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HAKEMUS JA ASIAN VIREILLETULO
Vesikolmio Oy on 22.9.2005 ympäristölupavirastoon toimittamassaan hakemuksessa pyytänyt lupaa vuosikeskiarvona 700 m³/d suuruisen vesimäärän ottamiseen Kourinkankaan pohjavesialueelle rakennetusta Siipo 2
-vedenottamon siiviläputkikaivosta Kalajoen kaupungissa hakemuksen liitteenä olevasta suunnitelmasta ilmenevällä tavalla.

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE
Vesilaki 9 luku 7 § 1 momentti

HANKKEEN KUVAUS
Yleiskuvaus hankkeesta ja sen tarkoitus
Hakijan tarkoituksena on rakentaa vedenottamo Kourinkankaan pohjavesialueella sijaitsevalle tilasta Pajuranta RN:o 6:75 vuokratulle noin yhden
hehtaarin suuruiselle määräalalle ja ottaa vedenottamosta pohjavettä
700 m3/d vuosikeskiarvona laskettuna.
Hankkeen tarkoituksena on riittävän raudattoman talousveden saatavuuden varmistaminen ja vedensaannin turvaaminen käyttöhäiriötilanteissa.
Vesikolmio Oy on tukkuvesilaitos, jonka asiakkaita ovat osakkaina olevien
Kalajokilaakson ja sen ympäristön kuntien alueilla toimivat vedenjakelulaitokset.
Nykyinen vedenhankinta ja sen ongelmat
Hakijan omistuksessa ja käytössä Kourinkankaan pohjavesialueella ovat
Hiekkasärkkien, Siipo 1:n ja Kourin vedenottamot sekä käytöstä poissa
oleva alkalointilaitoksena toimiva Vesipostin vedenottamo. Alueella oleville
ottamoille on myönnetty seuraavat vesioikeuden tai ympäristölupaviraston
luvat:
–
–
–
–
–

Vesipostin vedenottamo
Hiekkasärkkien vedenottamo
Siipo 1 -vedenottamo
Kourin vedenottamo
Hiekkasärkät Golf Oy

800 m³/d
2 000 m³/d
1 500 m³/d
1 000 m³/d
350 m³/d

17.7.1968
6.3.1978
10.10.1985
19.1.1989
20.2.2003

Hakijalla on lupa yhteensä 5 300 m³/d suuruisen vesimäärän ottamiseen.
Vedenlaatu pohjavedenottamoilla on täyttänyt sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen nro 74 mukaiset laatuvaatimukset muutoin paitsi, että pH:n
osalta vesi käsitellään ennen käyttöönottoa.
Kourin ja Hiekkasärkkien vedenottamoilla on ollut ajoittain ongelmana veden liiallinen rautapitoisuus. Kourin vedenottamolta, joka toimii lähinnä varalaitoksena, pumpattava vesi imeytetään Siipo 1 -pohjavedenottamon
alueelle rautapitoisuuden pienentämiseksi. Vesipostin vedenottamo ei ole
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käytössä veden korkean rautapitoisuuden vuoksi. Pohjavedet alkaloidaan
Vesipostin laitoksella ennen verkostoon johtamista.
Geologisen tutkimuskeskuksen tekemien tutkimusten ja PohjoisPohjanmaan ympäristökeskuksen tekemien antoisuus- ja koepumppausten
mukaan pohjaveden laatu vaihtelee alueella huomattavasti. Pohjavesi on
rautapitoista alueittain, mutta paikoitellen se on raudatonta 16 metrin syvyydellä kuten Siipon vedenottamolla.
Kourinkankaalla olevista vedenottamoista arvioidaan saatavan raudatonta
vettä seuraavasti:
–
–
–
–

