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HAKEMUKSEN VIREILLETULO
Ervastin vesiosuuskunta on 18.6.2013 aluehallintovirastossa vireille panemassaan ja myöhemmin täydentämässään hakemuksessa pyytänyt lupaa
vesijohdon rakentamiseen Iijoen alitse Ervastissa Pudasjärven kaupungissa sekä lupaa ryhtyä hankkeen toteuttamista valmisteleviin toimenpiteisiin
ennen päätöksen lainvoimaiseksi tulemista.
Vesiosuuskunta pyytää soveltamaan hakemuksessa maksuasetuksen pienintä mahdollista päätösmaksua perusteluinaan se, että hankkeessa on
kyse vain kahden vesiosuuskunnan osakkaan vakituiseen asuntoon ja yhteen vapaa-ajan kiinteistöön johdettavasta vesilinjasta. Vesiosuuskunta
pyytää, että maksun voisi suorittaa kahdessa erässä, mikäli päätösmaksu
on korkeampi.

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

HANKETTA KOSKEVAT LUVAT, PÄÄTÖKSET JA ALUEEN KAAVOITUSTILANNE
Vesijohto rantautuu Iijoen eteläpuolella tilan Kaisto (615-413-7-54) ja pohjoispuolella tilan Niskasuo (615-413-8-17) kohdalla. Maa-alueet ovat yksityisten omistuksessa. Alituskohdan vesialue Koskitila Sotkan-Voima
(615-413-82-0) on PVO-Vesivoima Oy:n ja Koillis-Pohjan Energiantuotanto
Oy:n omistuksessa. Hakijalla on sopimukset maa- ja vesialueiden omistajien kanssa vesijohdon sijoittamisesta hankealueelle.
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on 20.4.2010 antamassaan päätöksessä nro 20/10/2 myöntänyt Ervastin vesiosuuskunnalle luvan vesijohdon
rakentamiseen Iijoen alitse Pudasjärven kaupungissa. Koska osuuskunta
ei lupamääräyksissä mainitussa kolmen vuoden kuluessa rakentanut hankettaan, on lupa rauennut.
Pudasjärven kaupunki on laatimassa alueelle Iijoen rantayleiskaavaa.
18.2.2013 päivätyssä yleiskaavaehdotuksessa rannat suunnitellun vesijohdon alituspaikan kohdalla on kaavoitettu maa- ja metsätalousmaaksi (M,
MA).

HANKKEEN SIJAINTIPAIKKA JA SEN YMPÄRISTÖ
Uusi vesijohdon alituspaikka sijaitsee noin 200 m Iijoen ylittävän Ervastin
sillan ylävirran puolella. Paikka on vähemmän riskialtis nykyisen vesijohdon sijaintiin verrattuna. Joen pohja on molemmilta puolin nopeasti rannoilta syvenevä, mutapohjainen, vähemmän virtaava ja syksyisin huomattavasti aikaisemmin jäätyvä alue.
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Alueella ei ole suojelukohteita.

