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HAKEMUS JA SEN VIREILLETULO
Keminmaan kunta on Pohjois-Suomen ympäristölupavirastoon 22.6.2005
toimitetussa hakemuksessa pyytänyt, että ympäristölupavirasto myöntäisi
luvan Kallijärven kunnostukseen Keminmaan kunnassa.

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
Hankkeen tarkoitus
Kallijärvi sijaitsee keskellä Keminmaan kuntakeskusta noin 700 metrin etäisyydellä Kemijoesta. Kallijärven pinta-ala on 10,3 ha.
Tarkoituksena on ruoppaamalla syventää Kallijärveä siten, että alueelta
saadaan poistetuksi sellaiset kasvit, jotka kasvavat vesikerroksen lävitse.
Lisäksi ruoppaamalla poistetaan järven veden laatua heikentävää hienoainesta sekä moreenimaita.
Suunnitellut työt
Kallijärveä ruopataan 8,3 hehtaarin alalta yhteensä 56 000 m3 tasoihin N60
+ 10,30 m ja 10,80 m. Kallijärven pohjoispäätä siistitään ruoppauksin ja
pengerryksin. Luiskat rakennetaan luonnonkiviverhouksella.
Ruoppausmaat läjitetään järven pohjoispuolelle rakennettavalle noin 1,8
hehtaarin suuruiselle alueelle. Sen reunat rakennetaan moreenimaista
(3 400 m3) kaltevuuteen 1:1,5 ja korkeuteen N60 + 14,50 m.
Maat läjitetään pääosin tasoon N60 + 15,40 m, joka on noin metrin korkeammalla kuin läjitysalueen penger. Sen sisäpuolelle läjitettävät maat
luiskataan niiden kuivumisen jälkeen. Kallijärven pohjoispuolella olevaa
kevyenliikenteen väylää siirretään hieman pohjoisemmaksi siten, että se
nousee läjitysmaiden päälle. Näiden toimenpiteiden jälkeen läjitysalueelle
tehdään tarvittavat istutukset.
Kallijärven pohjoispäähän rakennetaan suihkulähde elävöittämään järven
vesimaisemaa ja hapettamaan järven vettä. Kallijärveen aikaisemmin rakennettu vesijohto Kemijoesta haaroitetaan kahteen eri paikkaan, jolloin
veden vaihtuvuus saadaan paremmaksi.
Ruoppauksen jälkeen Kallijärven vesitilavuus kasvaa noin 145 000 m3:stä
noin 200 000 m3:iin. Järven keskisyvyys kasvaa noin 1,3 metristä noin 1,8
metriin. Hankkeen kustannusarvio on 500 000 euroa.
Suunnitelma on laadittu N60-järjestelmään.
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Työn suorittaminen
Ennen töiden aloittamista Keminmaan kunta merkitsee työalueella olevat
putket, johdot ja kaapelit sekä ilmoittaa hankkeen aloittamisesta paikallisessa lehdessä. Ennen järven jäätymistä on määritettävä ja merkittävä
Kallijärveen rakennetun vesijohdon sijainti, jotta putkea ei ruopattaisi kaivumaiden mukana.
Työt aloitetaan syksyllä ennen pakkaskauden alkua paalutuksilla ja raivauksilla. Läjitysalueen reunapenger pyritään rakentamaan kokonaan vanhan läjitysalueen maista. Kallijärvestä ruopattavat moreenimaat pyritään sijoittamaan pääosin yhdelle alueelle siten, että niiden käyttäminen kuivumisen jälkeen on mahdollista. Läjitettävien maiden vesipitoisuudet ovat aika
suuria. Läjitysalueen maapenkereisiin rakennetaan 9 risusalaojaa, joiden
avulla johdetaan ylimääräinen vesi läjitysalueen ulkopuolelle. Vaihtoehtoisesti läjitysalueen maapenger voidaan rakentaa vettä läpäisevistä maalajeista.
Ennen ruoppaustöiden aloittamista suljetaan Kallijärven laskuoja (Kallioja)
tiiviillä moreenilla, jotta työnaikainen samea vesi ei pääse valumaan ojaa
pitkin Kemijokeen.
Varsinaiset ruoppaustyöt aloitetaan alueen jäädyttämisellä, jotta raskaat
työkoneet pääsevät liikkumaan alueella. Seuraavana työvaiheena on
ruoppausalueen merkitseminen.
Ruoppausten jälkeen asennetaan järveen kaksi vesijohtoa. Toinen vesijohto rakennetaan nykyisestä vesijohdon purkautumiskohdasta järven pohjoispäähän ja toinen järven lounaisosaan.
Ruoppaustöiden jälkeen Kallijärven pohjoisosaan rakennetaan pyöreistä
luonnonkivistä verhous, jolla siistitään ja selkeytetään ranta-aluetta.
Hankkeen kunnossapidosta vastaa Keminmaan kunta ja työaikaisesta kunnossapidosta työn suorittaja.

