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HAKEMUS JA ASIAN VIREILLETULO
Kemijärven kaupunki on Pohjois-Suomen ympäristölupavirastoon
30.3.2005 toimitetussa hakemuksessa pyytänyt, että ympäristölupavirasto
myöntäisi luvan Perävaaran Hurtinrannan telarannan, Tohmon venevalkaman sekä Vuostimon venevalkaman ja venereitin rakentamiseen Kemijärven kaupungissa. Hakija on 3.5.2005 hakemuksen täydennyksessä ilmoittanut, että lupaa venereitille ei haeta.

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE
Vesilain 2 luvun 2 §:n 1 momentin mukaisesti rakentamiseen on oltava lupa, jos siitä saattaa aiheutua 1 luvun 15 §:ssä tarkoitettu muutos tai seuraus.

HANKKEEN KUVAUS
Yleiskuvaus hankkeesta
Hankesuunnitelma on osa Kemijärven kunnostusta ja siihen kuuluu telarantojen, laiturien, uimapaikan, aallonmurtajien, venereitin ja virkistysalueen rakentaminen. Rakennuskohteet sijaitsevat järven pohjoisosassa.
Hankkeen tarkoitus
Kemijärven kunnostuksen tarkoituksena on parantaa järven virkistyskäyttömahdollisuuksia. Suunnittelussa on pyritty saamaan kunnostettavat ja rakennettavat kohteet viihtyisiksi ja ympäröivään luontoon mukautuviksi.
Suunnitelluilla telarannoilla edesautetaan veneilyä, koska monellakaan
alueen asukkaista ei ole omaa ranta-aluetta. Rantojen mataluus sekä avarat järven selät asettavat omat vaatimuksensa veneiden suojaisalle säilytykselle.
Suunnitellut työt
Maastotutkimukset alueella on tehnyt Lapin ympäristökeskus vuosina
1997–2002 ja 2004. Suunnitelman rakenteet ovat N43-korkeusjärjestelmässä.
Perävaaran Hurtinrannan telaranta
Telarantaa rakennetaan 24 metrin leveydeltä ja siihen tulee noin 12 venepaikkaa. Rantaan tehdään betoninen veneenlaskuluiska sekä alueelle rakennetaan grillikatos, liiteri ja käymälä.
Nykyiset aallonmurtajat puretaan ja kivet (noin 120 m3) siirretään rakennettaviin aallonmurtajiin. Allas ruopataan haraustasoon +147,50 m (kaivusyvyys +147,00 m), jolloin kaivumassoja on noin 900 m3. Ne siirretään ja
tasataan alueen läheisyyteen.
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Aallonmurtajat rakennetaan pengermoreenista (780 m3) ja verhoillaan kiviheitokkeella (520 m3), jonka alle asennetaan suodatinkangas. Parkkipaikkaa laajennetaan ja tietä kunnostetaan tarvittavilta osin.
Tohmon venevalkama
Venevalkamaan rakennetaan telarantaa 20 metrin leveydeltä ja siihen tulee noin 10 venepaikkaa. Rantaan rakennetaan betoninen veneenlaskuluiska ja kelluva T-laituri aisapaikoin 8 veneelle. Kulkulaiturin ohjeelliset mitat ovat: pituus 12 m, leveys 2,4 m ja korkeus 650. Poikittaislaituri tulee
edellisen päähän symmetrisesti. Laiturin mitat ovat: pituus 6 m, leveys
2,4 m ja korkeus 650 mm.
Allas ruopataan haraustasoon +147,50 m (kaivusyvyys +147,00 m). Kaivumassoja on 620 m3 ja ne siirretään Tohmo–Leväranta yhdysvesijohtolinjalle.
Aallonmurtaja rakennetaan pengermoreenista (3 650 m3) ja verhoillaan kiviheitokkeella (950 m3), jonka alle asennetaan suodatinkangas.
Uimapaikalle lisätään hiekkaa ja kunnostetaan uimakopit. Lisäksi rakennetaan pieni paikoitusalue ja valkamaan johtavaa tietä kunnostetaan tarvittavilta osin. Parkkipaikalta uimarannalle rakennetaan hiekkapintainen polku.
Vuostimon venevalkama ja venereitti
Kemijoen reitiltä ruopataan veneväylä Vuostimon rantaan. Rantaan ruopataan pieni satama-allas, jonka haraussyvyys on +147,50 m (kaivusyvyys
+147,00 m). Kaivumassoja on 1 600 m3. Massat siirretään ja läjitetään alueen läheisyyteen.
Satama-altaaseen rakennetaan kelluva T-laituri aisapaikoin 8 veneelle.
Laiturin rakenne on sama kuin Tohmon venevalkamassa.
Rantaan rakennetaan telarantaa 32 metrin leveydeltä ja siihen tulee noin
16 venepaikkaa. Telarannan viereen tehdään betoninen veneenlaskuluiska
ja alueelle rakennetaan pieni paikoitusalue.
Työn suorittaminen
Kaivu- ja pengerrystyöt tehdään kevättalvella, jolloin vedenkorkeus on
alimmillaan. Aallonmurtajien alta poistetaan liejupitoiset maat. Kantavat
ruoppausmassat pengerretään aallonmurtajiin sekä telarantojen tasauksiin. Muut ruoppausmaat läjitetään lähialueelle. Kaivu ulotetaan noin 0,5
metriä haraussyvyyden alapuolelle. Ruoppausmassoja pengerrettäessä ne
ajetaan ja tiivistetään enintään 0,5 metrin vahvuisiksi kerroksiksi. Penkereet rakennetaan ylikorkeiksi myöhemmän tiivistymisen ja painumisen haittojen eliminoimiseksi.
Kelluvat laiturit rakennetaan teräspuomilaiturielementeistä tai vastaavista.
Käyntisillan maanpuoleiseen päähän tehdään maatuki esimerkiksi kaksoismaatukielementistä. Käyntisilta nivelletään kiinni kulkulaituriin ja liukupinta tulee maatuen päälle. Laiturit ankkuroidaan kettingeillä vinosti sivuille
upotettuihin ankkurointipainoihin. Veneet kiinnitetään laitureihin aisakiinnityksellä. Laiturielementit hankitaan valmiina, kootaan ja ankkuroidaan paikoilleen.

