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HAKEMUKSEN VIREILLETULO
Jaana Kangas ja Petteri Pietilä ovat 27.6.2013 aluehallintovirastossa vireille panemassaan ja myöhemmin täydentämässään hakemuksessa pyytäneet lupaa vesijohdon rakentamiseen Ylläsjoen alitse Kolarin kunnassa
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

ALUEEN OMISTUSSUHTEET JA KAAVOITUSTILANNE
Vesijohto rantautuu Ylläsjoen länsirannalla kiinteistön Rantala
(273-401-32-47) ja itärannalla hakijoiden omistaman kiinteistön Kuusiniemi
(273-401-32-37) maa-alueilla. Alituskohdan vesialueen (273-893-10-1)
omistaa Suomen valtio (Metsähallitus), jonka kanssa hakijat ovat tehneet
toistaiseksi voimassa olevan vuokrasopimuksen 0,02 hehtaarin alueesta
hakemuksen mukaista käyttötarkoitusta varten. Lisäksi hakijat ovat tehneet
kirjallisen sopimuksen maa-alueen omistajan kanssa, joka on omalta osaltaan myöntänyt luvan hakemuksen mukaiselle toimelle. Hakijat ovat saaneet myös suunnitellusta hankkeesta alavirtaan Ylläsjoen länsirannalla
olevan kiinteistön Suukoski (273-401-96-3) omistajilta kirjallisen suostumuksen hakemuksen mukaiselle toimelle.
Alueella ei ole voimassa olevaa kaavaa eikä hankkeella ole vaikutusta
kaavoitukseen. Lisäksi kunnassa on juuri toimitettu kaavoitusta muille alueille, eikä kyseiselle alueelle ole lähitulevaisuuteen suunniteltu minkäänlaista kaavoitusta.

HANKKEEN SIJAINTIPAIKKA JA SEN YMPÄRISTÖ
Hankealue sijaitsee Ylläsjoessa Kolarin kunnassa. Ylläsjoki on kapea
luonnon keskellä kulkeva joki, joka yhtyy Ylläsjokisuulla Saariputaan jokeen. Joessa on hankealueella erittäin pieni pintavirtaama ja vesi näyttää
erittäin samealta pinnalta katsottuna.
Vedenkorkeudet alituskohdalla ovat:
HW (havainto) = 147,90 m
W (13.6.2013) = 145,61 m
Alueella ei ole luonnonsuojelualueita tai suojeltavia luontokohteita.
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LUPAHAKEMUKSEN SISÄLTÖ
Hankkeen tarkoitus ja yleiskuvaus
Hankkeen tarkoituksena on yhdistää hakijoiden tila Kuusiniemi
(273-401-32-37) Kolarin kunnan vesijohtoverkostoon. Vesijohtoputken
asentaminen on välttämätöntä, jotta tulevan omakotitalon asukkaat saavat
hyvälaatuista talousvettä. Suunnitellussa Ylläsjoen alituskohdassa ei ole
kaapeleita, johtoja tai rakenteita, joille vesijohdon asentamisesta tai ylläpidosta olisi haittaa.
Vesialueen käyttö
Vesialueella ei ole erityistä vesiliikennettä tai kalastusta eikä sitä käytetä
virkistyskäytössä.
Suoritettavat toimenpiteet ja rakenteiden tekninen kuvaus
Vesijohtoputket asennetaan suojaputkeen PEH-90-10 tai vastaavaan. Putket painotetaan kaivannon pohjaan. Vesijohtoputki tullaan liittämään Kolarin kunnan vesijohtoverkostoon. Vesijohto PEH-63-10 liitetään nykyiseen
PEM-40-10 vesijohtoon.
Työn suorittamiseen kuluu aikaa noin yksi työpäivä. Työn suorittaa ammattikaivinkoneenkuljettaja, joka on ennenkin suorittanut vastaavanlaisia töitä.
Hankkeen vaikutukset
Hanke ei vaikuta vesialueen käyttöön. Työn kesto huomioon ottaen vesistön hetkellisen samentumisen ei pitäisi aiheuttaa haitallisia vesistövaikutuksia.
Valmistelulupa ja perusteet valmisteluluvan myöntämiselle
Hakijat ovat hakeneet vesilain 3 luvun 16 §:n mukaista valmistelulupaa vesijohdon rakentamiselle Ylläsjoen alitse, jotta he voivat aloittaa vesijohtolinjan rakentamisen ennen valitusluvan päättymistä. Omakotitalon rakentaminen on aloitettu toukokuussa 2013 ja talon arvioitu valmistumisajankohta
on syys-lokakuun vaihteessa 2013.

