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HAKEMUS JA SEN VIREILLETULO
Siikalatvan Keskuspuhdistamo Oy on pyytänyt 3.8.2006 Pohjois-Suomen
ympäristölupavirastoon saapuneessa hakemuksessa lupaa siirtoviemärin
rakentamiseen Siikajoen, Törmäsenjoen ja Pyhännänjoen alitse hakemukseen liitetyn suunnitelman mukaisesti.

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE
Vesilaki 2 luku 2 § 2 momentti

HANKKEEN KUVAUS
Yleistä
Rantsilan kirkonkylän itäpuolelle Kurkikankaalle on tarkoitus rakentaa Siikalatvan keskuspuhdistamo, jonne johdetaan Siikalatvan kuntien eli Kestilän, Piippolan, Pulkkilan, Pyhännän ja Ratsilan kuntien jätevedet siirtoviemäreiden kautta. Siirtoviemärit rakennetaan reittiä Pyhäntä–Kestilä–
Sipola–Rantsila ja Piippola–Pulkkila–Sipola–Rantsila. Siirtoviemäreiden
varren asutus ja yritykset on varauduttu liittämään yhteisviemäröintiin. Siirtoviemäriverkostoa rakennetaan yhteensä noin 125 km. Lupahakemus
koskee Siikalatvan siirtoviemäröintihankkeen kuudennen ja seitsemännen
vaiheen edellyttämää Siikajoen, Törmäsenjoen ja Pyhännänjoen alitusta.
Suunnitellut työt
Siikajoen alituksia rakennetaan yhteensä kolme, jotka sijoittuvat Kestilän
kirkonkylän, Ruottalankankaan ja Tavastkengän alueelle. Törmäsenjoen
alituksia rakennetaan yksi Tavastkengän alueelle sekä Pyhännänjoen alituksia kaksi Tavastkengän ja Orsiniemennevan alueelle.
Alitukset toteutetaan PEH 140–10 -paineviemäriputkella. Rakennettavaan
linjaan asennetaan sulkuventtiilit alitusputkien liittymien läheisyyteen. Sulkuventtiilien paikoista sovitaan myöhemmin suunnittelun edetessä.
Putket sijoitetaan rannoilla ja pääosin joen pohjassa kaivantoon. Asennuksen tavoitesyvyys on rannoilla 1,8–2,1 m ja joen pohjassa 0,8–1,0 m putken laesta mitattuna. Uoman syvällä osuudella vesisyvyyden ollessa yli
3,0 m putket voidaan vaihtoehtoisesti laskea pohjaan painotettuina. Tällöin
asennussyvyyttä vähennetään vähitellen vesisyvyyden kasvaessa.
Paineviemäri painotetaan vähintään 100 %:n nettopainotuksella koko joen
alituksen matkalta. Painotus pitää viemärin pysyvästi joen pohjalla. Painoina käytetään putken ympärille asennettavia betonipainoja. Painot kiilataan
kiinni putkeen siten, etteivät ne pääse hankaamaan putkea. Putken ja painon väliin asennetaan painoon kiinni liimattu pehmuste S > 2 mm. Painot
ketjutetaan toisiinsa vähintään Ø 5 mm:n nylonköydellä. Köysi estää painojen liikkumisen esimerkiksi laskun aikana.
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Kaivettavalla osuudella kaivumaat läjitetään kaivantoon, joten kaivumaita
ei jää läjitettäväksi. Työn suorittamisen ajaksi kaivumaat sijoitetaan rannoilla kaivannon reunalle niin, etteivät ne vyöry vesiuomaan tai aiheuta luiskien sortumista. Paineviemäri voidaan vaihtoehtoisesti painottaa ja laskea
talvella jään päältä. Upotus tehdään yhtäjaksoisesti.
Kaivamisen sijasta paineviemärit voidaan asentaa myös käyttämällä suuntaporausta, jolloin putken asennussyvyys joen pohjassa on vähintään
1,0 m putken laesta mitattuna. Suuntaporauksessa joen pohja jää koskemattomaksi, koska työt tehdään joen rannoilta. Suuntaporaus soveltuu
käytettäväksi pehmeissä maalajeissa.
Rakennustyöt ajoitetaan siten, että putken asennus voidaan tehdä jään
päältä tai lautalta tai osittain molemmilla tavoin.
Viemäri merkitään alitettavien uomien molemmin puolin yleisen työselityksen mukaisin merkkikilvin.
Alueiden omistus
Siikajoen alituskohdissa 1–2 Kestilän kirkonkylän ja Ruottalankankaan
kohdalla vesialue on Kestilän osakaskunnan yhteistä vesialuetta (247-401876-1), Siikajoen 3 alituskohdassa, Törmäsenjoen alituskohdassa sekä
Pyhännänjoen alituskodassa Tavastkengän kohdalla Tavastkengän osakaskunnan yhteistä vesialuetta (630-404-876-4) ja Pyhännänjoen alituskohdassa Orsiniemennevan kohdalla Lamun osakaskunnan yhteistä vesialuetta (630-876-1-0).
Viemäreiden rantautumiskohdat kuuluvat Siikajoen kirkonkylän alituksen
kohdan pohjoisrannalla tilaan Lepola RN:o 140:5 (Kestilä, Kestilä) ja etelärannalla tilaan Kekkulinpelto RN:o 86:23 (Kestilä, Kestilä), Siikajoen Ruottalankankaan alituksen kohdan länsirannalla tilaan Lamminahde RN:o
8:25 (Kestilä, Mulkua) ja itärannalla tilaan Pitkäpelto RN:o 2:35 (Kestilä,
Mulkua), Siikajoen Tavastkengän alituksen kohdan pohjoisrannalla tilaan
Katajamäki RN:o 99:7 (Pyhäntä, Tavastkenkä) ja etelärannalla tilaan Riihipelto RN:o 1:22 (Pyhäntä, Tavastkenkä), Törmäsenjoen Tavastkengän alituksen kohdan pohjoisrannalla tilaan Kilikala RN:o 12:6 (Pyhäntä, Tavastkenkä) ja etelärannalla tilaan Pikkukangas RN:o 99:5 (Pyhäntä, Tavastkenkä), Pyhännänjoen Tavastkengän alituksen kohdan itärannalla tilaan
Pyörä RN:o 3:48 (Pyhäntä, Tavastkenkä) ja länsirannalla tilaan Pyhännänjoki RN:o 4:22 (Pyhäntä, Tavastkenkä) sekä Pyhännänjoen Orsiniemennevan alituksen kohdan pohjois- ja etelärannalla tilaan Leiviskä RN:o 33:9
(Pyhäntä, Kamula).
Rantautumiskiinteistöjen omistajilta on suostumukset hankkeelle lukuunottamatta tilaa Lamminahde RN:o 8:25 (Kestilä, Mulkua). Vesialueiden
omistajilta ei ole suostumuksia.