Hiekkasärkät
Siipo 1
Kouri
yhteensä

1 300 m3/d
1 500 m3/d
1 000 m3/d
3 800 m3/d

Raudanpoistokäsittelyn vaativan veden määrä on 1 500 m3/d.
Pohjavesialue ja koepumppaukset
Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus on suorittanut koepumppaukset
(Por 6) alueella vuosina 2003–2004. Tutkimus on jatkoa ympäristökeskuksen vuosina 2000–2002 suorittamille pohjavesitutkimuksille Por3 ja Por4.
Kourinkankaan pohjavesialue (nro 1120801A) kuuluu osaksi Natura 2000 verkostoon. Pohjavesialueen arvioitu kokonaisantoisuus on 8 000 m3/d ja
pinta-ala yli 20 km2.
Koepumppauspiste Por 6 (ykj 7127335, 3345108) sijaitsee vuoden 2002
pohjavesitutkimuksen koepumppauspisteen Por 3 itäpuolella noin 100 metrin etäisyydellä. Maanpinnan korkeus pisteessä Por 6 on N60 + 18,50 m.
Maaperä koepumppauspisteessä Por 6 on syvyydellä 0–6,5 m hiekkaa,
syvyydellä 6,5–15,0 m kivistä soraa, syvyydellä 15,0–16,5 m kivistä hiekkaa sekä syvyydellä 16,5–20,0 m kivistä soraa. Pohjavesi on 9,7 metrin
syvyydessä maanpinnasta.
Koepumppaus pisteestä Por 6 on tehty 3.2.2003–3.3.2004 yhdestä halkaisijaltaan 160 mm:n siiviläputkikaivosta keskimääräisen pumppaustehon
ollessa 600 m3/d. Kaivon siivilä on ollut 15,5–20,0 metrin syvyydessä
maanpinnasta. Pohjavedenpinta on alentunut pumppauksen aikana
0,9 metriä ja pumppauksen loputtua sen palautuminen on tapahtunut yhden vuorokauden aikana.
Vuoden 2002 pohjavesitutkimuksessa pisteessä Por 3 tehtiin 100 vuorokauden pituinen koepumppaus, jonka kokonaistuotto oli 60 810 m3 keskimääräisen pumppaustehon ollessa 609 m3/d. Samanaikaisesti Vesikolmio
Oy:n vedenottamoilta pumpattiin verkostoon vettä 2 700 m3/d. Koepumppauspisteessä pohjavedenpinta aleni enimmillään 1,57 m.
Vedenlaatu koepumppauspisteessä Por 6 on ollut hyvä. Ennen verkostoon
pumppausta vesi tulee alkaloida. Koepumppauksen tuloksen ja muodostumisalueen pinta-alan perusteella pohjavettä on otettavissa käyttöön vähintään 500–700 m3/d.
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Suunnitellut työt
Vedenottamo on ns. siiviläputkikaivo, joka on rakennettu pohjavesitutkimuksen yhteydessä koepumppauspisteeseen Por 6. Kaivo on otettu koekäyttöön syksyllä 2004 keskimääräisellä pumppausteholla 170 m3/d. Kaivo
on liitetty vuonna 1985 rakennettuun Vesipostille menevään Siipo 1
-syöttövesijohtoon. Vedenottamo liitetään kaukokäyttö- ja valvontajärjestelmään ja ottamoalue aidataan.

VEDENOTTAMOALUEEN OMISTUS JA ALUEEN KAAVOITUSTILANNE
Vedenottamo sijaitsee tilalla Pajuranta RN:o 6:75, josta hakija on vuokrannut noin yhden hehtaarin suuruisen määräalan. Vuokrasopimus on tehty
15.8.2003.
Vedenottamoalueella ei ole voimassa yksityiskohtaista kaavaa. Laadittavana on Hiekkasärkkien rantaharjualueen osayleiskaava, joka ulottuu Kourinkankaan pohjavesialueelle. Yleiskaava-alue ei kuitenkaan ulotu hakemuksen mukaisen uuden pohjavedenottamon vaikutusalueelle.

