä sitä ei ole määritelty valtakunnallisesti
merkittäväksi kulttuurihistorialliseksi ympäristöksi Museoviraston ja Ympäristöministeriön julkaisussa ”Rakennettu kulttuuriympäristö, 1993”. Sekä
Lapin kulttuuriympäristöohjelmassa että Kittilän kulttuuriympäristöohjelmassa kylä on luokiteltu arvokkaaksi kulttuuriympäristöksi.
Alueella ei ole tunnettuja kiinteitä muinaisjäännöksiä.

Vesi- ja ranta-alueiden käyttö
Ounasjoella on vähäistä vesiliikennettä. Vesistön käytön takia sillassa tulee olla pienveneilyn mahdollistava kulkuaukko.
Suoritettavat toimenpiteet ja rakenteiden tekninen kuvaus
Uusi silta
Rakennettava silta on paikalla valettava teräsbetoninen jännitetty laattapalkkisilta, jonka jännemitat ovat 54+68+54 m. Sillan hyötyleveys on ajoneuvoliikenteen väylällä 8,6 m ja kevyen liikenteen väylällä 4,1 m. Sillan
päällysrakenteen alapinnan korkeusasema on vähintään 2,4 metriä ylävedenkorkeuden (HW + 171,33 m) yläpuolella. Keskiaukossa 2,5 metrin vapaa korkeus HW-tasosta toteutuu yli 25 metrin matkalla ja keskiaukon vapaa leveys on 65 metriä.
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Silta perustetaan anturaperustuksilla moreenin varaan. Perustussyvyys on
maalla vähintään 2,5 m ja vesialueella vähintään 2 m. Päätytukien T1 ja T2
perustusten alle tehdään yhden metrin paksuinen alustäyttö murskeesta.
Vesialueella välitukien T2 ja T3 perustusten alle tehdään 0,3 metrin paksuinen valualusta/tasauskerros kalliomurskeesta. Alustäyttöjen alle asennetaan suodatinkangas (luokka N3). Vierustäytöt tehdään murskeesta tai
sorasta kerroksittain tiivistäen. Välitukien kohdalla joen pohjaan tehdään
eroosiosuojaus. Sillan etuluiskiin ja keiloihin tehdään eroosiosuojaus, joka
ulotetaan tasoon HW + 0,5 m. Siltaan tehdään 5 metrin pituiset siirtymälaatat. Sillan tulopenkereet perustetaan maanvaraisesti. Silta varustetaan korkealla H2-tyyppikaiteella, jonka korkeus ajoradan pinnasta on 1 200 mm.
Siltaan asennetaan suojaputket kaapelivarauksille. Siltapaikalla joen rantapenkereet verhoillaan järjestetyllä kiviheitokkeella.
Sillan suunnittelukuorma on Liikenneviraston ohjeen mukainen
LM1/1.6.2010. Kantatien 79 uusi linjaus ylittää Ounasjoen kohtisuorassa
kulmassa. Kantatie 79 on peruspoikkileikkaukseltaan 8,0/7,0 siltapaikan
molemmilla puolilla. Kantatielle 79 rakennetaan valaistus siltapaikan kohdalla.
Sillan rakennustyön arvioidaan kestävän vajaan vuoden ja työt on tarkoitus
aloittaa vuoden 2013 syksyllä. Sillan päällysrakenne on rakenteiltaan valmis siten, että tukitelineet ja työnaikaiset penkereet puretaan ennen kevättulvaa. Kevättulvan ja jäiden lähdön aikaan koko uoman tulee olla vapaa
työnaikaisista rakenteista.
Rakennustyön ajaksi rakennetaan työpenkereet molemmilta rannoilta välituille saakka, jotta välituet voidaan rakentaa kuivatyönä. Keskiaukon
alueelle rakennetaan tukitelineet, jolloin veden virtaukselle on avoinna yli
kolmannes uomasta. Keskiaukon telineisiin jätetään 6x2 m työnaikainen
kulkuaukko pienveneliikenteelle. Molempiin päätyaukkoihin rannoille voidaan järjestää työnaikaiset 4x2 m aukot talvikauden moottorikelkkaliikenteelle. Ajoneuvoliikenne kulkee rakennustyön aikana nykyisen sillan kautta.
Purettava silta
Purettavan teräsbetonikantisen jatkuvan teräspalkkisillan jännemitat ovat
23,0+28,5+23,0 m, kokonaispituus 85 m ja hyötyleveys 6,0 m. Sillan maaja välituet ovat betonirakenteiset ja kiviverhotut. Sillan vapaa-aukko on yhteensä 71 m ja alikulkukorkeus alivedenkorkeuden aikana 6,65 m ja ylivedenkorkeuden aikana 1,8 m. Sillalla ei ole kevyen liikenteen väylää.
Jokiuomassa olevilla välituilla peruslaatat ovat pohjan tason alapuolella.
Päätytukien peruslaattojen yläpinnat ovat suunnilleen ympäröivän maanpinnan tasossa ja sijaitsevat normaalivedenkorkeudella rantaviivan tuntumassa rantaviivasta penkereen suuntaan. Päätytukien peruslaatat puretaan, koska ne muuten ulottuisivat purkamisen ja maaston muotoilun jälkeisen maanpinnan tasoon.
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Silta puretaan kokonaan lukuun ottamatta välitukien peruslaattoja, jotka jätetään vesistön pohjaan. Tällä pyritään välttämään joen pohjan kaivua ja
purkutyön aikaista veden samentumista. Päätytukien peruslaattojen purkamista varten kaivannot suojataan työpadolla veden samentumisen vähentämiseksi. Sillan purkamisen aikana purkumateriaalia ei saa päästää
veteen. Oletettu purkutapa on rakentaa työpenkereet molemmilta rannoilta
välituille saakka ja käyttää työpenkereitä purkukoneiden työalustana.
Purku aloitetaan sillan kannen pintarakenteiden ja varusteiden poistolla sillan kannelta. Kansi puretaan paikalla rikkomalla betoni ja keräämällä se
talteen. Kannen purkamisen jälkeen teräspalkit poistetaan nostamalla.
Tämän jälkeen puretaan tukien betonirakenteet. Molemmilla rannoilla tiepenkereet puretaan ja rantatörmät muotoillaan ympäröivän maanpinnan
muotoon. Sillassa olevat tietoliikennekaapelit siirretään rakennettavan kantatien varteen ja uuden sillan rakenteisiin.
Hanketta varten tarvittavat alueet
Siltapaikan ranta-alue Ounasjoen itärannalla on tilan Peltorinne (261-40311-12) ja länsirannalla tilan Kaskela (261-403-50-26) maa-aluetta. Siltapaikan vesialue kuuluu Kaukosen Voima koskitilaan (261-403-52-0).
Maa- ja vesialueiden omistajat ovat antaneet hakijalle maantielain 21 §:n
mukaiset kirjalliset suostumukset hanketta varten tarvittavien alueiden haltuunottamiseen. Suostumusten mukaan korvaukset menetyksistä, jotka aiheutuvat yleisen tien parantamisesta, käsitellään maantietoimituksessa.

