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HAKEMUS JA SEN VIREILLETULO
Oulun kaupungin liikelaitos Oulun Satama on ympäristölupavirastoon
9.6.2008 saapuneessa hakemuksessa pyytänyt lupaa paineviemärin ja vesijohdon rakentamiseen Oulujoen suistoalueella sijaitsevan Johteensalmen
alitse Oulun kaupungissa hakemukseen liitetystä suunnitelmasta ilmenevällä tavalla.
Lisäksi hakija on pyytänyt lupaa saada aloittaa rakennustyöt ennen lupapäätöksen lainvoimaiseksi tuloa.

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE
Vesilaki 2 luku 2 §

HANKKEEN KUVAUS
Yleistä
Oulun Satamalla on tarkoitus parantaa yleistä vesihuoltoa Vihreäsaaren
alueella. Nykyisin alueella ei ole kunnallista vesihuoltojärjestelmää. Kiinteistöjen jätevedet johdetaan kiinteistöjen omiin säiliöihin, joista osa on jo
vanhoja. Samalla rakennetaan laivoille jätevesien purkuyhteysmahdollisuus.
Viemäriverkoston runkolinja rakennetaan PEH 160–10 paineputkesta. Samassa yhteydessä on tarkoitus saneerata olemassa olevaa vesijohtoa, joka on rakennettu pääosin 1970-luvulla. Nykyinen vesijohdon runkolinja on
rakennettu 160 PVC -putkesta, joka on tarkoitus korvata uudella PEH 160–
10 putkesta rakennettavalla ja paineviemärin rinnalle asennettavalla vesijohdolla. Runkolinjan kokonaispituus on 2 690 metriä, josta saneerattavaa
vesijohtoa on 1 870 metriä. Vesistön alituksen pituus Johteensalmessa on
22 metriä.
Suunnitellut työt
Alitusjohdot sijoitetaan Johteensalmen rannoilla ja vesistön pohjassa kaivantoihin. Putket asennetaan pituusleikkauksissa esitettyihin korkeustasoihin. Asennuksen tavoitesyvyys rannoilla on 2,7 metriä. Vesisyvyyden ollessa alle 2 metriä kaivetaan johdot salmen pohjan alapuolelle pituusleikkauksissa esitettyihin syvyyksiin. Vesisyvyyden ollessa yli 2 metriä putket
lasketaan pohjaan painotettuina.
Paineviemäri ja vesijohto painotetaan vähintään 100 %:n nettopainotuksella koko vesistön alituksen matkalta sekä molemmilla rannoilla noin 10 metrin matkalta. Painotus pitää johdot pysyvästi vesistön pohjalla. Painoina
käytetään putkien ympärille asennettavia betonipainoja. Painot kiilataan
kiinni putkeen siten, etteivät ne pääse hankaamaan putkea. Kiilojen pituuden tulee olla sellainen, että ne jäävät painon betonireunojen sisäpuolelle
(esimerkiksi verkot eivät tartu tällöin niin helposti painoon). Putken ja painon väliin asennetaan painoon kiinniliimattu pehmuste S > 2 mm. Painot
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ketjutetaan toisiinsa halkaisijaltaan vähintään 5 mm:n suuruisella nylonköydellä. Köysi estää painojen liikkumisen mm. putken laskun aikana.
Kaivumaat läjitetään kaivantoon, joten kaivumaita ei jää läjitettäväksi. Työn
suorittamisen ajaksi kaivumaat sijoitetaan rannoilla kaivannon reunalle niin,
etteivät ne vyöry vesiuomaan eivätkä aiheuta luiskien sortumista.
Viemäri ja vesijohto merkitään alitettavan Johteensalmen molemmin puolin
yleisen työselityksen mukaisin merkkikilvin.
Työn suorituksessa noudatetaan RIL 77–2005 Maahan ja veteen asennettavat kestomuoviputket -julkaisun ohjeita.

ALUEEN OMISTUSSUHTEET
Vesistön alituskohdan ranta-alueet ja vesialueen omistaa Oulun kaupunki.
Oulun Satama hallinnoi Vihreäsaaren puoleista ranta-aluetta.