LUPAHAKEMUKSEN SISÄLTÖ
Hankkeen tarkoitus ja yleiskuvaus
Hankkeen tarkoituksena on uusia nykyinen huonossa kunnossa oleva vesijohto. Uudella vesijohdolla yhdistetään Iijoen molemmin puolin kulkevat
vesilinjat. Vesilinjan rakentamisella turvataan kahden vesiosuuskunnan
osakkaan asuinkiinteistön sekä yhden loma-asunnon veden saanti.
Vesijohdon pituus on kaikkiaan noin 180 m, josta veden alituksen osuus on
enintään 90 m. Eteläpuoleisen rannan etäisyys olemassa olevasta vesijohdosta vesirajaan mitattuna on noin 60 m. Vastaava etäisyys pohjoispuolella on noin 30 m. Joen leveys kyseisessä paikassa on noin 80 m.
Vesijohdon rakentaminen on tarkoitus suorittaa syksyn 2013 aikana veden
korkeuden ollessa mahdollisimman alhainen. Työ on tarkoitus tehdä yhden
päivän aikana.
Vesialueiden käyttö
Osakaskunnan hallinnoimalla Jaaskamon kosken alueella on toimiva virkistyskalastusalue, joka rajoittuu Iijoessa Ervastin sillasta alkaen alajuoksun suuntaan noin 2 km matkalle. Varsinainen kalastuskausi alueella ajoittuu kesä-heinäkuulle. Viimeinen pyydettävien kalojen istutusajankohta on
heinäkuun puolessa välissä.
Elokuun puolenvälin aikaan tai sen jälkeen suoritettava vesijohdon rakentaminen ei aiheuta mainittavaa haittaa virkistyskalastusalueen toiminnalle.
Mainittavaa vesiliikennettä tai muuta virkistyskäyttöä ei rakentamispaikalla
mainittuna ajankohtana ole.
Suoritettavat toimenpiteet ja rakenteiden tekninen kuvaus
Rannoilta vesiputki (M 63-10) upotetaan kaivamalla vähintään 2,5 metrin
syvyyteen. Eteläpuolella jokea kaivetaan noin 4 metrin matkalla pohjan
alapuolelle. Pohjoispuolella kaivettava osuus on noin 3 metriä rannasta.
Vesijohdon painoina käytetään betonisia painoja, jotka pituussuunnassa
sidotaan muovinarulla liikkumisen estämiseksi. Vesiputki painotetaan vähintään 100 %:lla betonipainotuksella, jolloin painojen välit tulevat olemaan
noin 1 m.
Veden syvyys alituskohdalla on noin 3 m alimman veden aikaan. Alitusputkeen asennetaan sulkuventtiilit molemmin puolin siten, että karanjatkot tulevat ylimmän tulvavesipinnan yläpuolelle. Putki asennetaan kaarelle ylävirran suuntaan, jolloin se ei jää riipuksiin joen pohjan yläpuolelle. Molemmille rannoille pystytetään vesilinjaa osoittavat varoituskyltit.
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Uuden vesijohdon valmistuttua kytketään nykyisin käytössä oleva vesijohto
pois käytöstä ja poistetaan joen pohjasta.
Hankkeen vaikutukset
Vesijohdon rakentamisesta ei aiheudu vähäistä suurempaa haittaa veden
laadulle tai muulle ympäristölle. Työn suorittaminen ei estä muuta vesistön
käyttöä. Satunnaiset veneilijät pääsevät ohittamaan paikan työn aikana.
Putkesta ei ole haittaa kalastukselle eikä veneliikenteelle.
Valmistelulupa ja perusteet valmisteluluvan myöntämiselle
Ervastin vesiosuuskunta hakee vesilain 3 luvun 16 §:n mukaista valmistelulupaa vesijohdon rakentamiselle Iijoen alitse Ervastissa. Perusteena valmisteluluvalle on se, että nykyinen vesilinja on sukeltajan toimesta todettu
olevan sellaisessa tilassa, ettei se todennäköisesti tulisi kestämään seuraavan syksyn ja talven suppokuormaa. Linja on saatava tehtyä syksyn aikana ennen vesien jäätymistä.

HAKEMUKSESTA TIEDOTTAMINEN
Aluehallintovirasto on vesilain 11 luvun 7, 10 ja 11 §:ssä säädetyllä tavalla
kuuluttamalla asiasta aluehallintovirastossa ja Pudasjärven kaupungissa
varannut tilaisuuden muistutusten tekemiseen ja mielipiteiden esittämiseen
hakemuksen johdosta viimeistään 16.9.2013. Kuulutus on erikseen lähetetty asiakirjoista ilmeneville asianosaisille.
Aluehallintovirasto on vesilain 11 luvun 6 §:n mukaisesti pyytänyt hakemuksen johdosta lausunnon Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne ja
ympäristökeskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueelta, Kainuun
elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskuksen kalatalouden ryhmältä, Pudasjärven kaupungilta, Pudasjärven kaupungin kaavoitus- ja ympäristönsuojeluviranomaisilta sekä Liikenneviraston Sisävesiväylät -yksiköltä.

