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ASIA

Iijoen uittoyhdistyksen lakkauttaminen ja sen poistaminen uittoyhdistysrekisteristä, Ii, Yli-Ii, Pudasjärvi, Taivalkoski, Posio, Ranua, Kuusamo, Puolanka ja Suomussalmi

HAKIJA

Iijoen uittoyhdistyksen toimitsijamiehet
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HAKEMUS
Iijoen uittoyhdistyksen toimitsijat Veikko Hiltunen, Jorma Kauppi ja Arvi
Leskelä ovat ympäristölupavirastoon 14.10.2005 toimittamassaan hakemuksessa pyytäneet, että ympäristölupavirasto lakkauttaa Iijoen uittoyhdistyksen ja poistaa sen uittoyhdistysrekisteristä.

PERUSTELUT
Toimitsijain loppuselvitys
Uittoyhdistyksen hallinto
Uitto Iijoella päättyi vuonna 1988. Vuoden 1990 alusta lähtien uittoyhdistyksen asioita ovat hoitaneet vesioikeuden määräämät toimitsijat.
Pohjois-Suomen vesioikeus määräsi 13.12.1989 antamallaan päätöksellä
metsänhoitaja Veikko Hiltusen ja varatuomari Jorma Kaupin toimitsijoina
hallituksen sijasta ja sille kuuluvin valtuuksin hoitamaan uittoyhdistyksen
asioita sekä huolehtimaan uittoyhdistyksen lakkauttamista varten tarpeellisista selvittelytoimista. Vesioikeus määräsi 28.9.1992 antamallaan päätöksellä toimitsijaksi edellä mainittujen lisäksi ylirakennusmestari Arvi Leskelän.
Jo tätä ennen uittoyhdistyksen hallitus oli ryhtynyt valmistaviin toimiin mm.
myymällä kaiken uittokaluston Kemijoen uittoyhdistykselle sekä suurehkon
määrän kiinteistöjä vesioikeuden suostumuksin eri ostajille.
Maksuliikenteen hoitajana ja kirjanpitäjänä on ollut uittoyhdistyksen entinen
pääkirjanpitäjä, tradenomi Jussi Määttä. Tilintarkastuksesta on toimitsijain
pyynnöstä huolehtinut ekonomi Juhani Heusala, HTM.
Toimitsijain kokouspöytäkirjat sekä muu säilytettävä aineisto sijoitetaan
Oulun maakunta-arkistoon.
Uittosäännöt ja uittoyhdistyksen omaisuus
Tehtävän nyt suoritettuaan toimitsijat osoittavat Pohjois-Suomen ympäristölupavirastolle seuraavan selvityksen ja hakemuksen:
1. Iijoen vesistössä vuonna 1988 voimassa olleet uittosäännöt on PohjoisSuomen ympäristölupaviraston lainvoimaisin päätöksin kumottu.
2. Uittoyhdistyksen irtain ja kiinteä omaisuus on, lukuun ottamatta jäljempänä mainittavia myyntikelvottomiksi osoittautuneita määräaloja, muutettu
VL 5:78 mom. 1 mukaisesti rahaksi. Myynnistä saadut rahat on käytetty VL
5:78 mom. 2 mukaisesti.
Hakemusta jätettäessä toimitsijain käytettävissä on 2 837,38 euroa sen jälkeen, kun toimitsijain palkkiot on maksettu. Toimitsijat hyväksyvät sen, että
Kemijoen uittoyhdistykselle on maksettu 6 000 euroa korvausta yhteisten
toimistokulujen Iijoen uittoyhdistykselle tulevasta osuudesta. Arvaamatto-
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miin menoihin jää silloin 2 837,38 euroa kokous- ja matkakuluja ym. varten.
Mikäli varoja vielä näiden suorittamisien jälkeen jää, ne luovutetaan Kemijoen uittoyhdistykselle.
Uittoyhdistykselle on haettu julkinen haaste, jonka paikalletulopäivänä
3.5.2005 Kemin käräjäoikeudessa ei tuntemattomia velkojia ilmaantunut.
Lakkauttamistoimet
Toimitsijat esittävät, että Pohjois-Suomen ympäristölupavirasto
1. toteaa neljän Taivalkosken kunnan Jokijärven kylässä ja yhden Jurmun
kylässä sijaitsevan Iijoen uittoyhdistyksen omistaman määräalan siirtyvän
VL 5:78 mom. 1 nojalla valtion omistukseen ja hallintaan, tai ne luovutetaan ilman eri korvausta kantatilojen omistajille ja haltijoille. Uittoyhdistys
näissä tapauksissa luopuu kaikista oikeuksistaan määräaloihin.
Uittoyhdistykselle kuuluvat määräalat ovat vuotta 2005 koskevien verotustietojen mukaan seuraavat:
Kiinteistötunnus
832-401-0006-0058-C-M0901
832-401-0010-0047-B-M0902
832-401-0010-0047-B-M0903
832-401-0015-0005-W-M0901
832-403-0001-0031-H-M0902