YMPÄRISTÖN TILA HANKKEEN VAIKUTUSALUEELLA
Hydrogeologiset piirteet
Kourinkankaan harju, kuten vastaavat rannikkoalueen harjut, on hydrologisesti ongelmallinen, koska harjun alkuperäistä morfologiaa ei ole enää jäljellä ja varsinainen soraa oleva ydinharju on leveydeltään paikoin alle
100 metriä, paikoin jopa 30–50 metriä.
Selvitysten perusteella harju on kapeahko pohjois-eteläsuuntainen ja yhtenäinen systeemi rannikolta Siiponjoen vyörymään asti. Kourinkankaalla ja
Kelkkalankaarrossa harjun runko-osa leviää laajemmassa kallioperän painanteessa leveämmäksi.
Harjun runkoaines on pintaosissa karkeaa hiekkaa ja hiekkaista soraa. Syvemmällä esiintyy myös soraa ja kivistä soraa. Harjun runko-osan ulkopuolella maa-aines on pääosin hiekkaa ja hienoa hiekkaa. Silttiä voi esiintyä
jonkin verran välikerroksina.
Maapeitteen paksuus vaihtelee alueella ollen paksuimmillaan useita kymmeniä metrejä. Pohjavesikerroksen paksuus vaihtelee 10 metristä 25 metriin. Kallion pinta on koepumppauspaikalla Por 3 yli 20 metrin syvyydessä.
Pohjavedenpinta on koepumppauspaikalla Por 6 noin 9,7 metrin syvyydessä. Pohjaveden päävirtaussuunta Kourinkankaalla on pohjoiseen ja
pohjavesi purkautuu Perämereen Hiekkasärkkien matkailualueen kohdalla
useasta eri kohdasta. Tutkimusalueella Por 3 pohjaveden virtaus suuntautuu myös kohti Siiponjokea. Yksittäisiä lähdepurkautumia ei ole alueella
havaittu.
Alueen luonto
Suunniteltu pohjavedenottamo sijaitsee Valtioneuvoston vahvistamalla
harjujensuojeluohjelmaan kuuluvalla ja Natura 2000 -verkostoon esitetyllä
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alueella. Kourinkankaan harjumuodostumasta purkautuu Siiponjokeen
pohjavettä, jolla on merkitystä paitsi joen virtaamaan myös rantatörmän
alaosan kasvillisuuteen ja luontotyyppeihin.

HANKKEEN VAIKUTUKSET YMPÄRISTÖÖN SEKÄ YLEISIIN JA YKSITYISIIN ETUIHIN
Vaikutus pintavesiin
Siiponjoen virtaamamittauksia on tehty Kokkolan vesipiirin vesitoimiston
toimesta vuonna 1976. Virtaama valtatie 8:n sillalta mitattuna on ollut suuren virtaaman aikana 13,4 m³/s ja vähäisen virtaaman aikana 0,85 m³/s.
Pohjavesimallilla tehdyn tarkastelun perusteella pitkäaikainen yli 2 000
m³/d suuruinen vedenotto pisteestä Por 3 vaikuttaisi Siiponjokeen purkautuvan veden määrään. Pohjaveden virtaus muuttuisi tällöin Siiponjoen
suunnalta kohti pistettä Por 3 ja näin ollen Siiponjokeen purkautuva pohjavesimäärä pienenisi noin 2 000 m³/d. Pienemmillä ottomäärillä vaikutus
Siiponjokeen purkautuvaan vesimäärään olisi vastaavasti pienempi.
Vaikutus maaperään ja pohjaveteen
Koepumppauksessa pisteessä Por 6 ei suoritettu varsinaista pohjavedenkorkeuden seurantaa muualla kuin koepumppauskaivossa. Vedenkorkeus
aleni heti pumppauksen alussa 0,60 metriä ja suurin alenema oli noin 0,90
metriä.
Pisteessä Por 3 suoritetuissa koepumppauksissa 21.3.–26.4.2002 ja
20.5.–22.7.2002 pumppauksen keskimääräisen tehon ollessa 609 m³/d
pohjavedenpinta aleni ensimmäisen vuorokauden aikana 1,19 metriä ja
suurimmillaan alenema oli 1,57 metriä. Vajaan 100 metrin päässä koepumppauspisteestä vedenkorkeus aleni pisteessä HP3 0,11 metriä. Heti
koepumppauksen lopettamisen jälkeen pohjavedenkorkeus nousi pumppauspisteessä, mutta ei näyttänyt saavuttaneen luonnollista korkeuttaan
jälkitarkkailun aikana.
Vaikutus luontoon
Hakemuksen mukaan alueelta tapahtuva pohjaveden otto ei aiheuta sellaisia harjuluontotyyppien muutoksia, jotka edellyttäisivät Natura-arvioinnin
tekemistä.
Arvio vesilain mukaisista hankkeen hyödyistä
Vedenottamon rakentaminen palvelee Kalajokilaakson ja sen ympäristökuntien vesihuollon toteuttamista ja yleistä etua.
Arvio hankkeen aiheuttamista vahingoista yleiselle ja yksityiselle edulle
Veden otosta ei aiheudu asutus- ja elinkeino-oloja huonontavaa vedensaannin estymistä tai vaikeutumista pohjavesialueella eikä muutakaan
yleiseltä kannalta vahingollista muutosta ympäristön oloissa.
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HANKKEEN JA SEN VAIKUTUSTEN TARKKAILU
Hakemuksessa ei ole esitetty tarkkailua koskevia tietoja.