LAUSUNNOT
1) Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen
ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue on lausunnossaan todennut, että
hakemuksen mukainen rakentaminen ei näyttäisi sanottavasti loukkaavan
yleistä tai yksityistä etua. Lupa on myönnettävissä hakemuksen mukaisena.
Työn lyhyen keston sekä vähäisiksi arvioitavien vesistövaikutusten vuoksi
rakentamisen työnaikaisia vesistövaikutuksia ei ole tarpeen tarkkailla. Valmistelevista töistä ei näyttäisi aiheutuvan muulle vesien käytölle tai luonnolle ja sen toiminnalle huomattavaa haittaa. Olennaisilta osin olot voidaan
palauttaa ennalleen siinä tapauksessa, että lupapäätös kumotaan tai luvan
ehtoja muutetaan.
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2) Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kalatalouden
ryhmä on lausunnossaan todennut, että rakentamisesta mahdollisesti aiheutuva haitta on lyhytaikainen ja vähäinen. Kainuun ELY-keskuksen mukaan lupa voidaan myöntää eikä kalataloudellisen kompensaation tai tarkkailun määrääminen ole tarpeen.
3) Pudasjärven kaupunki on lausunnossaan todennut, että Ervastin vesiosuuskunnan tulee toimittaa kirjallisena mahdollisesti tehdyt muutokset
johtolinjassa Pudasjärven kaupungille 6 kuukauden sisällä tehdystä muutoksesta. Vaatimus perustuu Koillismaan vesihuollon yleissuunnitelman ylläpitämiseen ja Pudasjärven kaupungin valmiussuunnitelmaan.

ALUEHALLINTOVIRASTON RATKAISU
Luparatkaisu
Aluehallintovirasto myöntää Ervastin vesiosuuskunnalle luvan vesijohdon
rakentamiseen Iijoen alitse Ervastissa Pudasjärven kaupungissa. Lupa on
voimassa toistaiseksi.
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

Rakenteet
1. Vesijohto rakennetaan hakemukseen liitetyn piirustuksen ”Ervastin Vesiosuuskunta. Suunnitelmakartta. Suunn. 21.07.2013” MK 1:4 500 osoittamaan paikkaan 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.