YMPÄRISTÖN TILA HANKKEEN VAIKUTUSALUEELLA
Yleistiedot vesistöstä
Siikajoki saa alkunsa useiden pienten latvajokien yhtymäkohdassa Pyhännän kunnan alueella. Joki virtaa Kestilän, Pulkkilan, Rantsilan ja Ruukin
kuntien kautta ja laskee Perämereen Siikajoen kunnan alueella. Siikajoen
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vesistöalueen valuma-alue on 4 318 km2 ja järvisyys 2,2 %. Siikajoen vesistöalueella on pinta-alaltaan yli 10 ha:n suuruisia järviä kaikkiaan 44 tekoaltaat mukaan lukien. Järvien kokonaispinta-ala on noin 95 km2. Suurin
sivujoki Lamujoki yhtyy pääuomaan Pulkkilan ja Rantsilan rajalla noin
100 km:n päässä jokisuulta. Siikajoen vesistöön on tulvien ehkäisemiseksi,
kuivatuksen parantamiseksi ja voimatalouden edistämiseksi rakennettu
kaksi tekoallasta.
Pyhännänjoki on yksi Siikajoen suurimmista sivu-uomista, joka yhtyy pääuomaan Pyhännällä Tavastkengän kylällä. Törmäsenjoki on pieni sivuuoma Siikajoen latvalla.
Vedenkorkeudet ja virtaamat
Alituskohtien läheisyydestä ei ole saatavilla vedenkorkeus- ja virtaamatietoja. Lähin mittauspiste sijaitsee Harjunnivassa.
Keskivedenkorkeus (MW) Siikajoen Harjunnivassa vuosina 1991–2000 on
ollut N60 + 46,07 m. Vuosien 1991–2000 virtaamahavainnot Siikajoen Harjunnivassa ovat olleet seuraavat (m3/s):
HQ
MHQ
MQ
MNQ
NQ

