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HAKEMUKSEN VIREILLETULO
Kemin Vesi Oy on 29.4.2013 aluehallintovirastossa vireille panemassaan
ja myöhemmin täydentämässään hakemuksessa pyytänyt lupaa vesijohdon ja paineviemärin rakentamiseen Iso-Ruonaojan alitse Kemin kaupungissa sekä lupaa ryhtyä hankkeen toteuttamista valmisteleviin toimenpiteisiin ennen päätöksen lainvoimaiseksi tulemista.

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

HANKETTA KOSKEVAT SOPIMUKSET JA ALUEEN KAAVOITUSTILANNE
Johtorakenteet rantautuvat Iso-Ruonaojan länsirannalla kiinteistön Jukkola
(240-403-12-234) sekä itärannalla kiinteistön Puisto (240-403-21-157)
maa-alueilla. Maa-alueet ovat Kemin kaupungin omistuksessa. Alituskohdan vesialue on Lautiosaaren jakokunnan veden (240-403-876-1) omistuksessa. Hakija on tehnyt maa- ja vesialueiden omistajien kanssa sopimukset johtojen sijoittamisesta ja ylläpitämisestä maa- ja vesialueille.
Asemakaavassa hakemuksen mukainen puron alituskohta on lähivirkistysaluetta (VL). Puron rannat ja tulvimisalue on merkitty lisäksi luoaluerajausmerkinnällä luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeäksi alueeksi. Rajauksen tarkoituksena on ollut varmistaa puron luonnonmukaisuuden säilyminen. Hakemuksen mukaisen johto- ja viemärialituksen läheisyydessä sijaitsee Eteläntien suuntainen, jo aikaisemmin toteutettu vesijohtoalitus. Koska hakemuksen mukainen vesijohdon ja paineviemärin rakentaminen puron alitse sijoittuu Eteläntien yhteyteen, se ei
muuta Iso-Ruonaojan olosuhteita eikä ole haitallinen puron luonnonarvoille.