Hankkeen vaikutukset
Silta rakennetaan paikalle telineille. Rakennustyön aikana osa uomasta on
suljettu työpenkereillä ja uoman keskellä tukitelineet rajoittavat uoman
käyttöä. Uoman keskelle jätetään pienveneliikenteen mahdollistava kulkuaukko, joten silta ei rajoita liikkumista veneellä siltapaikan ohi. Koko sillan
rakennustyön ajan kalaston liikkuminen siltapaikan ohi on mahdollista.
Uuden sillan rakentamisesta ja vanhan sillan purkamisesta aiheutuu työnaikaista veden samenemista.
Sillalla ei ole merkittävää vaikutusta ympäristö- tai kulttuuriarvoihin tai suojelualueisiin. Siltatyyppi on valittu siten, että se soveltuu olemassa olevaan
maisemaan.
Sillan rakentamisen jälkeen vedenkorkeus uomassa sillan kohdalla on
6,7 m, virtausnopeus 1,41 m/s ja virtausala 945,5 m2. Silta ei aiheuta padotusta. Valmiilla siltarakenteella ei ole vaikutuksia vesistöön tai sen käyttöön, ranta-alueiden käyttöön eikä kalastoon tai kalastukseen.
Uuden sillan rakentaminen parantaa Kaukosen kylän liikenneturvallisuutta
ja liikenteen kylän asukkaille aiheuttamat häiriöt pienenevät merkittävästi.
Lisäksi erikoiskuljetukset kantatietä 79 pitkin tulevat mahdollisiksi ja alueen
tulvariskit vähenevät nykyisen sillan purkamisen myötä. Kevyen liikenteet
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olosuhteet paranevat huomattavasti sillalle tulevan kevyen liikenteen väylän myötä.
Nykyisen sillan purkamisesta aiheutuvia edunmenetyksiä ovat mahdollisesti liikenteelliset edunmenetykset. Ounasjoen itäpuolella asuvat joutuvat kulkemaan pidemmän matkan päästäkseen joen toiselle puolelle.

HAKEMUKSEN TÄYDENNYKSET
Hakemusta on täydennetty 14.1.2013 vesi- ja maa-alueiden omistajien
suostumuksilla ja siltapaikan kartalla (korvaa alun perin toimitetun hakemuksen liitteen 4 ”Kartta siltapaikalta). Hakemusta on edelleen täydennetty
25.1.2013 valmistelulupahakemuksella, asianosaistiedoilla, kaavoitustiedoilla, vesi- ja maa-alueiden omistajien suostumuksilla, vanhan Kaukosen
sillan purkusuunnitelmalla sekä hakemusasiakirjojen lisäkappaleilla.

HAKEMUKSESTA TIEDOTTAMINEN
Aluehallintovirasto on vesilain 11 luvun 7, 10 ja 11 §:ssä säädetyllä tavalla
kuuluttamalla asiasta aluehallintovirastossa ja Kittilän kunnassa varannut
tilaisuuden muistutusten tekemiseen ja mielipiteiden esittämiseen hakemuksen johdosta viimeistään 25.3.2013. Kuulutus on erikseen lähetetty
asiakirjoista ilmeneville asianosaisille. Kuulutuksen julkaisemisesta on ilmoitettu 20.2.2013 Kittilä-lehdessä.
Aluehallintovirasto on vesilain 11 luvun 6 §:n mukaisesti pyytänyt hakemuksen johdosta lausunnon Lapin ELY-keskuksen ympäristö ja luonnonvarat vastuualueelta, Lapin ELY-keskuksen kalatalouden ryhmältä, Kittilän
kunnalta, Kittilän kunnan ympäristönsuojelu- ja kaavoitusviranomaisilta,
Liikennevirastolta sekä Museovirastolta.

