PUDASJÄRVEN KAUPUNKI

PÖYTÄKIRJA

1

Oulunkaaren ympäristölautakunta
Aika

28.01.2021 klo 12:00 - 12:46

Paikka

Teams-kokous

Käsitellyt asiat
§

Otsikko

§ 105
§ 106
§ 107

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Pöytäkirjantarkastajien valinta
Moottorikelkkailureitin reittisuunnitelman ja reitin ylläpitäjän
hyväksyminen välille Kiiminki - Kierikki - Yli-Tannila ja
Isokangas-Harakkaperä, Ii
Terveydensuojelulain mukaisen määräyksen antaminen sekä
uhkasakon asettaminen, Iin vesiliikelaitos, Iin kunta
Maa-aineslupa, Kettumäki I, Kettumäki Oy, Sotkajärvi,
Pudasjärvi
Tiedoksi saatettavat asiat
Muut esille tulevat asiat

§ 108
§ 109
§ 110
§ 111

Ptk tark.

Sivu
4
5
6
32
35
47
47

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI

PÖYTÄKIRJA

1

Osallistujat
Nimi

Klo

Tehtävä

Läsnä

Vähäkuopus Timo
Alaraasakka Eero
Autio Aini
Suorsa Marika
Tapio Heino
Välinen Pekka
Kylmänen Tiina
Päkkilä Risto
Pätsi Henri
Jokikokko Marja-Leena
Lantto Marja
Takkinen Sari

12:00 - 12:46
12:00 - 12:46
12:00 - 12:46
12:00 - 12:46
12:00 - 12:46
12:00 - 12:46
12:00 - 12:46
12:00 - 12:46
12:00 - 12:46
12:00 - 12:46
12:00 - 12:46
12:00 - 12:46

Puheenjohtaja
Varapuheenjohtaja
Jäsen
Jäsen
Jäsen
Jäsen
Jäsen
Jäsen
Ympäristöjohtaja
Sihteeri
Khall edustaja
Sihteeri

Poissa

Kipinä Suvi
Timonen Tomi
Törmänen Anni-Inkeri
Vainio Taina
Tihinen Antti
Liedes Teijo
Södö Kati
Leinonen Jari
Huuhtanen Minna
Maaninka Päivi
Mustonen Osmo

Lisätiedot

Jäsen
Kaupunginjohtaja
Khall puheenjohtaja
Varajäsen
Varajäsen
Varajäsen
Varajäsen
Varajäsen
Varajäsen
Varajäsen
Varajäsen

Allekirjoitukset
Timo Vähäkuopus
puheenjohtaja

Marja-Leena Jokikokko
pöytäkirjanpitäjä

Käsitellyt asiat
105 - 111
Pöytäkirja on tarkastettu
Päivämäärä
Heino Tapio
pöytäkirjantarkastaja

Pekka Välinen
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirja hyväksytty sähköposti-ilmoituksella:
Puheenjohtaja
Pöytäkirjantarkastaja
Pöytäkirjantarkastaja
Ptk tark.

Timo Vähäkuopus
Heino Tapio
Pekka Välinen

29.01.2021
01.02.2021
29.01.2021

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI

PÖYTÄKIRJA

1

Pöytäkirjan nähtävilläpito
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Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
OULYMP 28.01.2021 § 105
Puheenjohtajan esitys

Kokous todetaan laillisesti koollekutsutuksi ja
päätösvaltaiseksi.

Päätös

Todettiin.
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Pöytäkirjantarkastajien valinta
OULYMP 28.01.2021 § 106
Puheenjohtajan esitys

Oulunkaaren ympäristölautakunta valitsee kaksi
pöytäkirjantarkastajaa.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Heino Tapio ja Pekka Välinen.
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Moottorikelkkailureitin reittisuunnitelman ja reitin ylläpitäjän hyväksyminen välille Kiiminki - Kierikki Yli-Tannila ja Isokangas-Harakkaperä, Ii
OULYMP 28.01.2021 § 107
1402/11.01.02.01/2020
ASIA

Oulun kaupungin sivistys- ja kulttuurilautakunnan hakemus maastoliikennelain
(1710/1995) 15 §:n mukaisen reittisuunnitelman Kiiminki - Kierikki - Yli-Tannila
ja Isokangas-Harakkaperä ja 14 §:n mukaisen reitinpitäjän hyväksymisestä, Ii

HAKIJA

Oulun kaupungin sivistys- ja kulttuurilautakunta

HAKEMISPERUSTE

Maastoliikennelain (1710/1995) 14 § ja 15 §.

KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN TOIMIVALTA
Maastoliikennelain 14 §:n mukaan reitin pitäjän hyväksyy kuntien
ympäristönsuojelun hallinnosta annetussa laissa (64/86) tarkoitettu kunnan
ympäristönsuojeluviranomainen päättäessään reittisuunnitelmasta.
Maastoliikennelain 15 §:n mukaan moottorikelkkareitin perustamiseksi on
laadittava reittisuunnitelma, jonka hyväksymisestä päättää kunnan
ympäristönsuojeluviranomainen. Iin kunnan ympäristönsuojeluviranomaisena
toimii Oulunkaaren ympäristölautakunta.
HAKEMUS