LUPAHAKEMUKSEN KÄSITTELY
Lupahakemuksen täydennys
Hakemusta on täydennetty 5.10.2005.
Lupahakemuksesta tiedottaminen
Ympäristölupavirasto on antanut hakemuksen tiedoksi kuuluttamalla ympäristölupavirastossa ja Kalajoen kaupungissa 18.10.–17.11.2005 sekä erityistiedoksiantona asianosaisille. Lisäksi Kalajoen kaupungin kaavoitusviranomaiselta on pyydetty lausunto hakemuksen johdosta.
Muistutukset ja vaatimukset
1. Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus
Ympäristökeskus on katsonut, että vedenottamon rakentamiseen ja siitä
tapahtuvaan vedenottoon on yleistä tarvetta. Vedenotosta, vaikkakin se
tapahtuu Natura-alueelta, ei ennalta arvioiden ole odotettavissa sellaisia
haitallisia ympäristövaikutuksia harjuluontotyyppeihin, että Natura-arviointi
olisi tarpeen. Vedenottamon läheisyydessä ei ole asutusta, talousvesikaivoja, luonnontilaisia lähteitä, pienvesiä tai tiettävästi muitakaan sellaisia
kohteita, joihin vedenotosta aiheutuisi merkittävää haittaa. Ympäristökeskus on puoltanut lupahakemusta.
Ympäristökeskus on vaatinut, että lupapäätöksessä tulee ottaa huomioon
seuraavaa:
1) Vedenottamo tulee rakentaa tutkimuspisteeseen Por 6 ja siitä saadaan
ottaa pohjavettä enintään 600 m3/d kuukausikeskiarvona laskien.
2) Hakijan on tarkkailtava pohjaveden määrää, laatua ja korkeutta, vedenoton ympäristövaikutuksia sekä vedenottamon valuma-alueen maankäyttöä ympäristökeskuksen hyväksymällä tavalla.
3) Tarkkailua varten hakijan tulee esittää Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksen hyväksyttäväksi vedenottoa koskeva tarkkailuohjelma. Ohjelman mukainen tarkkailu tulee aloittaa mahdollisimman aikaisessa vaiheessa ja viimeistäänkin ennen nykymuotoisen vedenoton lisäämistä. Tarkkailutulokset tulee toimittaa ympäristökeskukselle siinä muodossa ja sellaisina
ajankohtina kuin ympäristökeskus edellyttää.
4) Vedenottamoalue tulee aidata ja merkitä selvästi näkyvällä taululla, josta
käy ilmi vedenottamon omistajan nimi sekä tarpeelliset yhteystiedot.
5) Vedenottamoalueella ei tule harjoittaa muuta kuin suoranaisesti vedenottoon liittyvää toimintaa ja alue on pidettävä mahdollisimman siistinä.
Kaikki vedenottoon tarvittavat aineet ja tarvikkeet on varastoitava ja käytettävä siten, etteivät ne aiheuta vaaraa pohjaveden puhtaudelle.
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6) Rakennustyöt on suoritettava ja ottamoa käytettävä siten, ettei kenellekään aiheudu enempää vahinkoa tai haittaa kuin vedenhankinnan järjestämiseksi ilman kohtuuttomia kustannuksia on välttämätöntä. Ottamoalueella maan pintakerros on säilytettävä mahdollisimman ehjänä ja rakennuspaikat on töiden valmistuttua siistittävä ja saatettava ympäristöönsä
sopeutuviksi.
7) Vedenottamo on rakennettava kolmen (3) vuoden kuluessa lupapäätöksen lainvoimaiseksi tulosta.