Nimi
osa Hiltunen
osa Päätalo
osa Päätalo
osa Turpeinen
osa Kupsu

Pinta-ala (m2)
1 200
1 400
1 000
1 600
2 300

2. kumoaa Pohjois-Suomen vesioikeuden 10.9.1969 vahvistaman ja
7.5.1973 muuttaman Iijoen uittoyhdistyksen ohjesäännön ja todeten uittoyhdistyksen lakanneen poistaa sen uittorekisteristä.
3. hyväksyen toimitsijain tilinpidon ja varainhoidon vapauttaa heidät alussa
mainitusta toimitsijan tehtävästä.

HAKEMUKSEN KÄSITTELY
Hakemuksesta tiedottaminen
Ympäristölupavirasto on 27.10.2005 pyytänyt Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskukselta, Kainuun ympäristökeskukselta, Lapin ympäristökeskukselta ja Metsähallitukselta lausunnon hakemuksen johdosta 28.11.2005
mennessä.
Lausunnot
1. Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksella ei ole huomauttamista
hakemuksesta Iijoen uittoyhdistyksen lakkauttamiseksi. Kaikki Iijoen vesistöalueen uittosäännöt on kumottu. Korvuanjoen vesistön Näljängän lauttaussäännön kumoamisen yhteydessä on vesi- ja ympäristöhallitukselle
asetettu velvoite Korvuanjärven vedenkorkeuden nostamiseksi. Velvoite on
siirtynyt Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskukselle. Asia on lausuntoa annettaessa ollut korkeimman hallinto-oikeuden käsiteltävänä.
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2. Kainuun ympäristökeskus on pitänyt hakemusta siltä osin puutteellisena, että se ei sisällä luetteloa tai karttaa Iijoen uittoyhdistyksen toimialueella sijainneista uittosäännöistä. Kainuun ympäristökeskuksen toimialueella kokonaan tai osittain sijaitsevat Iijoen vesistöön kohdistuvat uittosäännöt on kumottu. Em. uittosäännöt sijaitsivat Suomussalmen ja Puolangan kuntien alueilla. Myös ympäristöhallinnolle asetetut tavoitteet on toteutettu pääosin. Keskeneräisiä, ympäristöhallinnolle asetettuihin velvoitteisiin liittyviä asioita ovat Tenämäjärven (Puolanka) ja Korvuanjärven
(Suomussalmi ja Taivalkoski) vedenkorkeuksien palauttamisiin liittyvät kysymykset, joiden lupaprosessit ovat valituksen alaisina kesken. Korvuanjärven tapauksessa hakijana toimii Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus
sekä Metsähallitus ja Tenämäjärven osalta Kainuun ympäristökeskus. Uittosääntöjen kumoamispäätöksiin liittyviä istutusvelvoitteita ja maanmittaustoimituksia on hoitanut Metsähallitus.
Kainuun ympäristökeskuksen tiedossa ei ole sellaisia seikkoja, joiden takia hakemus pitäisi hylätä.
3. Lapin ympäristökeskus on ilmoittanut, että sillä ei ole huomauttamista
hakemuksen johdosta.
4. Metsähallituksella ei ole huomautettavaa Iijoen uittoyhdistyksen lakkauttamista ja uittorekisteristä poistamista koskevaan toimitsijamiesten esitykseen. Iijoen uittoyhdistyksen omistamien määräalojen osalta Metsähallitus katsoo tarkoituksenmukaiseksi, että ne luovutetaan ilman eri korvausta
kantatilojen omistajille ja haltijoille.
Hakijan kuuleminen ja selitys
Hakija ei ole antanut kirjallista selitystä, mutta toimitsijamies Jorma Kauppi
on 31.3.2006 käynyt ympäristölupavirastossa keskustelemassa uittoyhdistykselle vielä kuuluvien määräalojen sijainnista.

MERKINTÄ
Ympäristölupavirastolla on asiaa ratkaistessaan ollut esillä korkeimman
hallinto-oikeuden 4.5.2006 antama päätös (taltionumero 1067) Korvuanjärven vedenkorkeudesta.