5

Venevalkamien, telarantojen, uimarannan sekä virkistysalueiden palvelurakenteet tehdään maa-alueille. Alueet viimeistellään mahdollisimman hyvin ympäröivään maastoon mukautuviksi istutuksin ja viimeistelyin. Venevalkamiin ja telarantoihin sijoitetaan roska-astiat.
Hankkeen kustannukset ovat 273 000 euroa.
Rakenteiden kunnossapito jää Kemijärven kaupungille.

HANKETTA KOSKEVAT SOPIMUKSET
Hakija on tehnyt sopimukset ruoppaus- ja kaivualueiden, aallonmurtajien,
läjitysalueiden sekä rakenteille tarvittavien maa- ja vesialueiden omistajien
kanssa.

VALLITSEVAT VEDENKORKEUDET JA VIRTAAMAT
Kemijärven säännöstely on aloitettu 6.12.1965. Säännöstelyn luvanhaltija
on Kemijoki Oy. Säännöstelyn yläraja on N43 + 149,00 m ja alaraja N43 +
142,00 m.
Termusniemen kohdalle on rakennettu korkeudelle N43 + 145,75 m pohjapato, joka estää vedenkorkeuden alenemisen alle luontaisen keskialiveden
järven pohjoispäässä.
Pohjois-Suomen vesioikeuden päätöksen nro 18/71/II 18.5.1971 mukaisesti Kemijärven vedenjuoksun säännöstely on suoritettava Seitakorvan
voimalaitoksella siten,
a) ettei Kemijärven vedenpinta tuulista tai muista tilapäisistä säännöstelijästä riippumattomista tekijöistä johtuvia lyhytaikaisia muutaman senttimetrin suuruisia poikkeamia lukuun ottamatta ylitä rajaa, joka toukokuun 1 päivästä seuraavan vuoden helmikuun viimeiseen päivään on korkeudessa
N43 + 149,00 m, maaliskuun 1 päivästä huhtikuun 20 päivään alenee suoraviivaisesti korkeudesta N43 + 149,00 m korkeuteen N43 + 145,00 m ja
huhtikuun 21 päivästä huhtikuun 30 päivään nousee suoraviivaisesti korkeudesta N43 + 145,00 m korkeuteen N43 + 149,00 m.
b) ettei Kemijärven pinta edellä mainittuja poikkeamia lukuun ottamatta,
mikäli se on mahdollista alittamatta kohdissa d) ja e) sanottua vähimmäisjuoksutusta, alita rajaa, joka kevättulvan aikana nousee korkeudesta N43 +
142,00 m korkeuteen N43 + 148,35 m ja pysyy siinä elokuun 31 päivään
saakka, syyskuun 1 päivästä marraskuun 30 päivään alenee suoraviivaisesti korkeudesta N43 + 148,35 m korkeuteen N43 + 147,00 m ja joulukuun
1 päivästä seuraavan vuoden helmikuun 1 päivään alenee suoraviivaisesti
korkeudesta N43 + 147,00 m korkeuteen N43 + 144,00 m ja helmikuun 1
päivästä huhtikuun 5 päivään alenee suoraviivaisesti korkeudesta N43 +
144,00 m korkeuteen N43 + 142,00 m.
Vähimmäisjuoksutukset on esitetty mainitussa Pohjois-Suomen vesioikeuden päätöksessä.