Oulun kaupungin sivistys- ja kulttuurilautakunta on hyväksynyt 31.5.2017 § 69
Oulun kaupungin sivistys- ja kulttuuripalvelut, liikuntapalveluiden laatiman
maastoliikennelain 15 §:n mukaisen moottorikelkkailureittien Kiiminki - Kierikki
- Yli-Tannila ja Isokangas-Harakkaperä rakennussuunnitelman ja
ulkoilureittitoimituksen hakemisen.
Oulun kaupungin sivistys- ja kulttuurilautakunta pyytää Oulun seudun
ympäristötoimi -liikelaitoksen johtokuntaa hyväksymään maastoliikennelain 13
§:n mukaisten moottorikelkkailureittien reittisuunnitelman ja reitin pitäjäksi
Oulun kaupungin sivistys- ja kulttuuripalvelut, liikuntapalvelut. Oulun seudun
ympäristötoimi on 13.5.2020 siirtänyt hakemusasian käsittelyn Iin kunnan
alueella sijaitsevilta osin Oulunkaaren ympäristölautakunnalle.
Kiiminki - Kierikki - Yli-Tannila moottorikelkkailureitti alkaa perustettavaksi
suunnitellusta Kiiminki - OuluZone - Säävälä reitistä, josta se erkanee
Kuohusuon kohdalla ja jatkuu voimajohdon johtoaukean reunaa Iin kunnan ja
Oulun kaupungin rajalle. Reitin Iin kunnan alueella sijaitseva osa alkaa
Vänttilänsuolta ja jatkuu voimajohtojen johtoaukean reunaa Isokankaan
sähköaseman ohitse ja Martimonsuon läpi pohjoiseen Iin kunnan ja Oulun
kaupunkien rajalle. Tästä reitti jatkuu Oulun kaupungin alueella
Maalismaahan, Kierikkiin ja Yli-Tannilaan aina Pudasjärven kaupungin rajalle.
Kiiminki - Kierikki - Yli-Tannila reitin pituus on noin 48 kilometriä, josta Iin
kunnan alueella sijaitsee noin 4 kilometriä.
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Isokangas-Harakkaperä moottorikelkkailureitti sijoittuu kokonaisuudessaan Iin
kunnan alueelle. Reitti alkaa Kiiminki - Kierikki - Yli-Tannila reitistä, josta se
erkanee Isokankaan etelälaidalla ja jatkuu länteen voimajohtojen johtoaukean
pohjoisreunaa päättyen Iin kunnan etelärajalla voimajohdon johtoaukealle
sijoittuvalle Haukipudas-Ii moottorikelkkauralle. Isokangas-Harakkaperä reitin
pituus on noin 8 kilometriä. Molemmat reitit sijoittuvat Iin kunnan alueella
suurimmalta osin voimajohtojen johtoaukean reunaan.
Kiiminki - Kierikki - Yli-Tannila moottorikelkkailureittin perustaminen on
hakemuksen mukaan tarpeen yleisen kulkuyhteyden luomiseksi Oulun
ympäristön ja Koillismaan moottorikelkkailureitistöjen välille. IsokangasHarakkaperä moottorikelkkailureitin perustaminen on tarpeen yleisen
kulkuyhteyden luomiseksi Kiiminki - Kierikki - Yli-Tannila
moottorikelkkailureitin ja Haukipudas-Ii kelkkailu-uran välille.
Reittien rakentamisen tavoitteena on edistää liikenneturvallisuutta, parantaa
moottorikelkkailun olosuhteita sekä suojella luontoa reitillä ja sen
ympäristössä. Kiiminki - Kierikki - Yli-Tannila reitin osalta tarkoitus on muuttaa
jo olemassa oleva moottorikelkkaura viralliseksi moottorikelkkailureitiksi.
Reittien rakennussuunnitelmat sisältävät reitti- ja rakennesuunnittelun, reitin
merkitsemisen, laskelman maanomistajien korvauksista, kustannusarvion,
ympäristöselvityksen sekä tilakohtaisen työselityksen.
Ympäristöselvityksissä kuvataan suunniteltujen moottorikelkkailureittien
lähiympäristön nykytila ja selvitetään reittien rakentamisen sekä käytön
ympäristövaikutukset. Selvitysalue käsittää varsinaisen moottorikelkkailureitin
sekä sen lähiympäristön. Kiiminki - Kierikki - Yli-Tannila reitin osalta on laadittu
kartoitus riekkoreviireistä, jolla on selvitelty, sijoittuuko riekkojen reviirejä
suunnitellulle alueelle tai sen välittömään lähiympäristöön. IsokangasHarakkaperä reitti sijoittuu noin 950 metrin matkalta vedenhankintaa varten
tärkeälle Välikankaan pohjavesialueelle (11972053, luokka 1). Reitin etäisyys
Välikankaan pohjavesialueella sijaitsevaan vedenottamoon on noin 750 m.
Hakemuksen mukaan reittien suunnittelussa on hyödynnetty mahdollisimman
paljon voimajohtoja, kiinteistörajoja ja valmiita urapohjia, joten vaikutukset mm.
maankäyttöön ja maisemaan arvioidaan vähäisiksi. Asutukselle aiheutuvat
meluhaitat tai pakokaasupäästöistä aiheutuvat haitat jäävät pääsääntöisesti
hyvin vähäisiksi. Suunnitelluista reiteistä on tiedotettu reittien varren
maanomistajia ja saatu palaute on mahdollisuuksien mukaan huomioitu
suunnittelussa ja reitin linjausta on alkuperäisestä muutettu. Virallisen ja
kunnossapidetyn moottorikelkkailureitin myötä kelkkailu keskittyy reitille ja
vähentää häiriötä epävirallisilla urilla ja epämääräistä sekä häiritsevää
kelkkailua asuinympäristöissä.
Reitit sijoittuvat suurimmaksi osaksi poronhoitoalueelle, missä poronhoidon
rakenteiden lisäksi huomioon otettavia kohteita ovat vasoma- ja
talvilaidunalueet sekä porojen kulkureitit. Reitit kulkevat pääosin jo valmiita
uria pitkin, jolloin talvilaidunmaiden vähenemisen pitäisi jäädä mahdollisimman
vähäiseksi. Kesälaitumiin reiteillä ei ole vaikutusta. Vaikutukset poronhoitoon
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ovat vähäisiä. Yhteistyössä paliskuntien kanssa suunnitelluilla vaihtoehtoisilla
reittilinjauksilla on pyritty vähentämään erotusaitojen ja ruokintapaikkojen
läheisyydessä aiheutuvia vaikutuksia. Vaikutusten vähentämiseksi
poronhoitoalueella kulkeva moottorikelkkailureitti merkitään porovaarakyltein,
jonka lisäksi kelkkailua rajoitetaan nopeusrajoituksin.
Suunnitellun moottorikelkkailureitin luontoon kohdistuvat vaikutukset
painottuvat kasvillisuuteen ja luontotyyppeihin sekä linnustoon ja muuhun
eläimistöön. Maaperään kohdistuvat vaikutukset ovat vähäisiä ja myös pohjaja pintavesiin kohdistuvat vaikutukset jäävät vähäisiksi, sillä reitin