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTON RATKAISU

PÄÄASIARATKAISU
Iijoen uittoyhdistyksen säännöt kumotaan ja Iijoen uittoyhdistys poistetaan
ympäristölupavirastossa pidettävästä uittorekisteristä.
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Perustelut
Iijoen uittoyhdistyksen lakkauttaminen
Iijoen vesistöalueella uitto on päättynyt.
Pohjois-Suomen vesioikeus on 13.12.1989 määrännyt metsänhoitaja Veikko Hiltusen ja varatuomari Jorma Kaupin toimitsijoina hallituksen sijasta ja
sille kuuluvin valtuuksin hoitamaan uittoyhdistyksen asioita sekä huolehtimaan uittoyhdistyksen lakkauttamista varten tarpeellisista selvittelytoimista. Vesioikeus on 28.9.1992 määrännyt toimitsijaksi edellä mainittujen lisäksi ylirakennusmestari Arvi Leskelän.
Toimitsijoiden pääasiallinen tehtävä on ollut huolehtia uittoyhdistyksen
omaisuuden realisoimisesta.
Iijoen vesistöalueen uittosäännöt on kumottu. Alue, joihin kumottujen uittosääntöjen nojalla oli myönnetty käyttöoikeus, on vapautettu niihin kohdistuvista käyttöoikeuksista ja ne ovat päätösten nojalla siirtyneet omistajiensa vapaasti hallittaviksi.
Uittoyhdistyksen lopettamistoimien jälkeen uittoyhdistykselle ei jää mainittavia varoja. Kemijoen uittoyhdistys voi käyttää mahdollisesti säästyvät varat uiton hyväksi.
Iijoen uittoyhdistyksen lakkauttamista varten tarpeellisten selvitystoimenpiteiden on katsottava tulleen asianmukaisesti loppuun suoritetuiksi.
Määräalojen lunastusoikeudesta luopuminen
Iijoen uittoyhdistys on vesioikeuteen 25.7.1996 saapuneessa hakemuksessa pyytänyt, että vesioikeus kumoaisi Oulun läänin maaherran 2.5.1934
vahvistaman Iijoen Vähä-Irnijärven ja Jongunjärven välisen uittosäännön
9 §:n sikäli, kuin siinä hakijalle on annettu oikeus pakkolunastaa uittosäännössä lähemmin määritellyt alueet omistusoikeuksin ja hakijalle annetaan
lupa luopua niiden lunastusoikeudesta.
Vesioikeus myönsi päätöksellä nro 55/96/1 uittoyhdistykselle hakemuksen
mukaisen oikeuden luopua lunastusoikeudesta.
Uittoyhdistyksen toimitsijamiesten kertoman mukaan tuolloin oli ollut tarkoitus luopua kaikista niistä alueista, joihin uittoyhdistyksellä oli lunastusoikeus, mutta joita ei oltu vielä kiinteistötoimituksilla erotettu. Uittoyhdistys oli
maksanut edellä kohdassa "Lakkauttamistoimet" mainittujen määräalojen
lunastuskorvaukset ja alueet oli ilmeisesti aikanaan paalutettu. Määräaloja
ei kuitenkaan oltu erotettu eikä otettu uiton käyttöön, vaan ne käytännössä
ovat olleet niiden tilojen käytössä, joista ne oli tarkoitus erottaa.
Tiloille luovutettaviksi esitettyjä erottamattomia määräaloja ei kiinteistötietojärjestelmässä kyseisten tilojen kohdalla ole mainittu. Määräalat ovat siten
palautuneet vesioikeuden päätöksen nro 55/96/1 nojalla niihin tiloihin, joiden alueella ne ovat. Verottajan tietoihin muutos ei eri syistä ole kuitenkaan muuttunut. Osittain syynä lienee se, että joidenkin tilojen osalta päätös on koskenut useaa määräalaa ja osittain se, että tiloja on toisaalta yhdistetty ja toisaalta jaettu ja samalla muutettu nimeä.
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Edellä mainittujen viiden määräalan osalta ei siten ole tarvetta tehdä nyt
uutta päätöstä, vaan niiden suhteen on meneteltävä niin kuin vesioikeuden
päätöksessä on todettu.

SOVELLETTU SÄÄNNÖS
Vesilaki 5 luku 78 §

KÄSITTELYMAKSU
Ratkaisu
Käsittelymaksu on 280 euroa.
Oikeusohje
Ympäristöministeriön asetus ympäristölupavirastojen maksullisista suoritteista (1238/2003)
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MUUTOKSENHAKU
Päätökseen saa hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta valittamalla.

Matti Hepola

Simo Perkkiö

Mikko Keränen

Päätöksen tekemiseen ovat osallistuneet puheenjohtajana ympäristölupaviraston johtaja Matti Hepola sekä ympäristöneuvokset Simo Perkkiö (esittelijä) ja Mikko Keränen.
Tiedustelut: asian esittelijä, puh. 08 - 5348 500.
SP/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 10.7.2006, 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.