HANKETTA KOSKEVAT LUVAT, SUOSTUMUKSET JA KAAVOITUSTILANNE
Kallijärven vesialueen ja osan läjitysalueesta omistava Kemin kirkonkylän
osakaskunta on antanut suostumuksen hankkeen toteuttamiseen. Keminmaan seurakunta on antanut suostumuksen kaivumaiden läjittämiseen
omistamalleen tilalle. Seurakunnan ehtona on kuitenkin muun muassa
maisemointisuunnitelman tekeminen ennen kunnostustyön aloittamista.
Keminmaan kunnan oikeusvaikutteisessa yleiskaavassa Kallijärven vesialueen kaavamerkintä on W (vesialue) ja ympäröivän puistoalueen kaavamerkintä VL (lähivirkistysalue).
Hankkeen toteuttaminen vaatii maisematyöluvan, jonka hakee Keminmaan
kunta ennen töiden aloittamista.
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YMPÄRISTÖN TILA HANKKEEN VAIKUTUSALUEELLA
Yleiskuvaus vesistöstä
Kallijärvi on luonnontilainen vesialue, joka sijaitsee näkyvällä paikalla kuntakeskuksessa. Se on erittäin suosittu uimapaikka ja sillä on merkittävä
maisema-arvo sijaintinsa vuoksi. Kallijärven valuma-alueen kaikki kiinteistöt on liitetty viemäriin ja sadevedet ohjataan alueelta osittain muualle kuin
Kallijärveen. Alueella ei ole teollisuutta
Kallijärveä on kunnostettu vuosina 1980–1981. Järveä on ruopattu noin
kolmen hehtaarin alueelta. Keminmaan kunta on vuonna 1980 tehnyt nykyisen PVO-Vesivoima Oy:n kanssa sopimuksen, joka oikeuttaa kunnan
johtamaan Isohaaran altaan vettä 60 l/s (noin 5 180 m3/ vrk) rakentamansa
ja kunnossapitämänsä pumppaamon ja putkiston avulla Kallijärveen. Kunta
ilmoittaa voimayhtiölle pumppauksen alkamisesta keväällä ja lopettamisesta syksyllä ja korvaa sille vuosittaisen energiatappion.
Silloiset toimenpiteet paransivat Kallijärven vedenlaatua, mutta viime vuosina humuksen lisääntyminen on aiheuttanut veden samenemista. Asutuksen keskellä sijaitseva matala ja pienehkö järvi on vaarassa pilaantua ja
rehevöityä. Pihoilta ja kaduilta tulevat ravinnepitoiset vedet ovat kuormittaneet järveä niin, että kevättalvella on esiintynyt täydellistä happikatoa. Järven pohjasedimentti on huonokuntoinen. Vesikasvillisuus ei ole vallannut
järveä vielä kokonaan, joskin pohjoispäässä rehevöitymisen on koettu haittaavan virkistyskäyttöä. Rehevöitymisen jatkuminen nykyisellä vauhdilla
tekee uimarannan käyttökelvottomaksi ja koko järvestä haisevan rapakon.
Vallitsevat virtaamat
Kallijärven valuma-alue on noin 1,25 km2. Valuma-alueen tarkka määrittäminen on vaikeaa, koska kaivetut ojat ja salaojat ohjaavat vesiä pois valuma-alueelta. Valuma-alueen pienuuden vuoksi vesi ei vaihdu Kallijärvessä
luontaisesti, vaan Kemijoesta kesäisin järveen pumpattavan veden ansiosta. Järvestä vesi valuu Kalliojaa pitkin Isohaaran voimalaitoksen alapuolelle.
Maaperän ja pohjaveden tila