rakentamisen yhteydessä tehtävät rakentamistoimenpiteet ovat kohtalaisen
pienialaisia ja kevyitä. Sen sijaan rakentamistoimet aiheuttavat suurimmat
vaikutukset kasvillisuudelle ja luontotyypeille puuston raivaamisen ja
maanpinnan tasaamisen myötä.
Niiltä osin, kun reitti on suunniteltu rakennettavan luonnontilaisten tai
luonnontilaisen kaltaisten soiden reunoille tai soiden läpi, voi
moottorikelkkailureitin rakentamisella olla vaikutusta uhanalaisiin kasvilajeihin.
Suunnitellulla reitillä alle ei tiettävästi jää kelkkailun vaikutuksille herkkien
uhanalaisten lajien esiintymiä, eikä uhanalaisia luontotyyppejä. Ojittamattomia
soita ja suon osia esiintyy moottorikelkkailureitin ympäristössä Vänttilänsuon
pohjoisosassa, Eteläsuolla, Ahvenlammella ja Utasuolla, joiden kohdalla reitti
ei kuitenkaan ylitä laajoja luonnontilaisia avosuo-osuuksia. Eteläsuolla reitti
kulkee vesitaloudeltaan ja kasvillisuudeltaan muuttuneen osa-alueen läpi,
joten potentiaalisten suojelullisesti arvokkaiden kasvilajien
esiintymismahdollisuudet reitillä arvioidaan pieneksi. Utasuon luoteishaaran
alueella esiintyy vaaleasara, mutta etäisyyden sekä saran talvisen
kulutuskestävyyden perusteella reitistä ei arvioida aiheutuvan vaikutuksia
lajille. Utasuon luoteishaaran alueella voi esiintyä muita mesotrofisuutta
vaativia suojelullisesti arvokkaita kasvilajeja, mutta voimajohdon rakentamisen
myötä suojelullisesti arvokkaiden kasvilajien esiintymistodennäköisyys
arvioidaan pieneksi Utasuon ylittävällä reittiosuudella.
Lintuihin ja eläimiin vaikutukset arvioidaan vähäisiksi tai olemattomiksi sillä
perustein, ettei kelkkailukausi ole päällekkäinen pesimäkauden kanssa, eikä
kyseisiä lajeja tai niiden pesiä esiinny reitin lähiympäristössä tai niiden
esiintyminen on hyvin epätodennäköistä ja reviirit laajoja, jolloin eläimet
pystyvät väistämään häiriötä ja siirtymään kauemmas.
Moottorikelkkailureittien arvioidut toteuttamiskustannukset (sisältäen
maanomistajille maksettavat korvaukset ja reittitoimituksen) ovat koko Kiiminki
- Kierikki-Yli-Tannila reitin osalta 174 820 € ja Isokangas-Harakkaperä reitin
osalta 31 880 €.
Reittisuunnitelma on tehty hakemuksen mukaan lakien, sääntöjen ja ohjeiden
mukaisesti niin, ettei kenellekään osapuolelle, myös luontoarvot huomioiden,
aiheudu suunnitellusta moottorikelkkailureitistä kohtuutonta haittaa.
Alueella on voimassa Pohjois-Pohjanmaan 1., 2. ja 3. vaihemaakuntakaavat.
Maakuntakaavoissa on osoitettu Tirinkylä – Maalismaa – Vuornos – Kierikki–
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Koutuanjärvi – välille moottorikelkkailun yhteystarvemerkintä (2.vmkk), jota
Kiiminki - Kierikki - Yli-Tannila moottorikelkkailureitti likimääräisesti myötäilee.
2. vaihemaakuntakaavassa on osoitettu moottorikelkkailun
yhteystarvemerkintä edellä mainitun yhteystarpeen ja Iin keskustaajaman
välille. Tämä yhteystarvemerkintä sijaitsee osittain hieman etelämpänä kuin
Isokangas-Harakkaperä moottorikelkkailureitti. Iin kunnan alueella molemmat
reitit sijoittuvat osittain 3. vaihemaakuntakaavassa poronhoitoalueeksi
osoitetulle alueelle. Iin kunnan alueelle sijoittuvat osat reiteistä sijoittuvat
Uuden Oulun yleiskaavan alueelle. Uuden Oulun yleiskaavan yhteydessä ei
ole tutkittu tai ratkaistu olemassa olevia tai uusia moottorikelkkailureittejä.
Maastoliikennelain 3. luku 16 §:n mukaan moottorikelkkailureitti voidaan
perustaa riippumatta maa-alueen tai vesialueen omistajan tai haltijan
suostumuksesta, jos reitin perustaminen on tarpeen yleisen kulkuyhteyden
luomiseksi tai yleisen virkistyskäytön kannalta eikä reitistä aiheudu maaalueen omistajalle tai haltijalle eikä poronhoidolle huomattavaa haittaa.
Kiiminki - Kierikki - Yli-Tannila ja Isokangas-Harakkaperä reittilinjauksilla on Iin
kunnan alueella yhteensä reilu 40 erillistä tilaa. Reittilinjoilta on saatu noin 30
tilan osalta yksityisiltä maanomistajilta vapaaehtoisia maankäyttösopimuksia.
Maastoliikennelain mukaan reitinpitäjän ja reittisuunnitelman hyväksyy kunnan
ympäristönsuojeluviranomainen. Oulun seudun ympäristötoimi -liikelaitoksen
johtokunnan hyväksyttyä reittisuunnitelman, reitinpitäjän on haettava
reittitoimitus vuoden kuluttua siitä, kun reittisuunnitelma on hyväksytty
lainvoimaisella päätöksellä.
Moottorikelkkailureittien suunnitteluvaiheessa on pyydetty lausunnot Museo- ja
tiedekeskus Luupilta, Fingrid Oyj:tä, Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenneja ympäristökeskukselta, Metsähallituksen luontopalveluilta, Kiimingin
paliskunnalta, Metsäkeskukselta, PVO-Vesivoima Oy:tä, Pohjolan Voima
Oy:tä, Haukiputaan, Kiimingin ja Iin riistanhoitoyhdistyksiltä sekä Suomen
riistakeskukselta.
Hakija on 2.7.2020 täydentänyt hakemusta reittimuutoksella Kiiminki - Kierikki
- Yli-Tannila reittiin Vänttilänsuon pohjoisosassa. Täydennyksen mukaan
hakemuksessa esitetty reitti kulkee Vänttilänsuon pohjoisosassa mesotrofisen
ruopparimpinevan halki ja rimpinevalla on havaittu Fingrid Oy:n 110 kV
voimajohtohankkeen ympäristöselvityksen (Eurofins Ahma Oy 2020)
perusteella silmälläpidettäväksi (NT) ja alueellisesti uhanalaiseksi (RT)
luokiteltua ruskopiirtoheinää (Rhynchospora fusca). Ruskopiirtoheinän
esiintymä on lähimmillään noin 50 metrin etäisyydellä moottorikelkkailureitistä
itään.
Moottorikelkkailureitin ollessa käytössä suo on normaalina talvena jäässä ja
lumen peitossa, jolloin puuttomalle suolle, kuten mesotrofiselle rimpinevalle ja
sen kasvillisuudelle, ei kohdistu vaikutuksia. Lauhana talvena ja