8) Rakennushankkeen valmistumisesta on kirjallisesti ilmoitettava PohjoisPohjanmaan ympäristökeskukselle kuudenkymmenen (60) päivän kuluessa töiden päättymisestä lukien.
2. Kalajoen kaupungin kaavoitusviranomainen
Kaavoitusviranomainen on todennut, että vedenottamoalueella ei ole voimassa yksityiskohtaista kaavaa. Laadittavana on Hiekkasärkkien rantaharjualueen osayleiskaava, joka ulottuu Kourinkankaan pohjavesialueelle.
Yleiskaava-alue ei kuitenkaan ulotu hakemuksen mukaisen uuden pohjavedenottamon vaikutusalueelle. Myöskään Siiponjoen maastoon tulevat
luontopolun ja maastopyörän reitit eivät tule alueelle.
Laadittavana oleva yleiskaava tähtää vuoteen 2020. Yleiskaavan valmisteluvaiheen jälkeen vuonna 2002 työ keskeytyi lisäselvitysten, matkailun kehittämissuunnitelman päivityksen ja matkailualueen suunnittelukilpailun
ajaksi. Kaavatyötä on jatkettu vuonna 2004, jolloin osallistumis- ja arviointisuunnitelma on päivitetty. Yleiskaavan rakennemallit ovat olleet nähtävillä
1.6.–24.6.2005 välisen ajan. Jatkosuunnittelu sisältää rakennemallivaihtoehtojen vertailun ja arvioinnin, rakennevaihtoehdon valinnan, yleiskaavaluonnoksen ja yleiskaavaehdotuksen.
Kourinkankaan pohjavesialueella on vaikutus yleiskaavatyöhön, erityisesti
lentokenttäalueeseen ja sen lähistölle suunniteltaviin toimintoihin. Uusi
pohjavedenottamo ei kuitenkaan muuta pohjavesialueen rajausta. Pohjavesialueen edellyttämät selvitystarpeet alueen toimintojen suhteen ovat
tiedossa.
3. AA:n kuolinpesän osakkaat BB, CC ja DD
Muistuttajat ovat vaatineet, että hakija lopettaa luvattoman kulkemisen
moottoriajoneuvoilla ja tien rakentamisen kuolinpesän omistaman tilan Untinen RN:o 6:61 metsäpalstan läpi. Rakennettava pohjavedenottamo sijaitsee kuolinpesän naapuritilan alueella. Muistuttajien käsityksen mukaan kulun ottamolle voisi järjestää tilojen välistä rajalinjaa pitkin eikä tilan metsäpalstan poikki. Kuolinpesän maiden läpi on kuitenkin ryhdytty kulkemaan ja
metsään on ajettu mursketta kulun parantamiseksi. Kuolinpesän metsään
on jo aiemmin rakennettu kaivoja. On selvitettävä, onko hakijalla oikeus rakentaa tie tilan alueelle.
Hakijan kuuleminen ja selitys
Ympäristölupavirasto on 18.11.2005 varannut hakijalle tilaisuuden antaa
selitys muistutusten ja vaatimusten johdosta. Hakija on 14.12.2005 toimittanut selityksen ympäristölupavirastoon.
Selityksessä hakija on todennut, ettei sillä ole huomauttamista PohjoisPohjanmaan ympäristökeskuksen vaatimusten johdosta.
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Pentti Heikkisen kuolinpesän osakkaiden muistutuksen johdosta hakija on
ilmoittanut, että se on tehnyt kuolinpesän osakkaiden kanssa sopimuksen
kulkuoikeudesta tilan Untinen RN:o 6:61 alueella sekä tilojen Untinen RN:o
6:61 ja Koskela RN:o 6:12 rajalla.