LAUSUNNOT
1) Lapin ELY-keskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue on
lausunnossaan todennut, että Kaukosen silta rakennetaan Ounasjoen
Natura-alueen (FI1301318) yli. Natura-alue on suojeltu luontodirektiivin
mukaisena SCI-alueena eli luontotyyppialueena. Luontodirektiivin mukaan suojeltuja luontotyyppejä ovat Fennoskandian luonnontilaiset jokireitit (95 %), Pohjoiset boreaaliset tulvaniityt (4 %) sekä Alnus glutinosa
ja Fraxinus excelsior -tulvametsät (1 %). Luontodirektiivin liitteen II mukaan suojeltuja lajeja ovat laaksoarho. Lisäksi alueella pesii lintudirektiivin liitteen I linnuista kurki, lapintiira, laulujoutsen, liro, sinirinta, suokukko ja vesipääsky. Lajit eivät kuitenkaan ole alueen suojelun perusteena. Alueella ei ole suurten petolintujen pesäreviireitä.
Alueella ei ole uhanalaisten, rauhoitettujen eikä luontodirektiivin liitteen
II ja IV kasvi- ja eläinlajeja Eliöt-tietokannan mukaan. Tietokanta ei ole
täydellinen tieto lajien mahdollisesta esiintymisestä alueella. Erityisesti
laaksoarhon esiintyminen tulisi selvittää tai saada selville, onko jokin
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taho (esimerkiksi Metsähallitus, Lapin luontopalvelu) selvittänyt alueella
jo laaksoarhon esiintymistä. Laaksoarhon selvitysaika on kesäkuun
5.–25. päivien välillä.
Kaukosen sillan siltapaikkaselostuksessa kohdassa 8.4 Suojeluhankkeet on Ounasjoen Natura-alue mainittu SCI-alueena kuuluvan Natura
2000 -verkostoon. Tätä mainintaa ei voida pitää riittävänä.
Luonnonsuojelulain 65 §:n mukaan hankkeesta vastaavan tulee yksin
tai yhdessä muiden hankkeiden kanssa asianmukaisella tavalla selvittää ja arvioida Natura-alueelle kohdistuvat vaikutukset laatimalla
Natura-tarvearviointi. Tarvearvoinnissa saadaan selvitettyä heikentääkö hanke todennäköisesti merkittävästi Natura-alueen suojeluperusteena olevia luontoarvoja. Mikäli vaikutukset ovat tarvearvioinnin perusteella todennäköisesti merkittäviä, tulee hankkeesta vastaavan laatia
varsinainen luonnonsuojelulain 65 §:n mukainen Natura-arviointi.
Lapin ELY-keskuksen liikenne- ja infrastruktuuri -vastuualue on toimittanut ELY-keskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueelle Kaukosen siltahankkeen yleissuunnitelmavaiheessa tehdyt Naturatarvearvioinnin ja luontoselvityksen, jotka ovat tämän lausunnon liitteenä. Ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue pitää luontoselvitystä ja
Natura-tarvearviointia riittävänä.
Koska sillan rakentamisesta aiheutuu veden samentumista, tulee hakija hyvissä ajoin ennen samentavien töiden aloittamista hyväksyttää vesistön tarkkailuohjelma Lapin ELY-keskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueella. Työt on tehtävä samentumista mahdollisimman vähän aiheuttavin työmenetelmin. Työnaikaisten louhospenkereiden rakentamisessa tulee käyttää puhdasta kalliolouhetta.
Luvan saajan on huolehdittava siitä, ettei töiden aikana kalastuksen
harjoittamista, vesiliikennettä tai muuta vesistön käyttöä vaikeuteta
enempää kuin tarkoitetun tuloksen saavuttamiseksi on välttämätöntä.
Rakennustyön päätyttyä asiaan kuulumattomat rakennustarvikkeet ja
-jätteet on poistettava vesistöstä sen luonnollista pohjaa myöten.
2) Lapin ELY-keskuksen kalatalousviranomainen on katsonut, ettei
hankkeella hakemuksen mukaisesti toteutettuna ole ennalta arvioiden
rakennusaikaista tilapäistä veden samentumista lukuun ottamatta kalataloudellisesti haitallisia vaikutuksia. Käyttöaikana silta ei suunnitelman
mukaisesti rakennettuna muuta oleellisesti uoman virtausta eikä aiheuta nousu- tai kulkuestettä vesistössä esiintyvälle arvokalastolle ja muulle kalastolle.
3) Kittilän kunnan rakennus- ja ympäristölautakunta on kunnan ympäristönsuojeluviranomaisena todennut, että hakemuksessa on mainittu
rakentamisen aiheuttavan jokiveden samentumista rakentamisen aikana. Samentumisen määrää eri työvaiheissa ei ole arvioitu. Hakija ei ole
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esittänyt vesistötarkkailusuunnitelmaa eikä olemassa olevia vedenlaatutietoja hankealueelta.
Ympäristönsuojeluviranomainen on katsonut, että hakijan tulisi tehdä
hankkeen vaikutusalueella vesistötarkkailua ennen työn aloittamista,
työn aikana sekä tarvittavan ajan työn päätyttyä. Samentumisen vaikutus kalojen kutuun tulisi mahdollisuuksien mukaan ottaa huomioon siten, että eniten samentumista aiheuttavat työt eivät ajoittuisi parhaaseen kutuaikaan.
Hakija on olettanut työn valmistuvan ennen kevättulvaa. Hakemuksessa ei ole esitetty, miten varaudutaan työn viivästymiseen kevättulvan
yli, tai arvioitu mitä vaikutuksia tulvalla voi tällaisessa tapauksessa olla
esimerkiksi rakentamistyön aikaisiin patorakenteisiin ja niiden mahdollisesta rikkoutumisesta aiheutuviin vesistö- ja kalastovaikutuksiin
(kevätkutuiset kalat).
Ympäristönsuojeluviranomainen on vaatinut, että sillan rakentamistyö
tulee toteuttaa siten, että siitä Ounasjoen vesistölle ja kalastolle aiheutuvat haitat ovat mahdollisimman vähäiset.
4) Kittilän kunnanhallitus on todennut, että hakijan tulee erityisesti huolehtia siitä, että sillan rakentamistapa ja rakentamiseen liittyvät riskit,
kuten rakentamisen aloittamisen viivästyminen ja mahdolliset työnaikaiset viivästymiset yms. eivät aiheuta esteitä kevättulvalle ja riskejä
alueen kiinteistöille. Sillan rakentamistyö tulee toteuttaa siten, että siitä
Kaukosen kyläläisille, Ounasjoen vesistölle ja kalastolle aiheutuvat haitat ovat mahdollisimman vähäiset.
5) Liikenneviraston Meriväylät -yksikkö on todennut, että hankealueella ei sijaitse vesilain mukaisia yleisiä vesiväyliä, mutta alueella on vesiliikennettä, joka tulee ottaa huomioon rakennustöiden aikana.
Suunnitellun sillan alikulkukorkeus ja aukon leveys täyttävät Liikenneviraston ohjejulkaisun ”Suositukset vesistösiltojen aukkomitoista, Merenkulkulaitoksen julkaisuja 12/2005” mukaiset vaatimukset vesialueen
ylittävän sillan osalta, jonka alitse ei kulje vesiväylää. Ohjejulkaisussa
on eritelty tarkemmin muun muassa sillan kulkuaukon mitoituksen
määräytyminen ja se on ladattavissa Liikenneviraston internet-sivuilta.
Siltatyön valmistuttua hankkeesta vastaavan on ilmoitettava valmistumisesta Liikenneviraston Meriväylät -yksikköön edellä mainitun ohjejulkaisun mukaisella valmistumisilmoituksella joko sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@liikennevirasto.fi tai postiosoitteeseen Liikennevirasto, Meriväylät -yksikkö, PL 33, 00521 Helsinki.