Keminmaa kuuluu geologisesti ns. Lapin kolmion alueeseen, jossa jääkauden aikana on tapahtunut jään reunan edestakaista liikettä sulamisen ja
uudelleen jäätymisen johdosta. Näin muodostuneet maakerrokset ovat hyvin heterogeenisia ja niiden ikäerot ovat suuria. Alueelle on tyypillistä lajittuneiden ja karkearakeisten maakerrosten esiintyminen kalliopinnan tuntumassa moreenipeitteen alla.
Kallijärvi sijoittuu Kallinkankaan itä- ja kaakkoisreunan alueelle, jossa Kemijoen suistolle tyypilliset moreenia peittävät jokisedimenttikerrokset ovat
ohuita tai moreeni nousee maanpintaan saakka. Kallijärvi on muodostunut
moreenialueen paikalliseen syvänteeseen. Järven ympäristössä moreeniharjanteet nousevat järven eteläreunan aluetta lukuun ottamatta järven vedenpinnan yläpuolelle ja pohjavesien virtaus on kohti järveä.
Järven eteläreunalla luode–kaakko-suuntainen moreeniharjanne nousee
maanpinnan tuntumaan noin 150–250 metrin etäisyydellä rantaviivasta,
jossa maanpinnan korkeus on järven vesipinnan tasoa alempana.
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Maaperätutkimusten ja pohjavesihavaintojen mukaan Kallijärven kaakkoisja lounaiskulman alueella vettä suotautuu hiekkakerroksia pitkin järvestä.
Moreenia peittävät hiekkakerrokset ovat suotoalueilla kuitenkin ohuita ja
kapea-alaisia, jolloin purkautuvat vesimäärät jäävät pieniksi. Järven kaakkoiskulmalla virtaus voi olla ajoittain myös järveen päin.
Kallijärven pohjasedimentin yläosa on pehmeää mutaa, jossa on kasvinjäänteitä ja jonka hehkutushäviö on 43–47 %. Pehmeän mutakerroksen alla on humuspitoista kerroksellista pohjasedimenttiä, jonka hehkutushäviö
(humuspitoisuus) on 2,7–5,2 %. Geoteknisen luokituksen mukaan sedimentti on liejuista hienoa hiekkaa tai karkeaa silttiä.
Mudan ja kerroksellisen sedimentin kokonaisfosforipitoisuuksissa ei ole
merkittäviä eroja. Fosforipitoisuus on tyypillinen asutuksen keskellä sijaitsevien järvien sedimenteille. Kokonaistyppipitoisuus pintaosan mudassa
on noin 10-kertainen verrattuna kerrokselliseen sedimenttiin. Pitoisuus on
tyypillinen orgaaniselle pohjasedimentille.
Ympäristöministeriön sedimenttien ruoppaus- ja läjitysohjeen mukaan sisävesillä pohjasta ruopattavaa massaa ei aina tarvitse analysoida, jos vesistö ei sijaitse kuormituslähteiden vaikutuspiirissä, eikä ole aihetta olettaa
sedimenttien pilaantuneen. Kallijärven valuma-alueella ei ole veden laatua
tai sedimenttiä oleellisesti heikentäviä kuormituslähteitä.
Vesistön ja luonnon tila ja käyttökelpoisuus
Kasvillisuus
Kallijärven rannat ovat säilyneet rakentamattomina ja jokseenkin luonnontilaisina lukuun ottamatta pohjoispäätä. Rannat ovat suoreunaisia ja erityisesti länsirannan rakentamaton alue on kokonaan suota. Soistumista tapahtuu ensisijaisesti järven luoteisosassa. Itäranta on kasvillisuudeltaan