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTON RATKAISU

PÄÄASIARATKAISU
Ympäristölupavirasto myöntää Vesikolmio Oy:lle luvan Siipo 2
-pohjavedenottamon rakentamiseen ja pohjaveden ottamiseen rakennettavasta vedenottamosta Kalajoen kaupungissa ja hylkää hakemuksen vesimäärän osalta enemmälti.
Pohjavedenottamon rakentamisesta ja käyttämisestä ei ennalta arvioiden
aiheudu vesilain mukaan korvattavaa vahinkoa.
Luvan saajan on noudatettava jäljempänä ilmeneviä lupamääräyksiä.

LUPAMÄÄRÄYKSET
Vedenottamoalue ja -rakenteet
1. Pohjavedenottamo on rakennettava hakemussuunnitelman liitteenä olevan tutkimusselostuksen "Kalajoen pohjavesitutkimus, Kourinkangas Por 6
2005" liitteenä olevan kartan "Kourinkangas. Asemapiirros Por 6 (vedenottamon paikka)" MK 1:1 500 osoittamaan paikkaan ja liitteenä olevan piirustuksen "Kourinkangas Por 6. Vedenottamon kaivo" MK 1:150 ja 1:15 osoittamalla sekä muutoin hakemussuunnitelmasta ilmenevällä tavalla.
2. Vedenottamoalue on aidattava ja varustettava selvästi näkyvällä taululla, josta käy ilmi ottamon omistaja sekä tarpeelliset yhteystiedot.
3. Ottamoalueella on maan pintakerros säilytettävä mahdollisimman ehjänä. Rakennustöiden valmistuttua ottamoalue on siistittävä ja saatettava
ympäristöön sopeutuvaksi.
Rakentamisaika ja valmistumisilmoitus
4. Pohjavedenottamon rakennustyöt on tehtävä kolmen (3) vuoden kuluessa siitä, kun tämä päätös on saanut lainvoiman uhalla, että lupa muutoin
raukeaa.
5. Pohjavedenottamon valmistumisesta ja käyttöön ottamisesta on ilmoitettava kirjallisesti ympäristölupavirastolle ja Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskukselle kuudenkymmenen (60) päivän kuluessa työn päättymisestä
lukien.
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Pohjavedenottomääräykset
6. Luvan saaja saa ottaa vedenottamosta pohjavettä kuukausikeskiarvona
laskettuna enintään 600 m3/d.
Vedenottamo on varustettava luotettavalla vesimäärän mittauslaitteella.
Veden tuhlausta on vältettävä.
7. Ottamoalueella on sallittu ainoastaan veden ottoon liittyvä toiminta ja
vedenottotoimintaan liittymätön kulku on estettävä.
8. Pohjavedenottamoa on käytettävä niin, ettei kenellekään aiheuteta
enempää vahinkoa tai haittaa kuin veden saamista tarkoittavan yrityksen
toteuttamiseksi on ilman kohtuuttomia kustannuksia välttämätöntä.
Veden käsittely- ja tarkkailumääräykset
9. Ennen verkostoon johtamista on vesi tarvittaessa esikäsiteltävä niin, että
se täyttää yleisten vesilaitosten vedelle asetetut laatuvaatimukset.
10. Luvan saajan on tarkkailtava otettavan pohjaveden määrää, laatua ja
korkeutta, veden ottamisen ympäristövaikutuksia sekä vedenottamon valuma-alueen maankäyttöä Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksen hyväksymällä tavalla. Tarkkailuohjelma on toimitettava hyvissä ajoin ja vähintään kolme (3) kuukautta ennen pohjavedenottamon käyttöönottoa Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksen hyväksyttäväksi. Tarkkailutulokset
on toimitettava ympäristökeskukselle ja Kalajoen kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle niiden määrääminä aikoina.
Kunnossapitomääräys
11. Luvan saajan on pidettävä pohjavedenottamoon, pohjavesien tarkkailuun ja vedenottamoalueeseen kuuluvat rakenteet ja laitteet kunnossa sekä alueet joka suhteessa mahdollisimman puhtaana. Kaikki pohjavedenottoa varten tarpeelliset aineet ja tarvikkeet on sijoitettava ja varastoitava
niin, etteivät ne aiheuta vaaraa pohjavedelle.
Määräys veden saannin estymisen varalta
12. Mikäli vedenottamon rakentamisesta tai sen käyttämisestä on seurauksena jollakin alueella veden saannin estyminen tai huomattava vaikeutuminen, luvan saajan on, ellei asiasta ole sovittu, viipymättä korvattava aiheuttamansa vahinko tai korvaukseen oikeutetun alueen omistajan tai
muun erityisen oikeuden nojalla vettä ottavan niin vaatiessa hyvitettävä
vahinko vesilain 11 luvun 12 §:ssä säädetyin toimenpitein. Mikäli korvauksista tai toimenpiteistä ei sovita, asianosaiset voivat saattaa asian ympäristölupaviraston ratkaistavaksi jäljempänä olevassa ohjauksessa mainitulla
tavalla.