6

HANKKEEN VAIKUTUKSET YMPÄRISTÖÖN SEKÄ YLEISIIN JA YKSITYISIIN ETUIHIN
Hankkeella ei ole vaikutuksia vedenkorkeuksiin. Venevalkamien ja telarantojen ruoppaukset ja pengerrykset vaikuttavat vain vähän vesisyvyyksiin.
Hankkeella ei ole haitallisia vaikutuksia vesivoimaan, vedensaantiin, rakenteisiin eikä vedenlaatuun. Kemijärvellä ei enää uiteta. Hankkeella ei ole
vaikutusta kalatalouteen eikä linnustoon.
Ruoppaustyön aikana vesi samenee lyhytaikaisesti ja paikallisesti, mutta
kaivutyön ajankohdan ollessa talvi, on työstä aiheutuva haitta vähäinen.
Veneilyn edellytykset paranevat. Pitkin rantoja sijoitetut veneet ovat rikkoutumiselle alttiita ja maisemallisesti rumia. Virkistysalueiden, tulentekopaikkojen ja uimapaikkojen rakentaminen lisää järven virkistyskäyttömahdollisuuksia.

HANKKEEN JA SEN VAIKUTUSTEN TARKKAILU
Hakija ei ole tehnyt ehdotusta vaikutusten tarkkailemisesta.

LUPAHAKEMUKSEN KÄSITTELY
Lupahakemuksen täydennykset
Hakija on täydentänyt hakemustaan 3.5.2005 lähinnä hankealueiden
asianosaistiedoilla sekä 7.2.2006 Ylikylän jako- ja osakaskunnan kanssa
tehdyllä sopimuksella.
Lupahakemuksesta tiedottaminen
Ympäristölupavirasto on tiedottanut hakemuksesta kuuluttamalla siitä ympäristölupavirastossa ja Kemijärven kaupungin ilmoitustaululla 25.5.–
27.6.2005 sekä erityistiedoksiantona asianosaisille. Kemijärven kaupungin
kaavoitusviranomaiselta on pyydetty lausuntoa.
Muistutukset ja vaatimukset
1. Lapin ympäristökeskus
Ympäristökeskus on todennut, ettei sillä ole huomauttamista hakemuksen
suhteen.
2. Pohjanlahden merenkulkupiiri
Merenkulkupiiri on todennut, että Kemijärven kaupunki hoitaa ja ylläpitää
pääosin Kemijärven ja Kemijoen venereittejä.
Satamapaikkojen rakentajan tulee merkitä väylä väylämerkillä "sisään satamaan" merkityltä väylältä tai joessa olevalta valtaväylältä. Venevalkamiin
johtavien sisääntuloväylien merkintäsuunnitelma tulee erikseen hyväksyttää ennen työn toteutusta Pohjanlahden merenkulkupiirillä. Rakennettavat
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väylämerkit jäävät satamanpitäjän (Kemijärven kaupungin) vastuulle ja
kunnossapidettäviksi. Rakentajan tulee töiden valmistuttua ilmoittaa satamaan johtavien väylien haraustiedot ja turvalaiteselosteet Pohjanlahden
merenkulkupiirille mahdollisen väylän vahvistamista ja karttoihin tehtäviä
merkintöjä varten.
Merenkulkupiiri puoltaa venevalkamien rakentamista ja väylän ruoppaamista suunnitelman mukaisesti. Venevalkamat parantavat paikallisten veneilijöiden mahdollisuutta saada veneilyä keskitetyksi sille tarkoitettuihin,
nykyaikaisiksi rakennettuihin venevalkamiin.
Hakijan kuuleminen
Ympäristölupavirasto on 5.7.2005 varannut hakijalle tilaisuuden antaa selityksensä muistutusten ja vaatimusten johdosta 5.8.2005 mennessä. Hakija
ei ole toimittanut selitystä.