MUISTUTUS
6) XX (Pikku-Jussila 261-403-11-19), XX (Kotioja 261-403-11-6), XX ja
XX (Koti-niemi III 261-403-11-35), XX ja XX (Laitimmainen 261-403-
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11-21), XX ja XX (Huilaus 261-403-50-33), XX ja XX (Huilinki 261403-11-18 ja Lisä-Huilinki 261-403-11-33) sekä XX (Marjatörmä 261403-11-23)
Muistuttajat ovat vaatineet, että sillan rakenteet ja sijainti tulee suunnitella siten, että loma-asumiselle ja alueen viihtyisyydelle aiheutuvat haitat minimoidaan. Vahinkoa aiheuttavien tulvien ja jäätelien muodostuminen on estettävä. Alueen rakentamattomista tonteista ja rakennuspaikoista ei saa uuden sillan rakentamisen seurauksena tulla rakennuskelvottomia ja loma-asuntojen rakennuspaikkojen viihtyisyys tulee
säilyä.
Muistuttajat ovat vaatineet, että hankkeen suunnittelussa tulee ottaa
huomioon tulvat ja jääpadot sekä niiden aiheuttamat veden kohoamiset
ja jäätelien liikkumiset. Rannan virkistyskäytön tulee säilyä yksityisenä
siltaan rakennettavien näkemäesteiden avulla.
Liikenteen melu tulee minimoida nykyaikaisin menetelmin. Muistuttajat
ovat huomauttaneet, etteivät he hyväksy tiesuunnitelmassa esitettyä
liikennemeluselvitystä, jonka mukaan melunsuojaustoimenpiteille ei ole
tarvetta. Suunnittelussa on käytetty keskimääräisten liikennemäärien
aiheuttamia meluennusteita. Loma-asuntojen käyttöaikojen osalta on
otettava huomioon Levin alueen loma-aikojen merkittävästi keskimääräistä suuremmat liikennemäärät. Mikään rahallinen korvaus ei poista
tien siirron aiheuttamia loma-asuntojen viihtyisyyden heikkenemisestä
aiheutuvia haittoja. Tämän vuoksi nykyaikaiset menetelmät on otettava
käyttöön viihtyisyyden säilyttämiseksi. Kaukonen ja Kotiniemi on säilytettävä muistuttajien suvun viihtyisänä lomanviettopaikkana myös seuraaville sukupolville.
Suunnittelussa tulee ottaa huomioon myös liikenteen aiheuttaman pölyn sidonta. Sillan valaistuksen sekä liikenteen valojen aiheuttama viihtyvyyshaitta on minimoitava valaistuksen valinnalla ja ajoneuvojen valaisimien heijastusesteiden avulla. Maisemahaitta tulee minimoida sillan sirolla olemuksella ja luontoon sopeutuvalla arkkitehtuurilla ja värityksellä. Rakennusaikaisten rakenteiden aiheuttamat virtaaman padotukset, melu, pöly ja tärinä sekä tien alle jäävän Kotiniemen talousvesijohdon säilyminen tulee myös ottaa huomioon.