puustoista ja verraten rehevää. Alueella havaitut uhanalaiset kasvilajit
esiintyvät itärannan rantapalteen takaisessa suopainanteessa rivitalojen
länsipuolella. Alueen suunnittelussa tulisi pyrkiä säilyttämään luonnontilaisuus mahdollisimman hyvin. Tämä ei kuitenkaan estä virkistysrakenteiden
rakentamista.
Maisemallisesti epäesteettistä aluetta on järven pohjoispää, joka vaatii
maisemointia. Länsirannalla rakennukset hallitsevat näkymää.
Linnusto
Tutkimusalueeseen on kuulunut Kallijärvi ja sen rantavyöhyke sekä järven
pohjoispäässä sijaitseva noin kolmen hehtaarin ruoppausmassojen läjitykseen suunniteltu alue.
Kallijärven linnustoa ei ole koskaan tutkittu tarkasti, koska satunnaisilla
käynneillä on todettu, että lintuja on vähän. Kirjallisuudesta järven linnuista
on löytynyt kaksi mainintaa: kuikka on pesinyt vielä 1940-luvun alussa ja
kaakkuri ainakin vuonna 1954.
Sorsista järven piirissä asustaa vain yleisiä lajeja. Säännöllisesti tai lähes
vuosittain esiintyvät haapana, tavi, sinisorsa, tukkasotka ja telkkä. Kaikkien
kannat ovat kuitenkin pieniä, vain 1–3 paria.
Kahlaajia järven rannoilla pesii vain muutama pari. Niiden pesintään sopivinta aluetta on koko länsirantaa reunustava rämeinen sammalpatja. Iso-
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kuovi on pesimäaikaan järven näkyvin ja kuuluvin lintu, joka kahden parin
voimin häiritsee yöaktiivisena ääntelijänä jopa asukkaiden yöunia. Muita
säännöllisesti esiintyviä kahlaajia ovat taivaanvuohi ja rantasipi. Varhemmilta vuosilta on pesintään viittaavia havaintoja myös suokukosta, valkoviklosta ja lirosta. Rantasipi suosii muista kahlaajista poiketen järven hiekkaista etelärantaa.
Kallijärvi on seudulle tyypillinen suorantainen järvi, jonka rannoilla pesii
vain yleisiä lajeja. Kosteikkojen suojelupistejärjestelmän mukaan Kallijärven pesimäaikainen suojeluarvo on varsin vaatimaton, noin 6,5. Sen sijaan
muutonaikaisella linnustoarvolla mitattuna järvi on paikallisesti arvokas levähdysalue. Sorsien sulkasadon aikaisena kerääntymisalueena ja pesimäaikaisena ruokailualueena järven merkitys on vähäinen.
Alue ja kohteet, joihin hanke voi vaikuttaa
Luonnonsuojelualueet ja muut luontokohteet
Kallijärvestä noin kilometri luoteeseen on Kallinkankaan luonnonsuojelualue.
Alueen omistus- ja asutusolot
Kallijärven länsirannalle on rakennettu kerrostaloja ja koillisrannalle rivitaloja. Pohjoisosaan on rakennettu kevyen liikenteen väylä, joka sijaitsee aivan järven rannassa. Järven eteläosaan on rakennettu uimaranta, johon
on rakennettu laituri uimareita varten. Uimarannan uimakopit siirretään
alueelle keväisin ja viedään syksyisin talvivarastoon.