YMPÄRISTÖN TILA HANKKEEN VAIKUTUSALUEELLA
Yleiskuvaus vesistöstä
Hankealue sijaitsee Oulujoen suistossa Hietasaaren ja Vihreäsaaren välissä. Oulujoen Merikosken virtaamasta ⅔ kulkee niin sanotun Rommakonväylän kautta, josta yhtenä sivuhaarana erkanee Johteensalmi. Kumpikin
vesistö laskee Perämereen Oulun edustalla.
Vedenkorkeudet ja virtaamat
Lähin Oulujoen virtaamamittauspiste sijaitsee Merikosken voimalaitoksessa. Vuosien 2003–2007 virtaamien keskiarvot ovat:
MQ = 250 m3/s
MNQ = 48 m3/s
MHQ = 608 m3/s
Vedenkorkeus Johteensalmessa noudattaa pääasiassa meriveden korkeuksia. Vaihteluväli Oulun edustalla on seuraava:
MHW = +1,83 m (mitattu vuonna 1984)
MNW = –1,31 m (mitattu vuonna 1929)
MW = –0,577 m (mitattu vuonna 2007)
Ilmoitetut vedenkorkeudet on annettu teoreettisen keskiveden suhteen
korkeusjärjestelmässä NN. Korkeudet ovat merentutkimuslaitoksen vahvistamia.
Vesistön käyttö
Asennuspaikan läheisyydessä Oulujoen suistoalueella Rommakonselällä
ja Oulun edustan merialueella harjoitetaan kotitarve- ja virkistyskalastusta.
Johteensalmessa ei kuitenkaan käytännössä kalasteta. Kalastus suisto-
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alueella on vapakalastusta. Merialueella kalastetaan vapojen ohella verkoilla. Saalis on pääasiassa haukea, ahventa, siikaa, taimenta ja lohta.
Merikosken voimalaitoksen alapuolella harjoitetaan myös vaellussiian lippokalastusta ja nahkiaisenpyyntiä.
Vesiliikenne Ouluun tulee pääsääntöisesti 10 metrin syväväylää pitkin, jonka jatkeena on huviveneväylästö Oulujoen suiston veneilysatamiin.

HANKKEEN VAIKUTUKSET YMPÄRISTÖÖN SEKÄ YLEISIIN JA YKSITYISIIN ETUIHIN
Asennettavilla putkirakenteilla ei ole vaikutusta vedenkorkeuksiin tai virtaamiin. Rakentamisesta ei aiheudu sellaisia muutoksia vesistöön, joilla
olisi vaikutusta alueen kalastoon tai kalastukseen.
Tällä hetkellä hankealueen vesistössä ei ole vesiliikennettä matalan syväyksen vuoksi. Asennuksessa on kuitenkin varauduttu siihen, että putket
eivät estä salmen kunnostusta virkistyskäyttöön tulevaisuudessa. Nykyiseen vesiliikenteeseen putkirakenteilla ei ole mitään vaikutusta. Paikoilleen
asennetut putket eivät haittaa vesiliikennettä.

LUPAHAKEMUKSEN KÄSITTELY
Lupahakemuksesta kuuleminen
Ympäristölupavirasto on 25.6.2008 pyytänyt hakemuksen johdosta lausunnot Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskukselta ja Oulun seudun ympäristövirastolta. Lausunnot on pyydetty toimittamaan ympäristölupavirastoon
viimeistään 11.7.2008.
Lausunnot
1. Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus
Ympäristökeskus on todennut, että hakemuksessa ei ole mainintaa siitä,
että Vihreäsaaren ranta-alue on osa Natura 2000 -verkostoon kuuluvaa
Oulujoen suistoa (FI1103004). Oulujokisuisto on yksi keskeisimmistä lietetattaren esiintymisalueista Suomessa. Alueella kasvaa myös useita muita
uhanalaisia ja harvinaisia kasvilajeja. Ympäristökeskus on katsonut, että
suunniteltu hanke ei ennalta arvioiden heikennä suojelun tarkoitusta.
Ympäristökeskus on katsonut, että hakemuksen mukainen rakentaminen ei
näyttäisi sanottavasti loukkaavan yleistä etua. Lupa on myönnettävissä vesilain 2 luvun 6 §:n 1 momentin nojalla ja lupa töiden aloittamiseen ennen
lupapäätöksen lainvoimaiseksi tukemista vesilain 2 luvun 26 §:n nojalla.
Työn lyhyen keston sekä vähäisiksi arvioitavien vesistövaikutuksien vuoksi
rakentamisen työnaikaisia vesistövaikutuksia ei ole tarpeen tarkkailla. Alituspaikka on merkittävä rannoille asetettavilla tauluilla.
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2. Oulun seudun ympäristövirasto
Ympäristövirasto on todennut, että ympäristövirastolla käytössä olevien tietojen mukaan Johteensalmessa ja sen ympäristössä on runsaasti uhanalaisten ja harvinaisten kasvien esiintymiä, pääasiassa lietetatarta ja vesihilpeä, mikä seikka on otettava huomioon työtä toteutettaessa. Vihreäsaaressa on myös runsaasti uhanalaisia lintuja, joiden esiintymiselle putkilinjauksella ei kuitenkaan ole merkitystä.
Johteensalmi ja sen eteläranta Hietasaarentiestä itään kuuluu lietetattaren
suojelemiseksi perustettuun Natura 2000 -alueeseen, jonka läpi viemäri- ja
vesijohtolinjaus on suunniteltu. Ympäristövirasto on katsonut, että hakemuksesta tulee pyytää Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksen luonnonsuojeluosaston lausunto.