376
248
33,5
4,12
1,90

Pienimmillään virtaama on yleensä ollut syys–lokakuussa ja suurimmillaan
huhti–toukokuussa. Virtaamanvaihteluita tasoitetaan säännöstelemällä tekoaltaita.
Vesistön käyttö
Siikajoen yläosan kalasto Rantsilan alueella kostuu pääasiassa kevätkutuisesta hauesta, lahnasta, ahvenesta ja särjestä. Lisäksi kalastoon kuuluvat made, salakka, kiiski ja paikoin pyyntikokoisena istutettu kirjolohi. Kalastus Siikajoen yläosalla on pienimuotoista kotitarvekalastusta, jota harjoitetaan pääasiassa katiskoilla, heittovavoilla ja mato-ongilla. Verkkojen
käyttö on vähäistä. Saalis on pääasiassa haukea, jonka lisäksi saadaan
lahnaa, ahventa ja särkeä.
Pyhännänjoen kalasto koostuu pääasiassa hauesta, ahvenesta ja särjestä.
Sähkökoekalastuksissa on saatu lisäksi madetta ja harjusta, joka lisääntyy
luontaisesti ainakin joen alaosan koskilla. Kalastus Pyhännänjoella on pienimuotoista kotitarvekalastusta, jota harjoitetaan pääasiassa katiskoilla,
heittovavoilla ja mato-ongilla. Saalis on pääasiassa haukea, jonka lisäksi
saadaan ahventa ja särkeä. Pyhännänjoessa esiintyy satunnaisesti rapua.
Pyyntivahvaa rapukantaa joessa ei kuitenkaan ole.
Siikajoen yläosalla kalastusta haittaavat pyydysten likaantuminen ja kalojen ajoittaiset makuvirheet.
Siikajoen yläosan ja Pyhännänjoen vesiliikenne on pääasiassa kalastukseen ja virkistyskäyttöön liittyvää veneilyä.
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HANKKEEN VAIKUTUKSET
Asennettavalla viemärijohdolla ei ole vaikutusta Siikajoen, Törmäsenjoen
ja Pyhännänjoen vedenkorkeuksiin ja virtaamiin.
Talviaikainen asennus ei haittaa vesiliikennettä rakennusaikana. Kesällä
vesiliikenne voi häiriintyä hetkellisesti putkien painotuksen ja paikalleen uiton aikana. Paikoilleen asennetut putket eivät haittaa vesistön käyttöä.
Viemärijohdon rakentamisesta ei aiheudu sellaisia muutoksia vesistöön,
joilla on vaikutusta kalastoon.