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTON RATKAISU

PÄÄASIARATKAISU
Ympäristölupavirasto myöntää Kemijärven kaupungille luvan Perävaaran
Hurtinrannan telarannan, Tohmon venevalkaman sekä Vuostimon venevalkaman rakentamiseen Kemijärven kaupungissa.
Hankkeesta ei ennalta arvioiden aiheudu korvattavaa vahinkoa. Ennakoimattoman vahingon varalta annetaan ohjaus.
Luvan saajan on noudatettava lupamääräyksiä.

LUPAMÄÄRÄYKSET
Rakenteita koskevat määräykset
1. Perävaaran Hurtinrannan telaranta on rakennettava 18.2.2004 päivättyjen piirustusten
–
–

"Suunnitelmakartta" MK 1:500 ja
"Poikkileikkaukset" MK 1:200/1:100,

Tohmon venevalkama
– 15.3.2004 päivätyn piirustuksen "Suunnitelmakartta" MK 1:500,
– 18.2.2004 päivättyjen piirustusten (2 kpl) "Poikkileikkaukset 0+00–0+50
ja 0+60–1+00" MK 1:200/1:100,
– 13.6.1994 päivätyn periaatepiirustuksen "Ponttonilaituri." MK 1:100 ja
1:20 ja 2.6.1994 päivätyn piirustuksen "Käyntisilta" MK 1:25 sekä
Vuostimon venevalkama
– 8.6.2004 päivätyn piirustuksen "Suunnitelmakartta" MK 1:500 lukuun
ottamatta väylämerkkejä,
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–
–
–

15.3.2004 päivättyjen piirustusten (2 kpl) "Poikkileikkaukset 0+00–0+50
ja 0+60–1+00" MK 1:200/1:100,
13.6.1994 päivätyn periaatepiirustuksen "Ponttonilaituri." MK 1:100 ja
1:20 ja
2.6.1994 päivätyn piirustuksen "Käyntisilta" MK 1:25

osoittamalla ja hakemussuunnitelmasta muutoin ilmenevällä tavalla.
Tässä päätöksessä tarkoitetut
N43 -korkeusjärjestelmään.

työt

on

sidottava

valtakunnalliseen

Rakentamisaika
2. Rakennustyöt on tehtävä loppuun neljän (4) vuoden kuluessa tämän
päätöksen lainvoimaiseksi tulemisesta uhalla, että lupa on muutoin katsottava rauenneeksi.
Työnaikaisten haittojen minimointi
3. Rakennustyöt on suoritettava niin, ettei niistä aiheudu sellaista vahingollista seurausta, joka kohtuullisin kustannuksin on vältettävissä. Luvan saajan on huolehdittava siitä, ettei työn aikana vesistön käyttöä vaikeuteta
enempää, kuin tarkoitetun tuloksen saavuttamiseksi on välttämätöntä. Luvan saajan on töitä suorittaessaan huolehdittava siitä, ettei työalueella olevia toisten omistamia rakenteita tai laitteita vahingoiteta. Työstä aiheutuvat
välittömästi ilmenevät vahingot on viipymättä korvattava vahingonkärsijälle.
Viimeistelytyöt
4. Luvan saajan on poistettava vesistöstä ja sen rannoilta rakennusjätteet
ja ylimääräinen kaivumaa sekä huolehdittava rakennustöiden muidenkin
jälkien poistamisesta ja maisemoinnista.
Rakentamis- ja läjitysalueet on muotoiltava ja maisemoitava ympäristöön
sopeutuviksi.
Kunnossapitomääräykset
5. Luvan saajan on pidettävä rakenteet lupapäätöksen edellyttämässä
kunnossa.
Aloittamis- ja valmistumisilmoitus
6. Luvan saajan on ennakolta ilmoitettava töiden aloittamisesta Lapin ympäristökeskukselle ja Kemijärven kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle.
Töiden valmistumisesta on ilmoitettava kirjallisesti ympäristölupavirastolle
ja Lapin ympäristökeskukselle kuudenkymmenen (60) päivän kuluessa
työn päättymisestä lukien.
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Ohjaus ennakoimattomien vahinkojen varalle
Vahingon kärsijä voi vaatia luvanhaltijalta korvausta ennakoimattomasta
vahingosta tai toimenpiteitä niiden poistamiseksi. Hakemus tulee tehdä
ympäristölupavirastolle 10 vuodessa valmistumisilmoituksen saapumisesta
tai sitä jäljemmästä rakennustöiden valmistumisesta. Kuitenkin rakennelman sortumisesta tms. syystä aiheutuvasta vahingosta korvausta voi vaatia 10 vuoden määräajan jälkeen.
Myös viranomainen voi edellyttämättömien, yleiseen etuun kohdistuvien
vahingollisten vaikutusten vuoksi vaatia luvan haltijan velvoittamista vahinkojen vähentämistoimenpiteisiin samassa ajassa.