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTON RATKAISU

KÄSITTELYRATKAISU
Ympäristölupavirasto on vesilain 16 luvun 9 §:n perusteella päättänyt ratkaista asian toimittamatta vesilain 16 luvun 7 ja 8 §:ssä säädettyä tiedoksiantoa.

PÄÄASIARATKAISU
Ympäristölupavirasto myöntää Oulun kaupungille / Oulun Satamalle luvan
paineviemärin ja vesijohdon rakentamiseen Johteensalmen alitse Oulun
kaupungissa.
Hankkeesta ei ennalta arvioiden aiheudu korvattavaa vahinkoa. Ennakoimattoman vahingon varalta annetaan jäljempää ilmenevä ohjaus.
Luvan saajan on noudatettava jäljempää ilmeneviä lupamääräyksiä.

LUPAMÄÄRÄYKSET
1. Rakenteita koskevat määräykset
Paineviemäri ja vesijohto on rakennettava hakemussuunnitelman liitteenä
olevasta piirustuksesta " Vihreäsaaren viemäröinti. Asemapiirros. Johteensalmen alitus" MK 1:500 ilmenevään paikkaan liitteenä olevan piirustuksen
"Vihreäsaaren viemäröinti. Pituusleikkaus. Johteensalmen alitus" MK 1:200
osoittamalla ja hakemussuunnitelmasta muutoin ilmenevällä tavalla.
Ranta-alueella ja siellä, missä veden syvyys on pienempi kuin 2,0 metriä
keskivedenkorkeudesta MW mitattuna, paineviemäri ja vesijohto on asennettava pohjan alapuolelle tehtävään kaivantoon ja peitettävä. Muualla vesialueella paineviemäri ja vesijohto on asennettava riittävästi painotettuna
vesistön pohjalle niin, ettei se pääse liikkumaan eikä vaikeuta vesistön
käyttämistä.
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Paineviemärin ja vesijohdon sijainti on merkittävä molemmille rannoille
asetettavilla, selvästi näkyvillä tauluilla, joissa on ilmoitettava kaapelin
omistaja.
2. Rakentamisaika
Rakennustyö on suoritettava kahden (2) vuoden kuluessa tämän päätöksen lainvoimaiseksi tulemisesta uhalla, että myönnetty lupa on muutoin
katsottava rauenneeksi.
3. Työnaikaisten haittojen minimointi
Rakennustyö on suoritettava niin, ettei siitä aiheudu sellaista vahingollista
seurausta, joka kohtuullisin kustannuksin on vältettävissä. Työ on tehtävä
samentumista mahdollisimman vähän aiheuttavin työmenetelmin. 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.
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 paineviemäri ja vesijohto sekä niiden sijaintia
osoittavat merkkitaulut asianmukaisessa kunnossa.
5. Aloittamis- ja valmistumisilmoitus
Luvan saajan on ennakolta ilmoitettava työn aloittamisesta PohjoisPohjanmaan ympäristökeskukselle ja Oulun seudun ympäristövirastolle.
Luvan saajan on ilmoitettava kirjallisesti töiden valmistumisesta kuudenkymmenen (60) päivän kuluessa ympäristölupavirastolle sekä PohjoisPohjanmaan ympäristökeskukselle ja Oulun seudun ympäristövirastolle.

OHJAUS ENNAKOIMATTOMAN VAHINGON VARALTA
Mikäli tässä päätöksessä tarkoitetusta rakentamisesta aiheutuu sellainen
vahinko, jota lupapäätöstä annettaessa ei ole ennakoitu ja josta luvan saaja on vesilain säännösten nojalla vastuussa, voidaan korvausta tai toimenpiteitä vahinkojen poistamiseksi aiemman ratkaisun estämättä vaatia ympäristölupavirastoon toimitettavalla hakemuksella.

TÖIDENALOITTAMISLUPA
Ympäristölupavirasto myöntää Oulun kaupungille / Oulun Satamalle luvan
töiden aloittamiseen ennen tämän lupapäätöksen lainvoimaiseksi tulemista.
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Vakuuden asettaminen
Luvan saajaa ei velvoiteta asettamaan vakuutta ennen töihin ryhtymistä
niiden vahinkojen, haittojen ja kustannusten korvaamiseksi, jotka päätöksen kumoaminen tai luvan ehtojen muuttaminen voi aiheuttaa.