HAKIJAN SELITYS JA HAKEMUKSEN TÄYDENNYS
Aluehallintovirasto on 3.4.2013 varannut hakijalle tilaisuuden antaa selityksen lausuntojen ja muistutuksen johdosta. Samalla aluehallintovirasto on
pyytänyt hakijaa täydentämään hakemustaan seuraavasti:
ELY-keskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueen lausunnon liitteenä olevan ”Kaukosen silta ja tiejärjestelyt, Naturan tarveharkinta, E.
Järviluoma 28.1.2008” -selvityksen sivulla 3 on uhanalaisten kasvilajien
osalta sanottu, että laaksoarhon mahdollinen esiintyminen eri linjausvaihtoehtojen kohdalla tarkistetaan keväällä 2008 kasvin kukkimisaikaan en-

13

nen juhannusta. On ilmoitettava, onko ko. selvitystä tehty ja toimitettava
raportti mahdollisesti tehdystä selvityksestä. Mikäli ko. selvitystä ei ole tehty eikä muutakaan jo tehtyä selvitystä ole käytettävissä, on hakijan tehtävä
hankealueen ja sen vaikutusalueen osalta maastokartoitus laaksoarhon
esiintymisestä ja toimitettava raportti maastokartoituksesta aluehallintovirastolle.
Hakija on aluehallintovirastoon 17.4.2013 saapuneessa hakemuksen täydennyksessä ja selityksessä todennut seuraavaa:
Kaukosen silta ja tiejärjestelyt -yleissuunnittelun yhteydessä on tehty
maastokatselmus 19.8.2008, missä kartoitettiin mahdolliset laaksoarhon
esiintymät vaihtoehdon VE 1 osalta (tiesuunnitelman mukainen linjaus)
molemmin puolin Ounasjoen rantoja. Maastokatselmuksen perusteella
alueella ei tavattu laaksoarhon esiintymiä.
1) Lapin ELY-keskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue
Ennen rakennustöiden aloittamista laaditaan vesistön tarkkailuohjelma ja
hyväksytetään
se
ELY-keskuksen
ympäristö
ja
luonnonvarat
-vastuualueella luvan ehtojen mukaisesti. Rakennustyöt tehdään mahdollisimman vähän veden samentumista aiheuttavilla työmenetelmillä. Louhospenkereissä käytetään puhdasta kalliolouhetta. Siltojen työnaikaisiin telineisiin jätetään aukot vene- ja moottorikelkkaliikennettä sekä jalankulkuliikennettä varten.
3) Kittilän kunnan rakennus- ja ympäristölautakunta
Ennen rakennustöiden aloittamista laaditaan vesistön tarkkailuohjelma ja
hyväksytetään
se
ELY-keskuksen
ympäristö
ja
luonnonvarat
-vastuualueella luvan ehtojen mukaisesti. Rakennustyöt tehdään mahdollisimman vähän veden samentumista aiheuttavilla työmenetelmillä.
Tiesuunnitelmassa ei ole tutkittu pohjaveden laatua. Lainvoimaisessa
yleissuunnitelmassa Lapin ympäristökeskus on pohjaveden laadusta lausunut seuraavaa: ”Pohjaveden laadussa on ollut ongelmia korkean rautapitoisuuden vuoksi. Lapin ympäristökeskus ei rajoita linjausvaihtoehtojen
suunnittelua”.
Sillan rakennustyöt aikataulutetaan siten, että varataan riittävästi aikaa sillan rakentamiselle sekä työnaikaisten penkereiden poistamiselle. Työt aloitetaan kesällä tulvan laskettua ja päällysrakenne on rakenteiltaan valmis
siten, että tukitelineet ja työnaikaiset penkereet puretaan ennen kevättulvaa. Kevättulvan ja jäidenlähdön aikaan koko uoman tulee olla työnaikaisista rakenteista vapaa.
Sillan rakennustyöt toteutetaan siten, että siitä Ounasjoen vesistölle ja kalastolle aiheutuvat haitat ovat mahdollisimman vähäiset.
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4) Kittilän kunnanhallitus
Sillan rakennustyöt aikataulutetaan siten, että varataan riittävästi aikaa sillan rakentamiselle sekä työnaikaisten penkereiden poistamiselle. Työt aloitetaan kesällä tulvan laskettua ja päällysrakenne on rakenteiltaan valmis
siten, että tukitelineet ja työnaikaiset penkereet puretaan ennen kevättulvaa. Kevättulvan ja jäidenlähdön aikaan koko uoman tulee olla työnaikaisista rakenteista vapaa.
Sillan rakennustyöt toteutetaan siten, että siitä Ounasjoen vesistölle ja kalastolle sekä Kaukosen kyläläisille aiheutuvat haitat ovat mahdollisimman
vähäiset.
6) XX ym.
Lapin ELY-keskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue on Kaukosen
sillan aukkolausunnossaan todennut, että rakennettava silta suunnitellun
mukaisena ei tule aiheuttamaan padotusta. Nykyisen sillan purkaminen
vähentää padotusta. Siltatyyppi on valittu siten, että se soveltuu olemassa
olevaan maisemaan.
Sillan rakennustyöt toteutetaan siten, että siitä Ounasjoen vesistölle ja kalastolle sekä Kaukosen kyläläisille aiheutuvat haitat ovat mahdollisimman
vähäiset.
Siltaan ei ole esitetty melusuojausta. Teiden osalta meluasiat käsitellään
tiesuunnitelmassa.
Kotiniemen talousvesijohto suojataan tiepenkereen kohdalla.