kelkkailusesongin alku- ja loppupäässä suo voi kuitenkin olla osittain sulana
tai lumipeite ohut, jolloin ei voida sulkea täysin pois mahdollisuutta, että
kasvillisuuteen kohdistuu kulutusvaikutuksia. Moottorikelkkailureitin itäpuolella
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sijaitsevaa ruskopiirtoheinä esiintymää voidaan suojella kulutusvaikutuksilta
selvillä reittimerkinnöillä ja säilyttämällä tarpeeksi leveä suojavyöhyke reitin ja
lajiesiintymän välillä. Sen sijaan lajin kasvuympäristöön (mesotrofinen
rimpineva) kulutusvaikutuksia voi lauhoina talvina kohdistua.
Jotta vaikutukset mesotrofiseen rimpinevaan voidaan välttää, siirretään
moottorikelkkailureitti koilliseen, jolloin se sivuaa Vänttilänsuon sen
koillispuolelta, eikä kulje suon vetisimpien osien halki. Ruopparimpinevan ja
reitin väliin jää vähintään 20 metrin suojavyöhyke ja etäisyyttä
ruskopiirtoheinän esiintymään on vähintään 60 metriä. Reitti kulkee uudelleen
linjattuna kangasmaalla ja seuraa puuston reunaa, mikä edes auttaa
kelkkailijoita pysymään merkityllä reitillä. Selkeillä reittimerkinnöillä pyritään
lisäksi pitämään kelkkailijat merkityllä reitillä, joka on tärkeää myös
Isokankaalla sijaitsevan porojen erotusaidan ja ruokintapaikan takia.
ASIAN KÄSITTELY
Hakemuksesta tiedottaminen
Hakemuksesta on kuulutettu Pudasjärven kaupungin ja Iin kunnan
verkkosivuilla 18.8. -18.9.2020. Lisäksi hakemuksesta on ilmoitettu
sanomalehti Kalevassa 18.8.2020; sanomalehti Rantapohjassa 18.8.2020 ja
sanomalehti Iisanomissa 20.8.2020. Hakemuksesta on ilmoitettu tiedossa
oleville asianosaisille kirjallisesti.
Lausunnot
Asiasta on pyydetty lausunto Fingrid Oyj:ltä, Iin kunnalta, Iin vesilaitokselta,
Kiimingin paliskunnalta, Kollajan paliskunnalta, Metsähallitukselta, Oulun
poliisilaitokselta, Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja
ympäristökeskukselta sekä Pohjois-Pohjanmaan museolta.
Asiasta ovat antaneet lausunnon Vapo Oy, Oulun poliisilaitos, Kiimingin
paliskunta, Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus,
Pohjois-Pohjanmaan museo, PVO Oy, Fingrid Oyj ja Iin kunta.
Lausunnoista ja muistutuksista on poistettu Oulun kaupungin puolelle
sijoittuvaa moottorikelkkailureittisuunnitelmaa koskevat osiot.
Vapo Oy:n lausunto 28.8.2020 koskee kokonaisuudessaan Oulun kaupungin
puolelle sijoittuvaa osaa Kiiminki - Kierikki - Yli-Tannila
moottorikelkkailureitistä.
Oulun Poliisilaitos 1.9.2020:
”Oulun seudulla moottorikelkkaliikennettä esiintyy vaihtelevasti. Oulun
poliisilaitos saa talvisin useita valvontapyyntöjä, liittyen luvattomalla alueella
tapahtuvaan moottorikelkkailuun. Moottorikelkkailun mahdollisesti lisääntyessä
on perusteltua osoittaa moottorikelkkailijoille moottorikelkkareittejä
moottorikelkkailun harrastamiseen.
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Edellä mainituilla perusteluilla Oulun poliisilaitos pitää hyvänä Kiiminki-KierikkiYli-Tannila ja Isokangas-Harakkaperä -moottorikelkkailureitin
reittisuunnitelmaa Oulun kaupungin sivistys- ja kulttuurilautakunnan
esittämällä tavalla.
Poliisilaitos pitää myös tärkeänä, että Oulun seudulla mahdollistetaan laillinen
kelkkailu suhteessa moottorikelkkailijoiden määrään.”
Kiimingin paliskunta 13.9.2020:
”Suunnitellun moottorikelkkareitin Kiiminki – Kierikki – Ylitannila saavuttaessa
poronhoitoalueen rajan ja Kiimingin paliskunnan omistaman maa-alueen r:no
Porola 564-421-1-2. Kiimingin paliskunta on aiemmin 9.6.2016 tehnyt
maankäyttösopimuksen kyseisen tilan kohdalta moottorikelkkareitin
rakentamista varten. Kiimingin paliskunnalle on tullut tarve käyttää maaaluettaan omaan käyttötarkoitukseen ja purkaa tällä asiakirjalla kyseisen
maankäyttösopimuksen Oulun kaupungin kanssa. Maa-alueelleen paliskunta
rakentaa porojen keräily- ja ruokinta-aidan talvikauden poronhoitoa varten.
Kelkkareitille on haettava tältä osin vaihtoehtoinen reitti.
Kiimingin paliskunta on aikaisemmin antanut lausunnon kyseisestä
kelkkareitistä ja paliskunnalla ei ole muuta huomautettavaa asiasta.
Harakkaperä – Isokangas moottorikelkkareitistä Kiimingin paliskunta on
aikaisemmin antanut lausunnon ja siihen ei paliskunnalla ole lisättävää.”
Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 17.9.2020:
”Molempien reittien todetaan sijoittuvan suurimmaksi osaksi olemassa oleville
reiteille tai muuten valmiille pohjille, kuten voimajohtoalueille ja
metsäautoteille. ELY-keskus pitää positiivisena, että arvioinnissa on
tarkasteltu, joskin yleisellä tasolla, myös hankkeen ilmastovaikutuksia.
Vaikutukset on arvioitu vähäisiksi verrattuna autoiluun tai pidempään
vastaavaan reittiin.
Luonnonympäristö
Isokangas-Harakkaperä
Kyseessä on kokonaan uusi moottorikelkkareitti, joka sijoittuisi
kokonaisuudessaan Fingridin vasta rakennetun 2 x 110 kV voimajohdon
johtokäytävän pohjoislaitaan. Ympäristöselvitys (Ramboll 9/2016) perustuu
asiantuntijaarvioon olemassa olevan nykytilatiedon pohjalta eikä sitä varten
ole tehty maastoselvityksiä.
Suunnitellun moottorikelkkailureitin leveys on 4 metriä. Puuston poistaminen
reitiltä ei ole tarpeellista, sillä ko. toimenpide on tehty jo voimajohdon
rakentamisen yhteydessä. Reittiä rakennettaessa pohja tasataan kannoista,
kivistä ja mättäistä noin 5 m leveydeltä. Kuivilla kankailla ja soilla, missä
maasto on valmiiksi tasaista, maan pintakerros säästetään. Virtaaviin ojiin
asennetaan läpimitaltaan 400–800 mm rummut ja pienet ojat, joissa ei ole
talviaikana virtausta, joko luiskataan tai annetaan olla ennallaan, ainoastaan
Ptk tark.