OHJAUS
Mikäli tässä päätöksessä tarkoitetusta hankkeesta aiheutuu sellainen vahinko, jota lupapäätöstä annettaessa ei ole ennakoitu ja josta luvan saaja
on vesilain säännösten nojalla vastuussa, voidaan korvausta vahingosta
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aiemman ratkaisun estämättä vaatia ympäristölupavirastoon toimitettavalla
hakemuksella.
Luvan voimassaolo
Mikäli tämän luvan hyväksikäyttö aiheuttaa melkoista haittaa, jota lupaa
myönnettäessä ei ole edellytetty, voidaan haittaa kärsivän tai, jos haitta
kohdistuu yleiseen etuun, asianomaisen viranomaisen hakemuksesta luvan ehtoja muuttaa tai mikäli haitta on huomattava, peruuttaa lupa.

RATKAISUN PERUSTELUT
Luvan myöntämisen edellytykset
Siipo 2 -pohjavedenottamon rakentaminen ja pohjaveden ottaminen siitä
on tarpeen Kalajokilaakson kaupunkien ja kuntien sekä lähikuntien vedenhankinnan varmistamiseksi. Hankkeella turvataan hyvälaatuisen talousveden saanti ja toimitusvarmuus alueella.
Hakijalla on vuokrasopimuksen perusteella tarvittava käyttöoikeus vedenottamon rakentamista ja sen käyttöä varten tarvittavaan alueeseen.
Otettavan veden määrä on rajattu tasolle, joka koepumppausten perusteella on alueelta pumpattavissa ilman oleellisia vaikutuksia ympäristön tilaan.
Hankkeesta saatava hyöty on siitä johtuvaa vahinkoa, haittaa tai muuta
edunmenetystä huomattavasti suurempi. Vedenottamon rakentamisesta ja
veden ottamisesta ei aiheudu asutus- ja elinkeino-oloja huonontavaa veden saannin estymistä tai vaikeutumista laajalla alueella tai muutakaan
yleiseltä kannalta huomattavaa vahingollista muutosta alueen ympäristön
oloissa.
Näin ollen luvan myöntämisedellytykset täyttyvät.
Lupamääräysten perustelut
Rakentamista ja rakenteita koskevat määräykset varmistavat sen, että rakentaminen tapahtuu suunnitellulla tavalla ja ulkopuolisten pääsy ottamoalueelle estyy.
Tarkkailumääräyksillä varmistetaan veden oton ja sen vaikutusten riittävä
seuranta.