LUPAHAKEMUKSEN KÄSITTELY
Lupahakemuksesta tiedottaminen
Ympäristölupavirasto on antanut hakemuksen tiedoksi kuuluttamalla ympäristölupavirastossa sekä Kestilän ja Pyhännän kunnissa 21.8.–20.9.2006
sekä erityistiedoksiantona asianosaisille. Lisäksi Kestilän ja Pyhännän kuntien kaavoitusviranomaiselta on pyydetty lausunto hakemuksen johdosta.
Lausunto
Kainuun työvoima- ja elinkeinokeskus
Työvoima- ja elinkeinokeskus on todennut, että viemäreiden rakentamisesta aiheutuu tilapäistä kaloja karkottavaa ja pyydysten likaantumista aiheuttavaa samenemista. Mikäli viemäreiden suunnitellut sijoituspaikat eivät sijaitse lohikalojen poikastuotantoon sopivalla koskialueella ja työt tehdään
mahdollisimman vähäistä samentumaa aiheuttavin menetelmin, ei kalatalousvelvoitteita ole yleisen edun näkökulmasta tarpeen määrätä.

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTON RATKAISU

PÄÄASIARATKAISU
Ympäristölupavirasto myöntää Siikalatvan Keskuspuhdistamo Oy:lle luvan
siirtoviemärin rakentamiseen Siikajoen, Törmäsenjoen ja Pyhännänjoen
alitse Kestilän ja Pyhännän kunnissa.
Hankkeesta ei ennalta arvioiden aiheudu korvattavaa vahinkoa. Ennakoimattoman vahingon varalta annetaan jäljempää ilmenevä ohjaus.
Luvan saajan on noudatettava jäljempänä olevia lupamääräyksiä.

KÄYTTÖOIKEUTTA KOSKEVA RATKAISU
Siikalatvan Keskuspuhdistamo Oy:lle myönnetään käyttöoikeus siirtoviemärin sijoittamiseen Kestilän osakaskunnan yhteiselle vesialueelle
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247-401-876-1 Kestilän kunnassa, Tavastkengän osakaskunnan yhteiselle
vesialueelle 630-404-876-4 Pyhännän kunnassa ja Lamun osakaskunnan
yhteiselle vesialueelle 630-876-1-0 Pyhännän kunnassa.
Käyttöoikeudesta ei määrätä maksettavaksi korvausta eikä ilmoiteta kiinteistörekisterin pitäjälle.

LUPAMÄÄRÄYKSET
1. Rakenteita koskevat määräykset
Siirtoviemäri on rakennettava hakemussuunnitelman liitteinä olevien suunnitelmakarttojen "Siikajoen alitus (1) Kestilän kirkonkylä", "Siikajoen alitus
(2) Ruottalankangas", "Törmäsenjoen, Siikajoen ja Pyhännänjoen alitukset
(3,4,5) Tavastkenkä" ja "Pyhännänjoen alitus (6) Orsiniemenneva"
MK 1:10 000 osoittamille linjoille liitteenä olevien piirustusten "Siikajoen alitus Kestilän kirkonkylä" MK 1:1 000/1:200, "Siikajoen alitus Ruottalankangas" MK 1:500/1:100, "Törmäsenjoen alitus Tavastkenkä" MK 1:100/1:50,
"Siikajoen alitus Tavastkenkä" MK 1:200/1:100, "Pyhännänjoen alitus Tavastkenkä" MK 1:200/1:50 ja "Pyhännänjoen alitus Orsiniemenneva"
MK 1:100/1:50 osoittamalla ja hakemussuunnitelmasta muutoin ilmenevällä tavalla.
Siirtoviemäri on kaikissa alituskohdissa sijoitettava riittävästi painotettuna
pohjaan tai joen pohjan alapuolelle kaivettuun kaivantoon ja peitettävä niin,
ettei se pääse liikkumaan eikä vaikeuta vesistön käyttöä.
Siirtoviemärin sijainti on merkittävä rannoille asetettavilla, selvästi näkyvillä
tauluilla, joissa on ilmoitettava viemärin omistaja.
2. Rakentamisaika
Rakennustyö on suoritettava kolmen (3) vuoden kuluessa tämän päätöksen lainvoimaiseksi tulemisesta uhalla, että myönnetty lupa on muutoin
katsottava rauenneeksi.
3. Työnaikaisten haittojen minimointi
Luvan saajan on huolehdittava siitä, ettei työn aikana vesistön käyttöä vaikeuteta enempää, kuin tarkoitetun tuloksen saavuttamiseksi on välttämätöntä. Työ on tehtävä samentumista mahdollisimman vähän aiheuttavin
työmenetelmin. Luvan saajan on töitä suorittaessaan huolehdittava siitä,
ettei työalueella olevia toisten omistamia rakenteita tai laitteita vahingoiteta. Talvella työalue on merkittävä jäällä liikkujien varoittamiseksi.
4. Viimeistelytyöt ja kunnossapitomääräys
Luvan saajan on poistettava vesistöstä ja sen rannoilta rakennusjätteet ja
ylimääräinen kaivumaa sekä huolehdittava rakennustyön muidenkin jälkien
poistamisesta.
Luvan saajan on pidettävä viemäri sekä sen sijaintia osoittavat merkkitaulut asianmukaisessa kunnossa.
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5. Aloittamis- ja valmistumisilmoitus
Luvan saajan on ennakolta ilmoitettava työn aloittamisesta PohjoisPohjanmaan ympäristökeskukselle sekä Kestilän ja Pyhännän kuntien ympäristönsuojeluviranomaisille.
Työn valmistumisesta on ilmoitettava kirjallisesti ympäristölupavirastolle ja
Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskukselle kuudenkymmenen (60) päivän
kuluessa työn päättymisestä lukien.