3. Vesijohto on ranta-alueilla asennettava pohjan alapuolelle tehtävään
kaivantoon ja peitettävä. Muualla vesialueella vesijohto on asennettava riittävästi painotettuna vesistön pohjalle niin, että se pysyy paikoillaan kaikissa olosuhteissa eikä vaikeuta vesistön käyttämistä.
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4. Vesijohdon sijainti on merkittävä alituspaikalla molemmille rannoille asetettavilla, selvästi näkyvillä tauluilla, joissa on ilmoitettava vesijohdon omistaja. Merkitsemisessä on lisäksi noudatettava Liikenneviraston ohjeita ja
määräyksiä.
Kunnossapito
5. Vesijohdon ja sen 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.
Korvaukset
7. Töiden suorittamisesta mahdollisesti aiheutuva, välittömästi ilmenevä
edunmenetys on viivytyksettä korvattava vahinkoa kärsineelle.
Töiden aloittaminen ja toteuttaminen
8. Rakennustyö on suoritettava kahden vuoden kuluessa tämän päätöksen
lainvoimaiseksi tulemisesta uhalla, että myönnetty lupa on muutoin katsottava rauenneeksi.
Ilmoitukset
9. Töiden aloittamisesta on etukäteen ilmoitettava kirjallisesti PohjoisPohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueelle, Pudasjärven kaupungille ja tarkoituksenmukaisella tavalla asianomaisille maanomistajille.
10. Hankkeen valmistumisesta on 60 päivän kuluessa ilmoitettava kirjallisesti aluehallintovirastolle, Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueelle sekä Pudasjärven kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle.
11. Hakijan on toimitettava alituskohdan johtolinjassa tehdyt muutokset
Pudasjärven kaupungille 6 kuukauden sisällä tehdystä muutoksesta.
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.
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Perustelut
Luvan myöntämisen edellytykset
Vesijohdon rakentaminen Iijoen alitse ei sanottavasti loukkaa yleistä tai yksityistä etua. Hakija on sopinut maa- ja vesialueiden omistajien kanssa vesijohdon sijoittamisesta hankealueelle. Näin ollen luvanmyöntämisedellytykset täyttyvät.
Lupamääräykset
Lupamääräys 13 perustuu Koillismaan vesihuollon yleissuunnitelman ylläpitämiseen ja Pudasjärven kaupungin valmiussuunnitelmaan. Muutoin luvan saajan noudatettavaksi on annettu tavanomaiset määräykset työn
huolellisesta suorittamisesta, rakenteiden kunnossapidosta sekä yleisten ja
yksityisten etujen turvaamisesta.
Sovelletut säännökset
Vesilain 2 luvun 7 §, 9 §, 3 luvun 4 §:n 1 momentin 1) kohta, 5 §, 8 §, 10 §
1 momentti ja 18 §
Valmistelulupa
Aluehallintovirasto oikeuttaa Ervastin vesiosuuskunnan ryhtymään hankkeen toteuttamista valmisteleviin toimenpiteisiin jo ennen päätöksen lainvoimaiseksi tulemista.
Perustelut
Valmisteluluvan myöntäminen on tarpeen huonokuntoisten vesijohtojen
uusimiseksi ennen talvea sekä veden saannin turvaamiseksi kiinteistöille ja
loma-asunnolle.
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 §
Lausuntoihin vastaaminen
Pudasjärven kaupungin vaatimus on otettu huomioon lupamääräyksessä
13 ilmenevällä tavalla. Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on toimivaltainen viranomainen lupamääräyksiä määrättäessä kyseisessä hankkeessa vain vesistöalueen alituskohdan osalta.
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KÄSITTELYMAKSU JA SEN MÄÄRÄYTYMINEN
Käsittelymaksu on 1 460 euroa.
Lasku lähetetään myöhemmin Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksesta.
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.
Hakemuksessa esitetylle käsittelymaksun alentamiselle ei ole perustetta,
kun otetaan huomioon asian käsittelyn vaatima työmäärä.

PÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN

Päätös
Hakija
Jäljennös päätöksestä
Pudasjärven kaupunki
Pudasjärven kaupungin kaavoitusviranomainen
Pudasjärven kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen / Oulunkaaren
ympäristöpalvelut
Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, ympäristö ja
luonnonvarat -vastuualue (sähköpostitse)
Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, kalatalous -ryhmä
Liikennevirasto / Sisävesiväylät -yksikkö, Lappeenrannan toimipiste
Suomen ympäristökeskus (sähköpostitse)
Ilmoitus päätöksestä
Asianosaiset
Ilmoittaminen ilmoitustauluilla
Tieto päätöksen antamisesta julkaistaan Pohjois-Suomen aluehallintoviraston ilmoitustaululla ja päätöksestä kuulutetaan Pudasjärven kaupungin virallisella ilmoitustaululla.
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MUUTOKSENHAKU

Päätökseen saa hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta valittamalla.
Liite

Valitusosoitus

Hannu Puranen

Marjo Torro

Asian ovat ratkaisseet ympäristöneuvos Hannu Puranen ja esitellyt ympäristölakimies Marjo Torro.
MT/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 28.10.2013, 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.