HANKKEEN VAIKUTUKSET YMPÄRISTÖÖN SEKÄ YLEISIIN JA YKSITYISIIN ETUIHIN
Vaikutus pintavesiin
Sedimenttiä poistettaessa saadaan samalla vesikasvien juurakoita pois.
Pehmeällä pohjalla viihtyvien lumpeiden ja ulpukoiden kasvualue pienenee. Vesisyvyyden kasvattaminen heikentää kasvillisuuden mahdollisuuksia levitä koko järven alueelle. Kun kasvit kaivetaan pois juurineen, kestää
kasvien leviäminen uudelleen alueelle kauan. Ruoppauksen ansiosta vähenevä kasvillisuus tuottaa vähemmän pohjalle painuvaa ja happea kuluttavaa massaa. Tämä hidastaa rehevöitymistä ja parantaa veden laatua.
Pehmeän pohjalietteen poistaminen on merkittävää virkistyskäytön kannalta etenkin uimarannoilla.
Suihkulähteellä on pieni vaikutus järven veden hapettajana avovesiaikana.
Vesisyvyyden ja -tilavuuden kasvu ehkäisee myös talviaikaista hapettomuutta. Samaa ongelmaa voidaan ehkäistä ravinteikkaan ja happea kuluttavan pohjasedimentin poistamisella. Ruoppauksen aiheuttama työnaikainen veden samentuminen voidaan minimoida toteuttamalla työ talviaikaan.
Kasvien leviäminen ruopatulle alueelle riippuu vesisyvyyden lisäksi valaistun vesikerroksen paksuudesta, joka puolestaan riippuu mm. veden väristä
ja sameudesta. Kesäaikaisen keskimääräisen väriluvun perusteella Kallijärven tuottavan kerroksen paksuus on jo ennen kunnostusta noin kaksi
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metriä. Pohjalietteen poiston seurauksena Kallijärven vesi saattaa hieman
kirkastua. Muutos ei liene kovin suuri, sillä otettujen vesinäytteiden perusteella järven vesi ei ennen kunnostustakaan ole ollut erityisen sameaa. Mikäli veden väriluku alenisi puoleen nykyisestä (ruskeasta keskiruskeaan),
olisi tuottavan kerroksen paksuus noin 3 metriä. Kallijärven syvimmät
alueet ovat ruoppauksen jälkeen noin 2,1 metriä. Suurin osa muista alueista on ruoppauksen jälkeen noin 1,6 metrin syvyisiä, joten vesisyvyyden
kasvu ei tässä tilanteessa muodostune kasvien kasvua estäväksi.
Vaikutus ympäristön luonnon tilaan
Ruoppaukset pienentävät vesilintujen elinmahdollisuuksia, koska kasvillisuus vähenee. Haitta ei kuitenkaan ole merkittävä.
Vaikutus kalastukseen ja kalastoon
Kallijärvessä ei harjoiteta kalastusta. Nykyisin Kallijärvessä elää talven yli
vain ruutanoita, joita ei pidetä kalastuksen kannalta arvokkaina. Rakentamisen jälkeenkin on epätodennäköistä, että Kallijärvessä kalat voisivat
elää talven yli, koska vesisyvyyden kasvattaminen ei välttämättä yksin riitä.
Ongelmana on talviaikainen hapettomuus, joka johtuu Kallijärven pienestä
valuma-alueesta. Järveen ei tule talviaikana mistään vettä, joten kesäaikana veteen varastoitunut happi ei todennäköisesti riitä kaloille talviajaksi.
Vaikutus vesiliikenteeseen
Kallijärvellä harjoitetaan pienimuotoista veneilyä. Hankkeen rakentamisella
ei kuitenkaan ole merkitystä veneilylle, koska nykyinenkin vesisyvyys veneilyyn riittää.
Työnaikaiset vaikutukset
Kallijärven ruoppaustyöt samentavat vettä jonkin verran. Kallijärven vettä ei
käytetä talous- ja kasteluvetenä.
Arvio vesilain 2 luvun 11 §:ssä tarkoitetuista hankkeen hyödyistä
Kunnostettavasta Kallijärvestä hyötyvät alueen noin 530 paikallista asukasta. Hankkeesta saatavaa hyötyä on rahallisesti vaikea arvioida. Lähialueen suuren asukasmäärän ja järven asukkaille luoman virkistyskäytön
perusteella hankkeen toteuttaminen on perusteltua ja järkevää.
Arvio hankkeen tuottamista vahingoista yleisille ja yksityisille eduille
Hanke on suunniteltu siten, että työn suorittamisesta aiheutuva vahinko ja
haitta jäisivät mahdollisimman vähäisiksi. Mikäli vahinkoa ja haittaa kuitenkin ilmenee, niin työnaikaisista vahingoista vastuuvelvollinen on työn suorittaja.
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VAHINKOJEN ESTÄMIS- JA VÄHENTÄMISTOIMENPITEET
Kallijärven ruoppaaminen aiheuttaa veden samentumista järvessä. Ruoppaustöiden ajankohdalla pyritään minimoimaan ruoppaustöistä aiheutuvat
vahingot. Ruoppaustyöt ajoitetaan varsinaisen avovesikauden ulkopuolelle. Kallijärvestä lähtevä Kallioja suljetaan ruoppaustöiden ajaksi maapenkereellä, jotta samea vesi ei pääse virtaamaan Kemijokeen.