OHJAUS ENNAKOIMATTOMIEN VAHINKOJEN VARALLE
Vahingonkärsijä 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
Viemärin rakentaminen Siikajoen, Törmäsenjoen ja Pyhännänjoen alitse ei
sanottavasti loukkaa yleistä tai yksityistä etua. Viemärin rakentaminen vesistön alitse on tarpeen Siikalatvan alueen viemäröinnin järjestämiseksi.
Käyttöoikeutta koskevan ratkaisun perustelut
Rakentamisessa on kysymys vähäisestä rakennelmasta, jota varten käyttöoikeus voidaan myöntää vesilain 2 luvun 7 §:n 2 momentin nojalla. Käyttöoikeuden vähäisyydestä ja alueen olosuhteista johtuen menetykset ja
käyttörajoitukset eivät rajoita vesialueen käyttöä niin, että niistä aiheutuisi
näissä olosuhteissa taloudellisia menetyksiä. Näin ollen käyttöoikeudesta
ei määrätä korvausta. Kysymyksessä olevien vesialueiden omistajat eivät
ole esittäneet asiassa vaatimuksia.
Lupamääräysten perustelut
Luvan saajan noudatettavaksi on annettu tavanomaiset määräykset työn
huolellisesta suorittamisesta sekä yleisten ja yksityisten etujen turvaamisesta.
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LAUSUNTO YKSILÖIDYISTÄ VAATIMUKSISTA
Asiakirjoista ja suunnittelijalta saadun selvityksen perusteella alituskohdat
sijaitsevat suvannoissa eivätkä ilmeisesti ole lohikalojen poikastuotantoalueilla.

PÄÄTÖKSEN TÄYTÄNTÖÖNPANO
Päätöksen yleinen täytäntöönpanokelpoisuus
Päätös on täytäntöönpanokelpoinen sen saatua lainvoiman.

SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET
Vesilaki 2 luku 3 §, 4 §, 6 § 1 momentti, 7 § 2 momentti, 12 §, 15 § ja 31 §
1 momentti sekä 21 luku 8 § 2 momentti
Vesiasetus 85 § 1 momentti

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

Ympäristöneuvos

Jorma Rantakangas

Esittelijä

Anna-Maria Karppinen

Asia on ratkaistu ympäristölupavirastoista annetun lain 10 a §:n mukaisesti
yhden ratkaisijan kokoonpanossa.
Tiedustelut: asian esittelijä, puh. 020 490 122.
A-MK/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 30.10.2006, 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 040 490 122; telekopio 020 490 6499
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.