RATKAISUN PERUSTELUT
Käsittelyratkaisun perustelut
Ympäristölupavirasto on asian laadun vuoksi vesilain 16 luvun 9 §:n nojalla
pyytänyt viranomaisten lausunnot hakemuksesta ja käsitellyt asian enempää tiedoksiantoa toimittamatta. Hakija omistaa hankkeen kohteena olevan
vesialueen sekä ranta-alueet. Asia ei ennalta arvioiden vaikuta haitallisesti
muiden oikeuteen tai etuun.
Pääasiaratkaisun perustelut
Hakemuksessa tarkoitettu paineviemärin ja vesijohdon rakentaminen Johteensalmen alitse ei sanottavasti loukkaa yleistä tai yksityistä etua ja on
tarpeen Vihreäsaaren vesihuoltoa varten. Luvan saaja omistaa hankealueen.
Putkien kaivutöistä aiheutuu vähäistä ja tilapäistä vesistön samentumista
hankkeen lähialueella. Ympäristölupavirasto katsoo, etteivät kaivutöiden
aiheuttamat päästöt tässä päätöksessä asetetuin lupamääräyksin rajoitettuina todennäköisesti merkittävästi heikennä niitä luonnonarvoja, joiden
suojelemiseksi Oulujoen suistoalue on sisällytetty Natura 2000
-verkostoon.
Lupamääräysten perustelut
Luvan saajan noudatettavaksi on annettu tavanomaiset määräykset työn
huolellisesta suorittamisesta sekä yleisten ja yksityisten etujen turvaamisesta.
Töidenaloittamisluvan perustelut
Ympäristölupavirasto on myöntänyt luvan vesijohdon rakentamiseen vesilain 2 luvun 6 §:n 1 momentin nojalla eikä hanke sanottavasti vaikuta vesioloihin. Päätöksessä tarkoitettujen töiden suorittamisen jälkeen olot voidaan olennaisilta osin palauttaa entisen veroisiksi, mikäli lupa evätään tai
lupamääräyksiä muutetaan.
Vakuuden asettamista koskevat perustelut
Töidenaloittamislupaa koskevassa päätöksessä hakija on, ellei hakijana
ole valtio, kunta tai kuntainliitto, velvoitettava asettamaan vakuus niiden
vahinkojen, haittojen ja kustannusten korvaamisesta, jotka päätöksen kumoaminen tai luvan ehtojen muuttaminen voi aiheuttaa. Tässä asiassa luvan hakijana on Oulun kaupunki / Oulun Satama, jota vakuuden asettamisvelvollisuus ei koske.
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LAUSUNTO YKSILÖIDYISTÄ VAATIMUKSISTA
Lausunnoissa esitetyt vaatimukset on otettu huomioon lupamääräyksistä
ilmenevästi. Oulun seudun ympäristöviraston vaatimuksesta ympäristökeskuksen luonnonsuojeluosaston lausunnon pyytämisestä todetaan, että lausunto pyydetään ympäristökeskukselta, joka lausuntoa laatiessaan käyttää
tarpeen mukaan eri osastojensa asiantuntemusta.

PÄÄTÖKSEN TÄYTÄNTÖÖNPANO
Päätöksen yleinen täytäntöönpanokelpoisuus
Päätös on täytäntöönpanokelpoinen sen saatua lainvoiman.
Töiden aloittamisluvan täytäntöönpanokelpoisuus
Töiden aloittamislupaa koskeva päätös saadaan panna täytäntöön muutoksenhausta huolimatta. Muutoksenhakutuomioistuin voi kieltää päätöksen täytäntöönpanon.

SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET
Vesilaki 2 luku 3 §, 6 § 1 momentti, 12 §, 15 §, 26 § 1 momentti 3) kohta,
2 ja 6 momentti sekä 31 § 1 momentti
Vesiasetus 85 § 1 momentti

KÄSITTELYMAKSU
Ratkaisu
Lupa-asian käsittelymaksu on 440 euroa.
Oikeusohje
Ympäristöministeriön asetus ympäristölupavirastojen maksullisista suoritteista (1388/2006)
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MUUTOKSENHAKU
Päätökseen saa hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta valittamalla.

Ympäristöneuvos

Paavo Liimatta

Esittelijä

Anna-Maria Karppinen

Asia on ratkaistu ympäristölupavirastoista annetun lain 10 a §:n mukaisesti
yhden ratkaisijan kokoonpanossa.
Tiedustelut: asian esittelijä, puh. 020 690 182.
A-MK/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 13.8.2008, 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@oikeus.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:
telekopio:
sähköposti:
aukioloaika:

Oikeudenkäyntimaksu

Veteraanikatu 1, 2. kerros
PL 113, 90101 Oulu
asiakaspalvelu 020 690 182;
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.