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI
Oulunkaaren
ympäristölautakunta

PÖYTÄKIRJA
§ 107

1
28.01.2021

tasoitetaan kunnostuksen yhteydessä lumella. Näiden toimenpiteiden jälkeen
reitti on koneellisesti ylläpidettävissä. Reitti ei ylitä jokea, mutta pienempiä
ylitettäviä ojia ovat Vähälamminoja sekä Välioja, joihin on suunniteltu
asennettavaksi rummut. Maankäytön muutokset reitillä ja sen ympäristössä on
arvioitu vähäisiksi.
Vaikkakaan maastoinventointeja ei ole tehty, vaikutusmekanismit ja
vaikutukset luontoympäristöön on tarkasteltu olemassa olevan aineiston
pohjalta huolella.
Reitillä voi esiintyä happamia sulfaattimaita, mutta rakentamisen yhteydessä ei
arvioida aiheutuvan valumavesien happamoitumisriskiä. Purojen ja uomien
ylityksessä on noudatettava erityistä huolellisuutta ja käytännön ohjeistus
rakentamistyön toteuttajille on tarpeen. Rumpujen asennuksesta ei saa
aiheutua haittaa kalan nousulle. Ojien pientareille sijoittuessaan reitin
rakentamisesta ja eroosiosta voi aiheutua kuormitusta ojiin ja edelleen
alapuoliseen vesistöön ja rakentaminen vaatii erityistä huolellisuutta ja monin
paikoin myös reitin siirtämistä kauemmas ojasta. Nämä kohteet tulee tunnistaa
jatkosuunnittelussa.
Moottorikelkkailureitin vaikutusmekanismit kasvillisuudelle ja luontotyypeille
on tuotu hyvin esille. Arvokkaimmat reitin osat on selvityksessä esitetyn
perusteella käsitelty hyvin voimakkaasti ja mahdolliset kasvillisuusarvot
menetetty jo aiemmin Fingridin voimajohtoreittiä rakentaessa.
Moottorikelkkailun linnustovaikutukset on arvioitu vähäisiksi. Arvioinnissa on
otettu huomioon mm. kanalintujen soidin sekä mahdolliset petolintujen
pesinnät. Soitimille aiheutuvat vaikutukset on arvioitu vähäisiksi. Olemassa
olevan tiedon perusteella reitin vaikutusalueella ei sijaitse petolintujen pesiä.
Kelkkareitillä tai sen vaikutusalueella ei sijaitse luonnonsuojelualueita.
Kiiminki – Yli-Tannila
Ympäristöselvitystä (Ramboll 10/2016) varten on tarkastettu maastossa
luontokohteet, joilla on arvioitu ilmakuva- ja karttatarkastelun sekä olemassa
olevien uhanalaistietojen perustella mahdollisesti esiintyvän
moottorikelkkailureitin vaikutuksille herkkiä suojelullisesti arvokkaita lajeja tai
luontotyyppejä. Kaikki tarkastetut kohteet olivat soita. Soilla reitti sijoittuu jo
olemassa olevalle epäviralliselle reitille. Reittiä on muutettu heinäkuussa 2020
Vänttilänsuolla Fingridin maastoselvitysten yhteydessä havaittujen
luontoarvojen vuoksi.”
ELY-keskus yhtyy arviointiin lukuun ottamatta Kupsussuota. IsokangasHarakkaperä ympäristöselvityksessä on kuvattu moottorikelkkailureitin
aiheuttamia vaikutusmekanismeja mm. aiempaan tutkimustietoon pohjautuen.
Kyseisen selvityksen tekstistä sekä kuvasta 6–3 käy hyvin ilmi, kuinka reitti voi
muuttaa laajaltikin suoalueen luontotyyppejä.
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”Vaikutukset linnustolle ja muulle eläimistölle arvioidaan vähäisiksi. Reitin
läheisyyteen ei sijoitu suojelualueita.
Maanmuokkaustarpeen ja vaikutusten pintavesiin arvioidaan jäävän
vähäisiksi. Myös tällä reitillä purojen ja uomien ylityksessä sekä
lähteen/lähteiden läheisyydessä on noudatettava erityistä huolellisuutta ja
käytännön ohjeistus rakentamistyön toteuttajille on tarpeen. Myös
työselitykseen lienee tarpeellista mainita asiasta. Rumpujen asennuksesta ei
saa aiheutua haittaa kalan nousulle.
Ojien pientareille sijoittuessaan reitin rakentamisesta ja eroosiosta voi
aiheutua kuormitusta ojiin ja edelleen alapuoliseen vesistöön ja rakentaminen
vaatii erityistä huolellisuutta ja monin paikoin myös reitin siirtämistä kauemmas
ojasta. Nämä kohteet tulee tunnistaa jatkosuunnittelussa.
Alueidenkäyttö ja kaavoitus
Alueella on voimassa Pohjois-Pohjanmaan 1., 2. ja 3. vaihemaakuntakaavat.
Maakuntakaavoissa on osoitettu Tirinkylä – Maalismaa – Vuornos – Kierikki–
Koutuanjärvi – välille moottorikelkkailun yhteystarvemerkintä (2.vmkk), jota nyt
suunniteltava moottorikelkkareitti likimääräisesti myötäilee. Noin
Koutuanjärven kohdalla maakuntakaavassa osoitettu nykyiset reitit jatkuvat
mm. Pudasjärven ja Iin suuntaan. Maakuntakaavassa entisen Yli-Iin kunnan
alue on osoitettu poronhoitoalueena. Muita maakuntakaavassa osoitettuja
käyttötarkoituksia tai aluevarauksia suunniteltavan reitin alueella ovat erilaiset
johto- ja muut yhteystarvemerkinnät, yhdyskuntateknisiin järjestelmiin liittyvät
kohdemerkinnät (en), yksittäiset suojelualueet, keskeiset taajama tai lomaasumisen alueet (ensi sijassa Maalismaa ja Kierikki) sekä erilaisia
ympäristöarvoja kuvaavat merkinnät (kuten pohjavesialueet ja arvokkaat
vesistöaluemerkinnät) sekä viher- tai muut virkistysyhteystarvemerkinnät.
Suunniteltavan kelkkareitin varrelle sijoittuu Uuden Oulun yleiskaava sekä
tarkemmat Iijokivarteen sijoittuvat voimassa olevat osayleiskaavat
(Jakkukylän, Karjalankylän ja Kierikin osayleiskaavat). Uuden Oulun
yleiskaavan yhteydessä ei ole tutkittu tai ratkaistu olemassa olevia tai uusia
moottorikelkkailureittejä. Suunniteltua kelkkailureittiä lähimmät
asemakaavoitetut alueet sijaitsevat Yli-Iin taajamassa. Kaavoissa suunniteltu
maankäyttö ilmenee tarkemmin em. kaavoista.”
Suunniteltu kelkkailureitti kulkee pääosin rakentamattomalla alueella.