LUPAHAKEMUKSEN SISÄLTÖ
Hankkeen tarkoitus ja yleiskuvaus
Vesijohdon ja paineviemärin rakentaminen Iso-Ruonaojan alitse on osa
Kemintullin uuden asemakaava-alueen kunnallistekniikan rakentamista.
Kemintullin uusi teollisuusalue sijoittuu Kemin keskustaajaman eteläpuolelle, ja alueelle rakennetaan vuosina 2011–2013 keskustaajaman suunnasta
yhteensä noin 4 km mittaiset runkojohdot.
Työt on tarkoitus tehdä hauen ja ahvenen kutuajan jälkeen välillä 11.6.–
31.10.2013.
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Vesistötiedot
Iso-Ruonaoja on pienvesistöihin kuuluva puro. Osa puroon valuvista vesistä on peräisin laajoilta aapasoilta ja virtaavat pitkin Kirvesojaa IsoRuonaojaan. Puro saa alkunsa Elijärveltä, jossa on nykyisin kromikaivoksen selkeytysaltaita. Iso-Ruonaoja laskee Kattilalahteen, joka on nykyään
merestä padottu lahti. Iso-Ruonaojan valuma-alue on 60,71 km2. Outokumpu Oy:n Pohjois-Suomen vesioikeudelle jättämässä hakemuksessa
Iso-Ruonaojan virtaaman on ilmoitettu vaihtelevan kaivoksen kohdalla välillä 16 m3/min–180 m3/min.
Alituspaikalta ei ole saatavissa pitempiaikaista vedenkorkeuksien mittaustietoa. Puron korkeimmat havaitut tulva-aikaiset vedenpinnat alituspaikan
läheisyydessä olevan vanhan VT4:n sillan kohdalla ovat olleet tasolla
+2,6m.
Iso-Ruonaoja on suhteellisen vähävetinen, mutta kuormitettu puro. Uoma
virtaa voimakkaasti ojitettujen suo- ja metsäalueiden läpi ja alavirrastaan
myös asuttujen alueiden halki. Iso-Ruonaojan ylävirtaan Keminmaan kunnan puolella lasketaan Outokumpu Oy:n Kemin kaivoksen selkeytysaltaiden ylijuoksuvedet.
Alituspaikan lähialueella ei ole merkittäviä kalojen kutualueita. Putkilinjalla
ei ole suojelualueita. Putkilinjan eteläpuolella, noin 15 metrin etäisyydellä
sijaitsee Iso-Ruonaojan ylittävä entisen VT4:n silta ja putkilinjan eteläpuolella noin 5 metrin etäisyydellä Iso-Ruonaojan alittaa vuonna 1996 rakennettu 200 V-10 vesijohto.
Lapin ELY-keskuksen lausunnon 24.4.2013 mukaan alituskohdassa ei ole
SYKE:n Eliöt -tietokannassa olevia uhanalaisten eliöiden havaintopaikkoja,
eikä hankkeella ole tilapäistä veden samentumista lukuun ottamatta kalataloudellisesti haitallisia vaikutuksia. Lisäksi lausunnossa todetaan, että lisäselvityksiä lajiston ja luontotyyppien osalta ei tarvitse tehdä, koska vesi- ja
viemärijohdot rakennetaan teiden välittömään läheisyyteen luonnontilaltaan jo aiemmin muuttuneeseen ympäristöön. Kalaston osalta Lapin ELYkeskuksen lausunnossa vaaditaan, että töitä ei tehdä hauen ja ahvenen
kutuaikana ajanjaksolla 1.5. – 10.6.
Vesi- ja ranta-alueiden käyttö
Vesistössä ei harjoiteta uittoa. Iso-Ruonaojassa ei ole varsinaista vesiliikennettä. Pienveneily on mahdollista ainakin tulva-aikaan.
Suoritettavat toimenpiteet ja rakenteiden tekninen kuvaus
Iso-Ruonaojan alittava vesijohto rakennetaan 200 PEH-10 putkesta, joka
asennetaan suojaputken PEH 315-6 sisään. Paineviemäri rakennetaan
160 PEH-10 putkesta, joka asennetaan suojaputken 250 PEH-6 sisään.
Suojaputkien toisessa päässä on tarkastuskaivot ja linjoissa on alituskohdan molemmin puolin sulkuventtiilit.
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Putket asennetaan kaivamalla nykyisen ojan pohjan alapuolelle. Putkien
päällä oleva maa-aines toimii painotuksena eikä putkia painoteta erikseen.
Rannoilla kaivumaat sijoitetaan työn ajaksi sivuun siten, että ne eivät vyöry
vesistöön tai aiheuta luiskien sortumista. Ranta-alueilla uoman pohja pyritään viimeistelemään mahdollisimman tarkoin ympäröivää pohjaa vastaavaksi niin, että vesistön pohjan korkeutta tai virtaamaa ei muuteta.

Hankkeen vaikutukset
Hankkeella ei ole vaikutusta vedenkorkeuksiin eikä virtaamiin. Kaivu- ja
asennustöiden aikana aiheutuu tilapäistä ja paikallista veden samentumista. Hakijan arvion mukaan hankkeesta ei aiheudu korvattavia edunmenetyksiä.

Valmistelulupa ja perusteet valmisteluluvan myöntämiselle
Kemin Vesi Oy hakee vesilain 3 luvun 16 §:n mukaista valmistelulupaa vesijohdon ja viemärin rakentamiselle Iso-Ruonaojan alitse. Perusteena valmisteluluvalle on se, että työt on helpompi tehdä ennen kesällä 2013 ennen syksyä ojan pienen virtaaman aikana. Alitustyö on osa ulkopuolisen
urakoitsijan tekemää urakkaa, jonka sopimuksenmukainen valmistumisaika
on 30.10.2013.

HAKEMUKSESTA TIEDOTTAMINEN
Aluehallintovirasto on vesilain 11 luvun 7, 10 ja 11 §:ssä säädetyllä tavalla
kuuluttamalla asiasta aluehallintovirastossa ja Kemin kaupungissa varannut tilaisuuden muistutusten tekemiseen ja mielipiteiden esittämiseen hakemuksen johdosta viimeistään 24.6.2013. Kuulutus on erikseen lähetetty
asiakirjoista ilmeneville asianosaisille.
Aluehallintovirasto on vesilain 11 luvun 6 §:n mukaisesti pyytänyt hakemuksen johdosta lausunnon Lapin elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskuksen ympäristö ja luonnonvarat vastuualueelta, Lapin elinkeino-, liikenne- ja
ympäristökeskuksen kalatalousviranomaiselta, Kemin kaupungilta, Kemin
kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselta sekä Kemin kaupungin kaavoitusviranomaiselta.