HANKKEEN JA SEN VAIKUTUSTEN TARKKAILU
Hakija ei ole tehnyt ehdotusta tarkkailuohjelmaksi.

OIKEUDELLISET EDELLYTYKSET
Hakijan mukaan Kallijärven ruoppaaminen on veden syvyyden muuttamista. Hanke ei vaaranna yleistä terveydentilaa, ei aiheuta vahingollisia muutoksia ympäristön luonnonolosuhteissa eikä huononna asutus- tai elinkeino-oloja (VL 2:5).
Rakentaminen on tarpeen vesialueen järkiperäistä hyväksikäyttöä varten.
Hankkeen toteuttamisesta ei aiheudu yleistä eikä yksityistä etua koskevia
vahingollisia tai haitallisia seurauksia (VL 2:6).

LUPAHAKEMUKSEN KÄSITTELY
Lupahakemuksen täydennykset
Hakija on täydentänyt 13.9.2005 hakemustaan asianosaistiedoilla.
Lupahakemuksesta tiedottaminen
Ympäristölupavirasto on tiedottanut hakemuksesta kuuluttamalla siitä ympäristölupavirastossa ja Keminmaan kunnan ilmoitustaululla 30.9.–
31.10.2005 sekä erityistiedoksiantona asianosaisille. Keminmaan kunnan
kaavoitusviranomaiselta on pyydetty lausunto.
Lausunto
Lapin ympäristökeskus on todennut, ettei sillä ole huomauttamista hakemuksen suhteen.
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YMPÄRISTÖLUPAVIRASTON RATKAISU

PÄÄASIARATKAISU
Ympäristölupavirasto myöntää Keminmaan kunnalle luvan Kallijärven kunnostukseen Keminmaan kunnassa.
Hankkeesta ei ennalta arvioiden aiheudu korvattavaa vahinkoa. Ennakoimattoman vahingon varalta annetaan ohjaus.
Luvan saajan on noudatettava lupamääräyksiä.

LUPAMÄÄRÄYKSET
1. Rakenteita koskevat määräykset
Kallijärven kunnostus on toteutettava 21.2.2005 päivätyn piirustuksen
"Suunnitelmakartta" MK 1:1 000, 14.2.2005 päivättyjen piirustusten (2 kpl)
"Kallijärven poikkileikkaukset 0+50–3+00 ja 3+50–4+50 (Runkolinja 1)",
MK 1:1 000/1:100 ja "Kallijärven pohjoispään poikkileikkaukset (Runkolinja
3)" MK 1:100/1:100 sekä 21.2.2005 päivättyjen piirustusten "Suunnitelmakartta läjitysalueesta" MK 1:500, "Läjitysalueen poikkileikkaukset" MK
1:200/1:100, "Pohjoisen vesijohtolinjan pituusleikkaus" MK 1:200/1:100 ja
"Eteläisen vesijohtolinjan pituusleikkaus" MK 1:200/1:100 osoittamalla ja
hakemussuunnitelmasta muutoin ilmenevällä tavalla kuitenkin siten, että
tämä päätös velvoittaa ainoastaan läjitysalueen muotoiluun ja maisemointiin, ei sinne suunniteltujen toiminnallisten alueiden ja palveluvarustuksen
toteuttamiseen.
Ruoppaustyön ajaksi Kallioja on suljettava työpadolla.
Kaikki korkeudet on sidottava valtakunnalliseen N60-korkeusjärjestelmään.
2. Rakentamisaika
Rakennustyöhön on ryhdyttävä viimeistään neljän (4) vuoden kuluessa ja
työt on saatettava loppuun kuuden (6) vuoden kuluessa tämän päätöksen
lainvoimaiseksi tulemisesta uhalla, että lupa on muutoin katsottava rauenneeksi.
3. Töiden suorittaminen ja työaikaisten haittojen minimointi
Rakennustyö on suoritettava niin, ettei siitä 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.
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4. Viimeistelytyöt
Luvan saajan on poistettava vesistöstä ja sen rannoilta rakennusjätteet ja
ylimääräinen kaivumaa sekä huolehdittava rakennustyön muidenkin jälkien
poistamisesta ja maisemoinnista.
Luiskaus ja läjitysalueet on muotoiltava ympäristöön sopeutuviksi.
5. Tarkkailumääräykset
Luvan saajan on tarkkailtava töiden vaikutuksia vedenlaatuun Lapin ympäristökeskuksen hyväksymällä tavalla.
Luvan saajan on tarkkailtava Kallijärven vedenkorkeuksia Lapin ympäristökeskuksen hyväksymällä tavalla. Tarkkailu on aloitettava hyvissä ajoin ennen rakennustyön aloittamista. Tarkkailutulokset on säilytettävä ja esitettävä tarvittaessa valvontaviranomaisille ja niille, joiden etuun tai oikeuteen ne
saattavat vaikuttaa.
6. Kunnossapito
Luvan saajan on pidettävä rakenteet lupapäätöksen edellyttämässä kunnossa.
7. Aloittamis- ja valmistumisilmoitus
Luvan saajan on ilmoitettava töiden aloittamisesta Lapin ympäristökeskukselle ja Keminmaan kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle ennen rakentamisen aloittamista.
Luvan saajan on ilmoitettava kirjallisesti töiden valmistumisesta kuudenkymmenen (60) päivän kuluessa ympäristölupavirastolle ja Lapin ympäristökeskukselle.