Asumista ja lomarakentamista sijoittuu lähinnä suunnitellun reitin
läheisyydessä vesistöjen ranta-alueille ja jokivarsia myöden kulkevien teiden
varsille.
”Lausuntopyyntökarttaan rajatulla vaikutusalueella ei ole valtakunnallisesti
merkittäviä rakennetun kulttuuriympäristön kohteita. Sen sijaan suunniteltu
kelkkailureitin varrelle sijoittuu useita Museoviraston muinaismuistorekisteriin
sijoittuvia kohteita ja laajempia alueita. Iijokivarsi ja suunnittelualue
laajemminkin on arkeologisesti rikasta. Arkeologisten arvojen ja
muinaismuistolain mukaisen rauhoituksen huomioiminen koko suunniteltavan
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reitin osalta on tarpeen varmistaa yhteistyössä asianosaisen
museoviranomaisen kanssa. Alueellisena vastuumuseona toimii
kulttuuriympäristön osalta Oulun museo ja tiedekeskus Luuppi.
Liikenne
Moottorikelkkailureitin maantien ylityskohta vaatii tienpitäjän luvan.
Moottorikelkkailureitin ylityskohdasta ei saa aiheutuva vaaraa
liikenneturvallisuudelle tai tien kunnossapidolle. Lupaa haetaan Pirkanmaan
ELY-keskuksen liikenteen lupapalveluista.
Pohjavesikysymykset
Isokangas-Harakkaperä reitti sijoittuu noin 950 metrin osalta Välikankaan
vedenhankinnan kannalta tärkeälle (1.luokka) pohjavesialueelle ja tästä noin
600 metrin matkalla pohjaveden varsinaiselle muodostumisalueelle. Reitti
kulkee kuitenkin noin 750 metrin etäisyydellä Välikankaan vedenottamosta,
joten riski vedenottamolle arvioidaan olevan pieni. Reitistön osalta
pohjavesivaikutuksia on arvioitu kattavasti ympäristöselvityksessä (Ramboll
23.9.2016).”
”Vähäiset maanmuokkaustoimet aiheuttavat vain vähäisiä vaikutuksia
pohjavesille, sillä maanmuokkaustoimet kohdistetaan maaperän
pintakerrokseen. Moottorikelkkailun aiheuttamat vaikutukset pohjavesille ovat
pieniä, mutta mahdollinen polttoaineen kuten bensiinin pääsy maaperään ja
siitä edelleen pohjaveteen aiheuttaa aina riskin. Bensiinin haihtuminen
helposti sekä liikkuminen reitillä lumipeitteisenä aikana vähentää
huomattavasti riskiä. ELY-keskus muistuttaa, että yleistä varovaisuutta on
syytä kuitenkin noudattaa pohjavesialueilla toimittaessa.”
Pohjois-Pohjanmaan museo 17.9.2020:
”Tämä Pohjois-Pohjanmaan museon lausunto koskee arkeologista
kulttuuriperintöä.
Muinaismuistolaki (295/1963) kieltää kaikenlaisen muinaisjäännökseen
kajoamisen ilman lain mukaista lupaa. Suunnitellun moottorikelkkailureitin
leveys on 4 metriä. Reittiä rakennettaessa puusto poistetaan ja pohja tasataan
muun muassa kiviä poistamalla tai siirtämällä, kaivamalla uraa tai
tasoittamalla. Tällainen urapohjan muokkaaminen on maaperään kajoamista,
joka muinaisjäännöksen alueella tehtynä väistämättä tuhoaa muinaisjäännöstä
ja on muinaisjäännökseen kajoavaa, mikäli sellaiseen kohdistuvat.
Pohjois-Pohjanmaan museo on lausunut Oulun kaupungin sivistys- ja
kulttuuripalveluiden pyynnöstä reitteihin liittyen 27.9.2016
(OUKA/5682/10.03.01.02/2015 Moottorikelkkailu-reitti Kiiminki – Yli-Tannila
sekä OUKA/ 6981/10.03.01.02/2016 Moottorikelkkailureitti Iso-kangas –
Harakkaperä). Museo ei kertaa näissä todettua, lukuun ottamatta Kiiminki –
Kierikki – Tannila osuudella tai sen välittömässä läheisyydessä olevien
kohteiden kuvaamista suhteessa suunniteltuun reittiin.
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Reittiosuuden Isokangas – Harakkaperä osalta museo viittaa aiempaan
lausuntoon, eikä tästä reittiosuudesta ole huomauttamista.
Reittiosuutta Kiiminki–Kierikki–Yli-Tannila koskeneessa lausunnossa mainittiin
seitsemän arkeologisen kulttuuriperinnön kohdetta. Koska reitti on aiemmasta
tarkentunut ja koska aiemmassa lausunnossa todettuja
muinaisjäännöskohteita ei kaikilta osin ole otettu huomioon reittiä
suunniteltaessa, käydään tässä läpi reittiä lähinnä olevat kohteet ja niiden
sijainti suhteessa suunniteltuun reittiin. Kohteita on tässä kaikkiaan yhdeksän.”
”Toinen alue, jossa suunniteltua reitin kulkua tulee tarkastaa, on
Martimonsuon pohjoispuolella olevalla pienellä mäellä, jonka kohdalla
suunniteltu reitti kulkee voimalinjojen länsilaitaa. Johtokäytävän länsilaidalla
on kehämäinen maavalli. Kyseessä on vuonna 2015 inventoinnissa
tunnistamaton maarakenne, mahdollinen muinaisjäännös Martimonsuo N
(1000027927), jonka tarkemman luonteen selvittäminen edellyttää
arkeologista koetutkimusta. Suunniteltu reitti leikkaa kohteen länsipäätä.
Suositeltavaa on, että tuolla kohdalla reittiä siirretään 5–10 metriä lännemmäs.
Muuten tulee paikalla järjestää riittävästi resursoidut koetutkimukset.
Isokankaan etelälaidalla voimalinjojen länsipuolella sijaitsevan
asumuspainanneasuinpaikan Isokangas etelä (Yli-Ii) tiedot (1000019096) ovat
tarkentuneet museon aiemman lausunnon jälkeen. Pääosa kohteesta sijaitsee
voimalinjojen ja kelkkailureittien yhtymäkohdan luoteispuolella niin, että
reittiosuuden Isokangas–Harakkaperä etäisyys asuinpaikan aluerajauksesta
jää etäisyyttä vain noin 25 metriä. Tämä reitti kulkee kuitenkin asuinpaikkaa
nähden selvästi alempana rinteessä. Reittiosuuteen Kiiminki–Kierikki–Tannila
jää asuinpaikasta etäisyyttä noin 50 metriä. Asuinpaikkaan kuuluu erillisenä
alueena suppea alainen palokivikumpu, joka sijaitsee voimalinjan huoltotien
eteläpäässä, sen koilliskulmalla. Moottorikelkkareitti sijoittuu tämän ja