RATKAISUN PERUSTELUT
Pääasiaratkaisun perustelut
Hankkeen avulla voidaan parantaa ja lisätä säännöstellyn Kemijärven virkistyskäyttö-, erityisesti veneilymahdollisuuksia. Hankkeesta saatava hyöty
on huomattava verrattuna työaikaiseen haittaan, joka syntyy, kun ranta- ja
vesialueita ruopataan varsin vähän ja haittaan, kun vesialueelle rakennetaan aallonmurtajia. Näin ollen haettu lupa voidaan myöntää vesilain 2 luvun 6 §:n 2 momentin nojalla. Hakija on saanut oikeuden rakentamiseen ja
alueen käyttöön maa- ja vesialueen omistajilta.
Lupamääräysten perustelut
Luvan saajan noudatettavaksi on annettu tavanomaiset määräykset työn
huolellisesta suorittamisesta sekä yleisten ja yksityisten etujen turvaamisesta.

LAUSUNTO YKSILÖIDYISTÄ VAATIMUKSISTA
2. Pohjanlahden merenkulkupiiri.
Enemmän lausunnon antaminen merenkulkupiirin vaatimusten johdosta ei
ole tarpeen, koska hakija on täydennyksessään ilmoittanut, että se ei hae
lupaa venereitille.

PÄÄTÖKSEN TÄYTÄNTÖÖNPANO
Päätöksen yleinen täytäntöönpanokelpoisuus
Päätös on täytäntöönpanokelpoinen sen saatua lainvoiman.
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SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET
Vesilaki 2 luku 3 §, 6 § 2 momentti, 12 § ,15 § ja 31 § 1 momentti
Vesiasetus 85 § 1 momentti

KÄSITTELYMAKSU JA SEN PERUSTELUT
Ratkaisu
Käsittelymaksu on 1 274 euroa.
Perustelut
Hankkeeseen sisältyy telarantojen ja laitureiden rakentamista yhteensä
noin 54 veneelle, venesatama-alueiden ja veneväylän ruoppausta yhteensä noin 3 100 m3 ktr ja aallonmurtajien rakentamista.
Alla mainitun oikeusohjeen liitteenä olevan maksutaulukon mukaan yli 50
venepaikan laiturista perittävä käsittelymaksu on 1 960 euroa. Koska asian
käsittelyn vaatima työmäärä on taulukossa mainittua työmäärää pienempi,
peritään maksu 35 prosenttia taulukossa esitettyä alempana. Käsittelymaksu on siten 1 274 euroa.
Oikeusohje
Ympäristöministeriön asetus ympäristölupaviraston maksullisista suoritteista (1238/2003)
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MUUTOKSENHAKU
Päätökseen saa hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta valittamalla.

Matti Hepola

Mikko Keränen

Jorma Rantakangas

Päätöksen tekemiseen ovat osallistuneet puheenjohtajana ympäristölupaviraston johtaja Matti Hepola sekä ympäristöneuvokset Mikko Keränen ja
Jorma Rantakangas (esittelijä).
Tiedustelut: asian esittelijä, puh. 08 - 5348 500.
JR/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 7.4.2006, 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.