LAUSUNNOT
Kirjataan vain vaatimukset ja niiden perustelut sekä uudet lausunnoissa
esille tulleet faktatiedot.
1) Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ympäristö ja
luonnonvarat -vastuualue on lausunnossaan todennut, että paineviemärin ja vesijohdon rakentamisesta aiheutuva veden samentuminen on lyhyt-
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aikaista, paikallista ja vähäistä, joten erillistä töiden aikaista samentumistarkkailuohjelmaa ei tarvita.
Ely-keskus pyytää aluehallintovirastoa huomioimaan päätöstä tehdessään
sen, mitä Ely-keskuksen luonnonsuojeluyksikkö on esittänyt 24.4.2013 hakijalle antamassaan lausunnossa, joka on hakemuksen liitteenä. Kyseisessä lausunnossa Ely-keskus vaatii, että Iso-Ruonaojan kohdalla kaivutöitä ei
saa tehdä hauen ja ahvenen kutuaikana ajanjaksolla 1.5.–10.6. Vaatimuksen perusteluna Ely-keskus esittää, että alituskohdan alapuolella oleva puron osa sekä Hepolahti, johon se laskee, on hauen ja ahvenen kutualuetta.
Kutuaikaan sijoittuvat rakennustyöt aiheuttavat veden samentumista niin,
että se haittaa kalojen kutua sekä kalastusta likaamalla pyydyksiä. Muutoin
hankkeella ei suunnitelman mukaisesti toteutettuna ole ennalta arvioiden
rakennusaikaista tilapäistä veden samentumista lukuun ottamatta kalataloudellisesti haitallisia vaikutuksia.
Vesi- ja viemärijohto rakennetaan pitkälti maanteiden ja kaavateiden välittömään läheisyyteen luonnontilaltaan jo aiemmin muuttuneeseen ympäristöön, joten lisäselvityksiä lajiston ja luontotyyppien osalta ei tarvitse tehdä.
2) Kemin kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen on lausunnossaan todennut, että hakemusasiakirjat sisältävät jo Kemin kaupungin kaavoituksen lausunnon. Koska hankkeella ei voida katsoa olevan vaikutuksia
Iso-Ruonaojan luonnonolosuhteisiin eikä luontoarvoihin, on perusteltua, että työt voidaan aloittaa ennen päätöksen lainvoimaiseksi tulemista.
3) Kemin kaupunki on lausunnossaan esittänyt, että lupa töiden aloittamiseen ennen päätöksen lainvoimaiseksi tulemista myönnettäisiin, koska
hanke ei vaikuta Iso-Ruonaojan luonnonolosuhteisiin eikä luontoarvoihin.

ALUEHALLINTOVIRASTON RATKAISU
Luparatkaisu
Aluehallintovirasto myöntää Kemin Vesi Oy:lle luvan vesijohdon ja paineviemärin rakentamiseen Iso-Ruonaojan alitse Kemin kaupungissa hakemuksen mukaisesti.
Lupa on voimassa toistaiseksi.