asuinpaikan väliin huoltotien länsipuolelle. Vaikka etäisyyttä kohteen ja reitin
välille jää vain kymmenkunta metriä, ei reitin toteuttamiselle suunnitellusti tällä
voimalinjarakentamisen muokkaamalla kohdalla ole estettä. Etäisyys on
sellainen, että kohteen tulee olla alueella toimivien tiedossa.”
”Yllä mainitut kohteet tulee täydentää suunnitelmakarttaan
muinaisjäännösrekisterin mukaisen aluerajauksen mukaisesti.
Lisäksi museo muistuttaa muinaismuistolain määräyksestä (14 ja 16§), jonka
mukaan rakentamisen yhteydessä löydettäessä mahdolliseen
muinaisjäännökseen viittaavia esineitä, rakenteita tai kerrostumia, tulee
kaivutyö tällä paikalla keskeyttää ja olla viipymättä yhteydessä
museoviranomaiseen tarpeellisia toimenpiteitä varten.”
Fingrid Oyj 18.9.2020:
”Suunniteltu moottorikelkkareitti sijoittuu Fingrid Oyj:n Isokankaan
sähköaseman ja 400 kV:n voimajohtojen Keminmaa – Pikkarala ja
Petäjäskoski - Isokangas / Isokangas – Pyhänselkä sekä 110 kV:n
voimajohtojen Leväsuo – Isokangas A, Isokangas – Leväsuo B ja Raasakka –
Isokangas ympäristöön likimäärin liitteenä olevien karttaotteiden mukaisesti.
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Lisäksi Fingridin johtojen rinnalla on EPV Energia Oy:n omistamia 110 kV:n
voimajohtoja. Tämä lausunto koskee ainoastaan Fingrid Oyj:n omistamia
voimajohtoja sekä Isokankaan sähköasemaa.
Moottorikelkkareitti voidaan perustaa Fingrid Oyj:n edellä mainittujen
voimajohtojen ja Isokankaan sähköaseman ympäristöön ottamalla
voimajohtojen ja sähköaseman osalta huomioon seuraavaa:
Johtoalue
Fingrid Oyj:n 400 ja 110 kV:n voimajohtoja varten on valtioneuvoston
päätöksellä lunastettu kiinteistöjen käyttöoikeus. Käyttöoikeus koskee
johtoaluetta, joka muodostuu johtoaukeasta ja johtoaukean reunoissa olevista
10 metriä leveistä reunavyöhykkeistä, joilla puuston kasvua on rajoitettu niin,
etteivät puut kaatuessaan osu johtimiin. Johtoalueiden leveydet on esitetty
liitteenä olevissa johtoalueen poikkileikkauskuvissa. Johtoalueen maapohja ja
puusto ovat maanomistajien omaisuutta.
Fingrid Oyj:llä on suunnitteilla rakentaa uusi 110 kV:n voimajohto Leväsuo –
Isokangas pääosin nykyisen 110 kV:n voimajohdon Leväsuo – Isokangas A
rinnalle. Isokankaan aseman eteläpuolella uusi 110 kV:n voimajohto sijoittuisi
nykyisten 110 kV:n voimajohtojen Raasakka – Isokangas / Isokangas –
Leväsuo B ja Isokangas – Leväsuo A rinnalle niiden itäpuolelle leventäen
johtoaluetta noin 20 metrillä. Voimajohtohankkeesta on vuonna 2020 tehty
ympäristöselvitys.
Lunastetun käyttöoikeuden mukaan johdon omistajan lukuun työskentelevillä
henkilöillä on oikeus jalan tai ajoneuvolla liikkua johtoaukeaa pitkin
johtopylväältä toiselle sekä sitä varten tehdä sinne väliaikaisia ajoteitä ja
rumpuja, tehdä ja kunnossapitää johtoaukealla olevissa aidoissa tarpeellisia
veräjiä sekä käyttää hyväkseen johtoaukealle johtavia kiinteistölle kuuluvia
teitä ja polkuja sekä tarvittaessa muitakin alueita kulkemiseen jalan tai
moottorikäyttöisillä taikka muilla työkoneilla tai ajoneuvoilla (liite).
Edellytämme, että saamme käyttää moottorikelkkareittiä voimajohdon
kunnossapitoon ja tarkastamiseen korvauksetta. Jos sähköaseman
laajennuksen tai voimajohtopylvään siirron, lisäpylvään pystytyksen, muiden
muutostöiden tai uuden voimajohdon rakentamisen yhteydessä tarvitsemme
johtoalueen kokonaan käyttöömme, tulee moottorikelkkareitin paikasta sopia
kanssamme uudelleen. Moottorikelkkareitin siirtäminen tapahtuu reitin haltijan
toimesta ja kustannuksella.
Isokankaan sähköasema
Isokankaan sähköasema sijaitsee Fingridin omistamalla kiinteistöllä 564-4211-1. Moottorikelkkareitti on mahdollista sijoittaa kiinteistön alueelle, kunhan
siitä ei aiheudu haittaa sähköasemalle. Isokankaan sähköasemalle on taattava
esteetön kulku. Moottorikelkkareitin rakentaminen, kunnossapito, huolto tai
käyttö ei saa edes tilapäisesti estää kytkentähenkilöiden tai paloautojen
pääsemästä tarvittaessa Isokankaan sähköasemalle.
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Moottorikelkkareitin sijainti voimajohtoihin ja sähköasemaan nähden
Moottorikelkkareitti on pyrittävä sijoittamaan johtoaukean reunaan.
Samansuuntaisesti voimajohtojen kanssa sijoittuva kelkkareitti ei saa olla
kahden rinnakkaisen voimajohdon välissä. Moottorikelkkareitin johdon
puoleisen reunan tulee olla vaakasuoraan mitattuna vähintään kahden metrin
etäisyydellä voimajohdon reunimmaisesta johtimesta. Voimajohtopylväiden
ympäristössä tulee kelkkareitti sijoittaa kuitenkin vähintään viiden metrin
etäisyydelle pylväiden maanpäällisistä perustus- ja harusrakenteista.
Moottorikelkkareittiä ei saa rakentaa voimajohtopylvään harusten alta,
pylväsjalkojen tai rinnakkaisten pylväiden välistä.
Turhia voimajohdon alituksia tulee välttää. Jos maastollisista syistä joudutaan
alittamaan voimajohdot ja sijoittamaan kelkkaura johtoaukean toiseen
reunaan, on alituskohta tehtävä 40 – 70 metrin etäisyydellä voimajohdon
pylväs- ja harusrakenteista. Keskijänteellä, missä virtajohtimet riippuvat
matalimmillaan, ei moottorikelkkareitti välttämättä mahdu turvallisesti johdon
alitse. Mahdollisissa maastollisissa ongelmatilanteissa, joissa voimajohdon
alitus on tarpeen, mutta sitä ei voida tehdä edellä mainitulla etäisyydellä