HAKEMUKSEN TÄYDENNYKSESTÄ KUULEMINEN
Aluehallintovirasto on 26.4.2013 varannut Lapin ELY-keskuksen ympäristö
ja luonnonvarat -vastuualueelle tilaisuuden antaa lausunto hakemuksen
täydennyksen johdosta.
ELY-keskus on aluehallintovirastoon 15.5.2013 saapuneessa lausunnossaan ilmoittanut, ettei sillä ole huomautettavaa hakemuksen täydennyksen
johdosta.

MERKINTÄ
Aluehallintovirasto on tänään antanut päätöksen nro 49/2013/2 Kotiojan
uoman siirtämistä ja kahden rummun rakentamista Kotiojaan koskevassa
asiassa PSAVI/4/04.09/2013.
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ALUEHALLINTOVIRASTON RATKAISU
Luparatkaisu
Aluehallintovirasto myöntää Lapin elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskukselle luvan Kaukosen uuden sillan rakentamiseen Ounasjoen yli sekä Kaukosen vanhan sillan purkamiseen Kittilän kunnassa hakemuksen mukaisesti hakemukseen liitteenä 1 olevan kartan ”Yleiskartta” osoittamissa paikoissa.
Hankkeesta ei ennalta arvioiden aiheudu vesilain mukaan korvattavaa
edunmenetystä. Ennakoimattoman vahingon varalta annetaan jäljempää
ilmenevä ohjaus.
Luvan saajan on noudatettava vesilain säännöksiä ja seuraavia lupamääräyksiä.
Lupamääräykset
Rakenteet
1) Kaukosen uusi silta on rakennettava hakemuksen liitteenä 4 olevan piirustuksen ”Kt 79 Kaukosen silta ja tiejärjestelyt, Kittilä. Kartta siltapaikalta. 15.1.2013” MK 1:1 000 ja liitteenä 7 olevan piirustuksen "Kt 79
Kaukosen silta ja tiejärjestelyt, Kittilä. Kaukosen silta, jännitetty betoninen jatkuva palkkisilta, jBjp. Pääpiirustus. 17.10.2012" MK 1:500 ja
1:100 osoittamalla sekä hakemussuunnitelmasta muutoin ilmenevällä
tavalla.
Sillan alikulkukorkeus on merkittävä sillan rakenteisiin rajoitettua alikulkukorkeutta osoittavalla vesiliikennemerkillä.
2) Kaukosen vanha silta on purettava hakemuksen liitteenä 6 olevan piirustuksen ”Poikkileikkaukset A-A–E-E ja purettavan sillan kohta”
MK 1:600 osoittamalla sekä hakemussuunnitelmasta ja hakemuksen
täydennyksestä 25.1.2013 muutoin ilmenevällä tavalla.
3) Suunnitelmaan saadaan Lapin ELY-keskuksen ympäristö- ja luonnonvarat -vastuualueen hyväksymällä tavalla tehdä sellaisia vähäisiä muutoksia, joilla ei ole haitallista vaikutusta yleiseen tai yksityiseen etuun.
Töiden suorittaminen
4) Rakennustyöt ja vanhan sillan purkutyöt on suoritettava sellaisilla työmenetelmillä ja siten, ettei niistä aiheudu sellaista veden samentumista
tai muuta haitallista seurausta, joka kohtuullisin kustannuksin on vältettävissä. Työnaikaisten louhospenkereiden rakentamisessa tulee käyttää puhdasta kalliolouhetta tai vastaavia puhtaita rakennusmassoja.
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5) Luvan saajan on huolehdittava siitä, ettei työn aikana vesistön käyttöä
vaikeuteta enempää, kuin tarkoitetun tuloksen saavuttamiseksi on välttämätöntä.
Luvan saajan on huolehdittava siitä, ettei vesi- ja moottorikelkkaliikenne
sekä kalankulku 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.
Kunnossapito
6) Luvan saaja on velvollinen pitämään siltarakenteet hakemussuunnitelman mukaisessa kunnossa.
Toimenpiteet menetysten ehkäisemiseksi tai vähentämiseksi
7) Rakennus- ja purkutöiden päätyttyä rakennustelineet ja -jätteet sekä
työnaikaiset penkereet on poistettava vesialueelta luonnollista pohjaa
myöten ja rakennuspaikat on saatettava asianmukaiseen kuntoon.
Sekä uusi että vanha siltapaikka on maisemoitava ja viimeisteltävä siten, että se sopii mahdollisimman hyvin alueen maisemakuvaan.
8) Luvan saajan on töitä suorittaessaan huolehdittava siitä, ettei työalueella olevia toisten omistamia rakenteita tai laitteita vahingoiteta. Kotiniemen talousvesijohto tulee suojata tiepenkereen kohdalla. Työstä aiheutuvat välittömästi ilmenevät edunmenetykset on viipymättä korvattava
vahingonkärsijälle.
Töiden aloittaminen ja toteuttaminen
9) Hanke on toteutettava olennaisilta osin neljän vuoden kuluessa siitä lukien, kun tämä päätös on tullut lainvoimaiseksi. Muuten lupa raukeaa.
Tarkkailu
10) Luvan saajan on tarkkailtava vesistön vedenlaatua rakennustöiden ja
vanhan sillan purkutöiden aikana. Tarkkailun järjestämistä koskeva
suunnitelma on toimitettava hyvissä ajoin ennen töiden aloittamista
Lapin ELY-keskuksen ympäristö- ja luonnonvarat -vastuualueen hyväksyttäväksi.
Ilmoitukset
11) Toteuttamiseen ryhtymisestä on etukäteen ilmoitettava kirjallisesti
Lapin ELY-keskuksen ympäristö ja luonnonvarat vastuualueelle ja Kittilän kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle sekä tarkoituksenmukaisella tavalla asianomaisille maanomistajille ja vesialueen osakaskunnalle.
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12) Hankkeen valmistumisesta on 60 päivän kuluessa ilmoitettava kirjallisesti aluehallintovirastolle, Lapin ELY-keskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueelle ja Kittilän kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle sekä Liikenneviraston Meriväylät -yksikölle Vaasan toimipisteeseen.
Valmistumisilmoitukseen on liitettävä sillan sijaintia osoittava kartta ja
mittoja osoittava piirustus.
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.