HAKEMUKSESTA TIEDOTTAMINEN
Aluehallintovirasto on vesilain 11 luvun 6 §:n mukaisesti pyytänyt hakemuksen johdosta lausunnon Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueelta ja kalatalousryhmältä
sekä Kolarin kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselta.

LAUSUNTO
Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue on lausunnossaan todennut, että vesijohdon ran-

5

tautumispaikkojen lähiympäristössä ei ole uhanalaisten lajien tiedossa olevia havaintopaikkoja Hertta-rekisterin Eliöt-tietokannan mukaan eikä suurten petolintujen pesäreviirejä Petolintujen pesät 2011 -rekisterin (Metsähallitus) ja Pesä Sääkset 2009 -rekisterin mukaan. ELY-keskuksen arvion
mukaan vesijohdon rakentamisesta aiheutuva veden samentuminen on lyhytaikaista, paikallista ja vähäistä, joten erillistä töiden aikaista samentumistarkkailuohjelmaa ei tarvita. ELY-keskuksella ei ole ollut muuta huomautettavaa hakemuksesta.

ALUEHALLINTOVIRASTON RATKAISU
Käsittelyratkaisu
Aluehallintovirasto on vesilain 11 luvun 10 §:n 5 momentin perusteella
päättänyt ratkaista asian toimittamatta vesilain 11 luvun 10 §:n 1 momentissa ja 11 §:ssä säädettyä tiedoksiantoa.
Luparatkaisu
Aluehallintovirasto myöntää Jaana Kankaalle ja Petteri Pietilälle luvan vesijohdon rakentamiseen Ylläsjoen alitse Kolarin kunnassa. Lupa on voimassa toistaiseksi.
Hankkeesta ei ennalta arvioiden aiheudu vesilain mukaan korvattavaa
edunmenetystä. Ennakoimattoman edunmenetyksen varalta annetaan jäljempää ilmenevä ohjaus.
Luvan saajien on noudatettava vesilain säännöksiä ja seuraavia lupamääräyksiä.
Lupamääräykset
Rakenteet
1. Vesijohto rakennetaan hakemukseen liitetyn piirustuksen ”SUUNNITELMAKARTTA, VESISTÖN ALITUS. Työn numero 0983/13, Piir. NR:o 1.
20.6.2013.” MK 1:500 osoittamaan paikkaan ja piirustuksen ”PITUUSLEIKKAUS, TYYPPIPOIKKILEIKKAUS, VESISTÖN ALITUS. Työn numero
0983/13, Piir. NR:o 2. 20.6.2013.” MK 1:100/1:1 000 osoittamalla 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
saajien on töitä suorittaessaan huolehdittava siitä, ettei työalueella olevia
toisten omistamia rakenteita tai laitteita vahingoiteta.
3. Suojaputkessa oleva vesijohto on ranta-alueilla asennettava pohjan alapuolelle tehtävään kaivantoon ja peitettävä. Muualla vesialueella vesijohto
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on asennettava riittävästi painotettuna vesistön pohjalle tehtävään kaivantoon ja peitettävä niin, että se pysyy paikoillaan kaikissa olosuhteissa eikä
vaikeuta vesistön käyttämistä.
4. Vesijohdon sijainti on merkittävä alituspaikalla molemmille rannoille asetettavilla, selvästi näkyvillä tauluilla, joissa on ilmoitettava vesijohdon omistajat. 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 saajien on poistettava vesistöstä ja sen rannoilta rakennusjätteet
ja ylimääräinen kaivumaa sekä huolehdittava rakennustyön muidenkin jälkien poistamisesta.
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
11. Töiden aloittamisesta on etukäteen ilmoitettava kirjallisesti Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ympäristö ja luonnonvarat
-vastuualueelle, Kolarin kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle ja tarkoituksenmukaisella tavalla asianomaisille maanomistajille.