LAUSUNTO YKSILÖIDYISTÄ VAATIMUKSISTA
1. Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksen vaatimukset otetaan huomioon lupamääräyksistä ilmenevästi.
3. AA:n kuolinpesän osakkaiden BB:n sekä CC:n ja DD:n vaatimuksista
enemmän lausunnon antaminen ei ole tarpeen, koska hakija ja muistuttajat
ovat sopineet vaatimuksista.
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PÄÄTÖKSEN TÄYTÄNTÖÖNPANO
Päätöksen yleinen täytäntöönpanokelpoisuus
Päätös on täytäntöönpanokelpoinen sen saatua lainvoiman.

SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET
Vesilaki 9 luku 6 §, 8 §, 10 § ja 15 §
Vesiasetus 85 § 1 momentti

KÄSITTELYMAKSU
Ratkaisu
Lupa-asian käsittelymaksu on 980 euroa.
Perustelut
Pohjaveden ottamista koskevan hakemuksen käsittelymaksu on 980 euroa, kun otettavan veden määrä on yli 500 m3/d.
Oikeusohje
Ympäristöministeriön asetus ympäristölupaviraston maksullisista suoritteista (1238/2003)
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MUUTOKSENHAKU
Päätökseen saa hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta valittamalla.

Jukka Sihvomaa

Paavo Liimatta

Jorma Rantakangas

Päätöksen tekemiseen ovat osallistuneet puheenjohtajana ympäristöneuvos Jukka Sihvomaa sekä ympäristöneuvokset Paavo Liimatta (esittelijä) ja
Jorma Rantakangas.
Tiedustelut: asian esittelijä, puh. 08 - 5348 500.
PL/es

Liite
Valitusosoitus

Liite

VALITUSOSOITUS
Valitusviranomainen

Pohjois-Suomen ympäristölupaviraston päätökseen saa hakea valittamalla
muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta. Valituskirjelmä on toimitettava liitteineen Pohjois-Suomen ympäristölupavirastoon.

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, ympäristökeskukset, kuntien ympäristönsuojeluviranomaiset ja muut yleistä etua valvovat viranomaiset.

Valitusaika

Valitusaika päättyy 20.3.2006, jolloin valituksen on viimeistään oltava perillä
Pohjois-Suomen ympäristölupavirastossa.

Valituksen sisältö

Valituskirjelmässä, joka osoitetaan Vaasan hallinto-oikeudelle, on ilmoitettava
- ympäristölupaviraston 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@om.fi)
- miltä kohdin ympäristölupaviraston päätökseen haetaan muutosta
- mitä muutoksia ympäristölupaviraston 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 ympäristölupavirastoon
Valituskirjelmä on toimitettava Pohjois-Suomen ympäristölupaviraston kirjaamoon. Valituskirjelmän on oltava perillä määräajan viimeisenä
päivänä ennen virka-ajan päättymistä. Valituskirjelmä voidaan myös lähettää postitse, telekopiona tai sähköpostilla. Sähköisesti (telekopiona tai
sähköpostilla) toimitetun valituskirjelmän on oltava toimitettu niin, että se
on käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä määräajan
viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä.
Pohjois-Suomen ympäristölupaviraston yhteystiedot
käyntiosoite:
postiosoite:
puhelin:
sähköposti:
aukioloaika:
Oikeudenkäyntimaksu

Isokatu 14, 6. kerros
PL 113, 90101 Oulu
vaihde (08) 5348 500; telekopio (08) 5348 550
kirjaamo.psy@ymparisto.fi
klo 8 - 16.15

Valittajalta peritään asian käsittelystä Vaasan hallinto-oikeudessa oikeudenkäyntimaksu 82 euroa. Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetussa laissa on erikseen
säädetty eräistä tapauksista, joissa maksua ei peritä.