OHJAUS ENNAKOIMATTOMIEN VAHINKOJEN VARALLE
Vahingon kärsijä voi vaatia luvanhaltijalta korvausta ennakoimattomista
vahingoista 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 vielä 10 vuoden määräajan jälkeen.
Myös viranomainen voi edellyttämättömien, yleiseen etuun kohdistuvien
vahingollisten vaikutusten vuoksi vaatia luvan haltijan velvoittamista vahinkojen vähentämistoimenpiteisiin samassa ajassa.

12

RATKAISUN PERUSTELUT
Pääasiaratkaisun perustelut
Lupa voidaan vesilain 2 luvun 6 §:n 1 momentin perusteella myöntää, jos
rakentaminen ei sanottavasti loukkaa yleistä tai yksityistä etua. Toimenpiteiden määrä ja laajuus huomioon ottaen ympäristölupavirasto katsoo, että
hankkeesta aiheutuva yleisen ja yksityisen edun loukkaus on mainitussa
lainkohdassa tarkoitettua suurempi. Luvan myöntämisedellytykset on näin
ollen arvioitava vesilain 2 luvun 6 §:n 2 momentin intressivertailun perusteella.
Luvan saaja ei ole arvioinut hankkeen hyötyjä rahallisesti. Luvan saajan
mukaan Kallijärveä ruoppaamalla järven vesitilavuus kasvaa noin 145 000
m3:stä noin 200 000 m3:iin, keskisyvyys kasvaa noin 1,3 metristä noin
1,8 metriin, saadaan poistetuksi vesikerroksen lävitse kasvavat kasvit ja
veden laatua heikentävää hienoainesta. Suihkulähde elävöittää järven vesimaisemaa ja hapettaa järven vettä. Kallijärveen aikaisemmin rakennettu
vesijohto haaroitetaan kahteen eri paikkaan, jolloin veden vaihtuvuus saadaan paremmaksi. Alueen virkistyskäyttömahdollisuudet paranevat. Luvan
saaja on saanut suostumukset hankkeen toteuttamiseen vesialueen ja läjitysalueen maanomistajilta.
Järven ruoppaamisesta aiheutuu tilapäinen maisemallinen haitta ja virkistyskäytön estyminen Kallijärvessä ja Kalliojassa.
Ympäristölupavirasto pitää oikeina luvan saajan arviota hankkeen hyödyistä ja vaikutuksista ja katsoo, että Kallijärven kunnostus on tarpeen järven
vesi- ja ranta-alueiden virkistyskäyttömahdollisuuksien parantamiseksi sekä järven rehevöitymisestä ja mataloitumisesta aiheutuneiden haittojen vähentämiseksi. Ympäristölupavirasto arvioi, että hyötyjä voidaan Kallijärven
keskeisen sijainnin vuoksi pitää huomattavina ja että hankkeesta saatava
hyöty on siitä johtuvaan vahinkoon, haittaan ja muuhun edunmenetykseen
verrattuna huomattava. Luvan myöntämisedellytykset näin ollen täyttyvät.
Lupamääräysten perustelut
Luvan saajan noudatettavaksi on annettu tavanomaiset määräykset työn
huolellisesta suorittamisesta sekä yleisen ja yksityisen edun turvaamisesta.

LAUSUNTO YKSILÖIDYISTÄ VAATIMUKSISTA
Enemmän lausunnon antaminen Lapin ympäristökeskuksen lausunnosta ei
ole tarpeen.

PÄÄTÖKSEN TÄYTÄNTÖÖNPANO
Päätöksen täytäntöönpanokelpoisuus
Tämä päätös saadaan panna täytäntöön sen saatua lainvoiman.
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SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET
Vesilaki 2 luku 3 §, 6 § 2 momentti, 11 § 3 momentti, 12 §, 14 a §, 15 § ja
31 § 1 momentti
Vesiasetus 85 § 1 momentti

KÄSITTELYMAKSU JA SEN PERUSTELUT
Ratkaisu
Lupa-asian käsittelymaksu on 1 960 euroa.
Perustelut
Kysymyksessä on jäljempänä mainitun asetuksen liitteenä olevan maksutaulukon mukainen vesistön kunnostus, jonka yhteydessä ruopataan massoja 20 000–200 000 m3 ktr, jonka käsittelymaksu on 1 960 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/lk

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 26.4.2006, 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.