Pääasiaratkaisun perustelut
Hankkeesta aiheutuu vesilain 3 luvun 4 §:n 1 momentin 1) kohdassa tarkoitettua suurempi yleisen ja yksityisen edun loukkaus. Luvan myöntämisen edellytyksiä on näin ollen arvioitava sanotun pykälän 1 momentin 2)
kohdassa tarkoitetun intressivertailun perusteella. Hankkeen hyödyt ja menetykset määrätään vesilain 3 luvun 6 ja 7 §:ssä säädetyllä tavalla.
Nykyinen Kaukosen silta on huonokuntoinen ja hakemuksessa tarkoitetun
korvaavan sillan rakentaminen uuteen paikkaan on tarpeen liikenneyhteyksien turvaamiseksi. Liikenneturvallisuuden parantamiseksi siltaan
rakennetaan erillinen kevyen liikenteen väylä, jota vanhassa Kaukosen sillassa ei ollut.
Uuden, vapaa-aukoltaan isomman sillan rakentamisella ja vanhan padottavan sillan purkamisella vähennetään Kaukosen alueen tulvariskiä.
Hankkeesta vesistössä aiheutuvat haitat ovat vähäisiä, työnaikaisia ja paikallisia. Uuden sillan rakentamisesta ja vanhan sillan purkamisesta aiheutuu vähäistä samentumista siltapaikan läheisyydessä. Ennalta arvioiden
samentumishaitat ovat niin vähäisiä, että niistä ei aiheudu vesilain mukaan
korvattavaa edunmenetystä. Rakentamisen aikana aiheutuvan vesistön
samentumisen selvittämiseksi annetaan kuitenkin tarkkailuvelvoite.
Siltapaikka sijaitsee kauniissa jokimaisemassa. Silta muodostaa suurikokoisen rakennelman lähialueen asuintalojen maisemaan, minkä asukkaat
saattavat kokea maisemahaitaksi.
Ounasjoessa on kesäisin vähäistä vesiliikennettä ja talvisin moottorikelkkaliikennettä. Liikennöinti siltatyömaan läpi turvataan hakemuksessa esitetyllä tavalla. Näin ollen rakennustyöt eivät aiheuta häiriötä vesi- ja moottorikelkkaliikenteelle. Sillan rakenteet huomioon ottaen hankkeesta ei aiheudu
haittaa kalankululle.
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Hanke ei muuta alueen vesitaloutta niin, että sillä olisi vaikutusta niihin
luontoarvoihin, joiden suojelemiseksi Ounasjoki on sisällytetty Natura 2000
-verkostoon. Alueella ei ole uhanalaisia eliölajeja. Alueella ei ole myöskään
sellaisia luonnonsuojelulaissa säädettyjä rauhoitettuja tai erityisesti suojeltavia eliölajeja tai Euroopan yhteisön luonto- ja lintudirektiivien mukaisia lajeja, joiden osalta luonnonsuojelulain 48 ja 49 §:ssä säädetyt poikkeusluvat
olisivat tarpeen.
Asiassa saadun selvityksen mukaan hanke ei ole kaavoituksen vastainen
tai merkittävästi vaikeuta kaavan laatimista.
Hanketta varten tarvittavat toisten alueet on hankittu maantielain 21 §:n
mukaisin suostumuksin. Alueiden haltuunotto ja korvaukset lunastettavasta
omaisuudesta määrätään maantietoimituksessa.
Edellä rakentamisesta aiheutuvista vaikutuksista sanotun perusteella aluehallintovirasto toteaa, että rakentamisesta saatavan hyödyn ja sekä siitä
koituvien menetysten raha-arvo on vaikeasti määritettävissä, mutta yleiseltä kannalta katsottuna hyöty on huomattava siitä koituvaan menetykseen
verrattuna. Kemijoen vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelmassa vuoteen 2015 Ounasjoen ekologinen tila on luokiteltu erinomaiseksi, jonka tavoitetila on saavutettu ja turvattu ilman lisätoimenpiteitä. Vanhan sillan purkaminen ja uuden sillan rakentaminen Ounasjoen yli Kaukosen kylän kohdalla ei aiheuta vesistön ekologisen tilan huonontumista eikä vaikeuta vesistön tilan pysymistä nykyisellä tasollaan.
Edellä sanotun perusteella luvan myöntämisedellytykset sillan rakentamiseen ja vanhan sillan purkamiseen täyttyvät.
Lupamääräysten perustelut
Vedenlaadun tarkkailu on katsottu tarpeellisiksi Lapin ELY-keskuksen ja
kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen lausuntojen mukaisesti. Luvan
saajan noudatettavaksi on muutoin annettu tavanomaiset määräykset työn
huolellisesta suorittamisesta sekä yleisten ja yksityisten etujen turvaamisesta.
Sovelletut säännökset
Vesilain 2 luku 7 §, 9 § 1 momentti ja 3 momentti, 3 luku 4 § 1 momentti
2) kohta, 5 §, 8 §, 10 § 1 momentti sekä 18 §
Valmistelulupa
Aluehallintovirasto oikeuttaa Lapin ELY-keskuksen ryhtymään hankkeen
toteuttamista valmisteleviin toimenpiteisiin jo ennen päätöksen lainvoimaiseksi tulemista.
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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
Aluehallintovirasto on ottanut viranomaisten lausunnoissa esitetyt vaatimukset pääosin huomioon lupamääräyksistä ilmenevällä tavalla. Siltä osin
kuin Kittilän kunnan rakennus- ja ympäristölautakunnan lausunnossa on
vaadittu työajan rajoittamista kalojen kutuajan ulkopuolelle todetaan, ettei
yleistä kalatalousetua valvova viranomainen ole esittänyt työajan rajoittamista koskevia vaatimuksia eikä aluehallintovirasto ole sen vuoksi katsonut
tarpeelliseksi rajoittaa työaikaa kalastolle mahdollisesti aiheutuvien vaikutusten vuoksi.
6. XX:n ja hänen muistuttajakumppaneiden vaatimusten osalta todetaan,
että hankkeen luvanmyöntämisen edellytykset ovat täyttyneet pääasiaratkaisusta ja sen perusteluista ilmenevästi. Uuden sillan rakentaminen ja
vanhan sillan purkaminen vähentää Kaukosen alueen tulvariskejä, koska
uuden sillan suurempien vapaa-aukkojen vuoksi silta ei aiheuta padotusta
ja vanhan sillan padottava vaikutus poistuu sen purkamisen myötä.
Aluehallintovirasto on antanut tarpeelliset lupamääräykset hankkeen toteuttamiseksi siten, ettei siitä aiheudu vältettävissä olevaa yksityisen tai
yleisen edun loukkausta. Luvan saaja vastaa hankkeesta mahdollisesti aiheutuvista edunmenetyksistä. Työstä aiheutuvat välittömästi ilmenevät
edunmenetykset on viipymättä korvattava vahingonkärsijälle lupamääräyksestä 8 ilmenevästi. Ennakoimattoman edunmenetyksen varalta on annettu ohjaus.
Kotiniemen talousvesijohto on määrätty suojattavaksi tiepenkereen kohdalla lupamääräyksestä 8 ilmenevästi.
Siltä osin kuin muistutuksessa on esitetty maantieliikennettä ja sen vaikutuksia (liikennemelu, pöly ja valaistus) koskevia vaatimuksia todetaan, ettei
niiden käsittely kuulu aluehallintoviraston toimivaltaan eikä niitä voida käsitellä tämän vesilain mukaisen rakentamislupa-asian yhteydessä.
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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 JA SEN MÄÄRÄYTYMINEN
Käsittelymaksu on 2 190 euroa.
Lasku lähetetään myöhemmin Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksesta.
Maksu määräytyy aluehallintovirastojen maksuista annetun valtioneuvoston asetuksen (1572/2011) mukaisesti. Asetuksen liitteenä olevan maksutaulukon mukaan siltaa koskevan asian käsittelystä perittävä maksu on
2 190 euroa. Jos päätösasiakirja sisältää useita maksutaulukossa maksullisiksi säädettyjä vesitalousasioita siten, että ne muodostavat samaa tarkoitusta palvelevan kokonaisuuden, peritään asian käsittelystä korkeimpaan
maksuluokkaan kuuluvan asian käsittelymaksun suuruinen maksu kuitenkin siten, että maksua voidaan korottaa 50 % taulukon mukaisesta maksusta. Tässä tapauksessa uuden sillan rakentamista ja vanhan sillan purkamista koskevien asioiden käsittelystä perittävä maksu on samansuuruinen, eli 2 190 euroa. Näin ollen käsittelymaksuna peritään 2 190 euroa.

PÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN

Päätös
Hakija
Jäljennös päätöksestä
Kittilän kunta
Kittilän kunnan kaavoitusviranomainen
Kittilän kunnan ympäristönsuojeluviranomainen
Lapin ELY-keskus, ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue
Lapin ELY-keskus, kalatalous -ryhmä
Liikennevirasto / Meriväylät -yksikkö, Helsingin toimipiste
Museovirasto
Suomen ympäristökeskus (sähköpostitse)
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Ilmoitus päätöksestä
Listan dpoPSAVI-96-0409-2012 mukaan.
Ilmoittaminen ilmoitustauluilla
Tieto päätöksen antamisesta julkaistaan Pohjois-Suomen aluehallintoviraston ilmoitustaululla ja päätöksestä kuulutetaan Kittilän kunnan virallisella
ilmoitustaululla.
Kuulutuksesta ilmoitetaan Kittilä -nimisessä sanomalehdessä.
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MUUTOKSENHAKU

Päätökseen saa hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta valittamalla.
Liite

Valitusosoitus

Hannu Puranen

Anna-Maria Juntunen

Asian on ratkaissut ympäristöneuvos Hannu Puranen. Asian on esitellyt
ympäristölakimies Anna-Maria Juntunen.
A-MJ/es

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 11.7.2013, 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 virkaajan 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.