Lupamääräykset

Rakenteet
1. Vesijohto ja paineviemäri rakennetaan hakemukseen liitettyjen piirustusten Liite 3 ja Liite 3a ”SUUNNITELMAKARTTA” MK 1: 500 osoittamaan
paikkaan sekä liitteestä 3a ”SUUNNITELMAKARTTA” MK 1: 500 ja liittees-
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tä 3b ”ISO-RUONAOJAN ALITUS” MK 1: 100/ 1: 100 sekä hakemussuunnitelmasta muutoin ilmenevällä tavalla.
Töiden suorittaminen
2. Rakennustyöt on tehtävä siten ja sellaisena aikana, että vesialueelle ja
sen käytölle aiheutuu mahdollisimman vähän haittaa ja häiriötä. Luvan
saajan on töitä suorittaessaan huolehdittava siitä, ettei työalueella olevia
toisten omistamia rakenteita tai laitteita vahingoiteta.
Töitä ei saa tehdä kalojen kutuaikana ajanjaksolla 1.5.–10.6.
3. Vesijohto ja paineviemäri on asennettava kaivamalla johtorakenteet uoman pohjan alapuolelle tehtävään kaivantoon ja peitettävä niin, etteivät ne
pääse liikkumaan eivätkä vaikeuta vesistön käyttämistä.
4. 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.
Kunnossapito
5. Vesijohdon ja paineviemärin sekä niiden sijaintia osoittavien merkkitaulujen kunnossapidosta on huolehdittava asianmukaisesti.
Toimenpiteet menetysten ehkäisemiseksi tai vähentämiseksi
6. Luvan saajan on poistettava vesistöstä ja sen rannoilta rakennusjätteet
ja ylimääräinen kaivumaa sekä huolehdittava rakennustyön muidenkin jälkien poistamisesta.
7. Luvan saajan on töitä suorittaessaan huolehdittava siitä, ettei työalueella
olevia toisten omistamia rakenteita tai laitteita vahingoiteta.
Korvaukset
8. Töiden suorittamisesta mahdollisesti aiheutuva, välittömästi ilmenevä
edunmenetys on viivytyksettä korvattava vahinkoa kärsineelle.
Töiden aloittaminen ja toteuttaminen
9. Rakennustyö on suoritettava kahden vuoden kuluessa tämän päätöksen
lainvoimaiseksi tulemisesta uhalla, että myönnetty lupa on muutoin katsottava rauenneeksi.
Ilmoitukset
10. Töiden aloittamisesta on etukäteen ilmoitettava kirjallisesti Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ympäristö ja luonnonvarat
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-vastuualueelle, Kemin kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle ja tarkoituksenmukaisella tavalla asianomaisille maanomistajille.
11. Hankkeen valmistumisesta on 60 päivän kuluessa ilmoitettava kirjallisesti aluehallintovirastolle, Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueelle sekä Kemin 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.

Perustelut
Luvan myöntämisen edellytykset
Vesijohdon ja paineviemärin rakentaminen Iso-Ruonaojan alitse ei sanottavasti loukkaa yleistä tai yksityistä etua. Hakija on tehnyt maa- ja vesialueiden omistajien kanssa sopimukset vesi- ja viemärirunkojohdon rakentamisesta ja ylläpitämisestä hanketta varten tarvittavilla alueilla. Näin ollen
luvanmyöntämisedellytykset täyttyvät.
Sovelletut säännökset
Vesilain 2 luvun 7 §, 9 § 1 momentti, 3 luvun 4 §:n 1 momentin 1) kohta, 5
§, 8, 10 §:n 1 momentti ja 18 §

Valmistelulupa
Aluehallintovirasto oikeuttaa Kemin Vesi Oy:n 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 §
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Lausuntoihin vastaaminen
Aluehallintovirasto ottaa Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueen vaatimukset huomioon lupamääräyksistä 2 ilmenevällä tavalla.

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 1 460 euroa.
Lasku lähetetään myöhemmin Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksesta.
Maksu määräytyy aluehallintovirastojen maksuista annetun 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.

PÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN

Päätös
Hakija
Jäljennös päätöksestä
Kemin kaupunki
Kemin kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen
Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, ympäristö ja luonnonvarat vastuualue (sähköpostitse)
Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, kalatalous -ryhmä
Suomen ympäristökeskus (sähköpostitse)
Ilmoitus päätöksestä
Asianosaiset
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Ilmoittaminen ilmoitustauluilla
Tieto päätöksen antamisesta julkaistaan Pohjois-Suomen aluehallintoviraston ilmoitustaululla ja päätöksestä kuulutetaan Kemin kaupungin virallisella
ilmoitustaululla.
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MUUTOKSENHAKU

Päätökseen saa hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta valittamalla.

Hannu Puranen

Marjo Torro

Asian ovat ratkaisseet ympäristöneuvos Hannu Puranen ja esitellyt ympäristölakimies Marjo Torro.
MT/am

Liite

Valitusosoitus

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 16.8.2013, 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.