12. Hankkeen valmistumisesta on 60 päivän kuluessa ilmoitettava kirjallisesti aluehallintovirastolle, Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueelle sekä Kolarin kunnan 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.
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Käsittelyratkaisun perustelut
Aluehallintovirasto on asian laadun vuoksi vesilain 11 luvun 10 §:n 5 momentin nojalla pyytänyt viranomaisten lausunnot hakemuksesta ja käsitellyt
asian enempää tiedoksiantoa toimittamatta. Hakijat ovat sopineet maa- ja
vesialueiden omistajien kanssa vesijohdon sijoittamisesta alueelle. Asia ei
ennalta arvioiden vaikuta haitallisesti muiden oikeuteen tai etuun.
Luparatkaisun perustelut
Luvan myöntämisen edellytykset
Vesijohdon rakentaminen Ylläsjoen alitse ei sanottavasti loukkaa yleistä tai
yksityistä etua. Hakijat ovat tehneet maa- ja vesialueiden omistajien kanssa sopimukset vesijohdon rakentamisesta ja ylläpitämisestä hanketta varten tarvittavilla alueilla. Näin ollen luvanmyöntämisedellytykset täyttyvät.
Sovelletut säännökset
Vesilain 2 luvun 7 §, 9 §, 3 luvun 4 §:n 1 momentin 1) kohta, 5 §, 8 §, 10 §
1 momentti ja 18 §
Valmistelulupa ja siihen liittyvä vakuus
Aluehallintovirasto oikeuttaa Jaana Kankaan ja Petteri Pietilän ryhtymään
hankkeen toteuttamista valmisteleviin toimenpiteisiin jo ennen päätöksen
lainvoimaiseksi tulemista. Luvan saajien on ennen toimenpiteisiin ryhtymistä asetettava Lapin aluehallintoviraston peruspalvelut, oikeusturva ja luvat
-vastuualueelle 500 euron suuruinen vakuus niiden vahinkojen, haittojen ja
kustannusten korvaamisesta, jotka päätöksen kumoaminen tai luvan määräysten muuttaminen voi aiheuttaa.
Vakuuden vapauttamisesta sovelletaan, mitä vesilain 11 luvun 20 §:n
3 momentissa säädetään.
Perustelut
Valmisteluluvan myöntäminen on tarpeen, jotta työt saadaan suoritettua
suunnitellussa aikataulussa ennen talvea. 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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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 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.

PÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN

Päätös
Hakijat
Jäljennös päätöksestä
Kolarin kunta
Kolarin kunnan ympäristönsuojeluviranomainen
Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, ympäristö ja luonnonvarat
-vastuualue
Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, kalatalousryhmä
Suomen ympäristökeskus (sähköpostitse)
Ilmoittaminen ilmoitustauluilla
Tieto päätöksen antamisesta julkaistaan Pohjois-Suomen aluehallintoviraston ilmoitustaululla ja päätöksestä kuulutetaan Kolarin kunnan virallisella
ilmoitustaululla.
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MUUTOKSENHAKU

Päätökseen saa hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta valittamalla.
Liite

Valitusosoitus

Anna-Maria Juntunen

Anni Paukkeri

Asian on ratkaissut ympäristölakimies Anna-Maria Juntunen ja esitellyt
ympäristöylitarkastaja Anni Paukkeri.
APP/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 11.11.2013, 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.