pylväs- ja harusrakenteista, voimme erikseen pyydettäessä tutkia voimajohdon
alitustilan toivotussa alituskohdassa.
Moottorikelkkareitin mahdolliset huolto- ja levähdysalueet on sijoitettava
johtoalueen ulkopuolelle (katso liitteenä olevat johtoalueen
poikkileikkauskuvat) ja vähintään 50 metrin etäisyydelle voimajohtopylväistä ja
sähköaseman aidasta.
Mahdolliset johtoalueelle sijoitettavat ojien rummut ja luiskat sekä mahdolliset
sillat tulee suunnitella ja asentaa niin, etteivät ne rikkoudu, jos työkoneella
kuljemme niiden ylitse. Mahdolliset johtoalueelle sijoitettavat rummut on
toteutettava sähköä johtamattomasta materiaalista. Sähköaseman kiinteistöllä
pintamaata voidaan muokata, mutta mahdollisista rumpujen asentamisista
tulee sopia Fingridin kanssa erikseen.
Johtoaukealle ei saa sijoittaa maanpinnasta mitattuna kolmea metriä
korkeampia opasteita, reittiviittoja tai liikennemerkkejä. Edellä mainittuja
viittoja ei saa sijoittaa voimajohtopylväiden pylväsaloille eikä suoraan
voimajohdon johtimien alle. Voimajohtopylväiden pylväsala ulottuu kolmen
metrin päähän pylvään maanpäällisistä perustus- ja harusrakenteista (liite).
Mahdolliset opasteet ja reittiviitat suosittelemme toteutettavan puupylväin.
Mikäli johtoalueelle suunnitellaan sijoitettavaksi metallisia rakenteita, tulee
asiasta sopia erikseen voimajohdon omistajan kanssa.
Voimajohtopylväisiin ja sähköaseman aitaan ei saa kiinnittää mitään.
Tarvittaessa tulee voimajohtopylväistä ja mahdollisista voimajohdon alituksista
varoittaa liikennemerkein. Jos on vaarana, että moottorikelkkareittiä käyttävä
henkilö voi suistua pylvästä tai haruksia päin, on reitti ensisijaisesti pyrittävä
siirtämään tarpeeksi etäälle suistumisvaaran estämiseksi. Jos reitin siirto ei ole
mahdollista, voidaan pylvään ympärille rakentaa kaide. Kaiteen tulee olla
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puinen ja reitin omistaja vastaa sen kunnossapidosta. Mahdollinen kaide tulee
rakentaa voimajohtopylvään pylväsalan ulkopuolelle. Voimajohtopylväiden
pylväsala ulottuu kolmen metrin päähän pylvään maanpäällisistä perustus- ja
harusrakenteista.
Maadoitusjohtimet johtoalueella
Johtoaukealla on voimajohtopylväiltä lähteviä kuparisia maadoitusjohtimia,
jotka on asennettu noin 0,7 metrin syvyyteen maahan. Mahdollinen
pienimuotoinen maanmuokkaus on pyrittävä tekemään niin lähellä
maanpintaa, ettei maadoitusjohtimia vahingoiteta. Mikäli maadoitusjohtimia
töiden yhteydessä kuitenkin katkeaa, on katkenneen maadoitusjohtimen päät
jätettävä näkyviin ja ilmoitettava asiasta välittömästi Fingrid Oyj:n Oulun
aluetoimipaikan voimajohtoasiantuntija Mika Kuivalaiselle, puhelin 030 395
4712. Järjestämme maksuttoman korjauksen, joka onnistuu parhaiten silloin
kun kaivanto on vielä auki ja kaivinkone on paikalla. Tarvittaessa toimitamme
maadoitusjohtimien ohjeelliset sijaintitiedot.
Harusten merkitseminen
Kaikilla vanhoilla voimajohtopylväillä ei voimajohtopylväiden haruksia ole
välttämättä merkitty harusmerkein tai ne voivat olla haalistuneita ja
huonokuntoisia. Mahdollisista puutteista harusmerkinnöissä pyydämme
ilmoittamaan Fingrid Oyj:n Oulun aluetoimipaikan voimajohtoasiantuntija Mika
Kuivalaiselle, puhelin 030 395 4712 tai sähköposti mika.kuivalainen@fingrid.fi.
Voimajohdon omistaja tekee harusten merkitsemisen omalla
kustannuksellaan.
Työskentely johtoalueella
Voimajohtopylväiden pylväsala ulottuu kolmen metrin päähän pylvään
maanpäällisistä perustus- ja harusrakenteista (liite). Pylväsala on suoja-alue,
jolla ei saa liikkua työkoneilla, kaivaa tai läjittää.
Työskenneltäessä 400 kV:n johdon läheisyydessä ei työkoneen
työskentelyalue pystysuoraan mitattuna saa ulottua viittä (5) metriä
lähemmäksi 400 kV:n johdon johtimia silloin, kun työkoneen työskentelyalue
vaakasuoraan mitattuna ulottuu viittä (5) metriä lähemmäksi 400 kV:n johdon
reunajohtimia (liite).
Työskenneltäessä 110 kV:n johdon läheisyydessä ei työkoneen
työskentelyalue pystysuoraan mitattuna saa ulottua kolmea (3) metriä
lähemmäksi 110 kV:n johdon johtimia silloin, kun työkoneen työskentelyalue
vaakasuoraan mitattuna ulottuu viittä (5) metriä lähemmäksi 110 kV:n johdon
reunajohtimia (liite).
Jos 100 metriä lähempänä voimajohtoja tai sähköasemaa aiotaan räjäyttää
kiviä, on siitä ilmoitettava erikseen mahdollista katselmusta varten Fingrid
Oyj:n Oulun aluetoimipaikan voimajohtoasiantuntija Mika Kuivalaiselle, puhelin
030 395 4712. Katselmuksessa todetaan räjäytystöiden vaikutusalueella
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sijaitsevien johto-osien senhetkinen kunto. Räjäytyskohteet on suojattava niin
hyvin, ettei johtoon pääse sinkoutumaan kiviä. Varsinkin johtimet ja eristimet
sekä sähköaseman laitteet vioittuvat hyvin herkästi.
Voimajohdon läheisyydessä puita ei saa kaataa johtoon päin ja kaatosuunta
on aina varmistettava puunkorjuutöiden turvallisuusmääräysten mukaisesti.
Varastointi johtoalueella on kielletty.”
PVO Oy:n lausunto 18.9.2020 koskee kokonaisuudessaan Oulun kaupungin
puolelle sijoittuvaa osaa Kiiminki - Kierikki - Yli-Tannila
moottorikelkkailureitistä.
Iin kunta 24.9.2020:
”Iin kunnan näkemyksen mukaan moottorikelkkareittien sijoittuminen
pääsääntöisesti olemassa olevien sähkölinjojen ja kelkkaurien yhteyteen on
maankäytön pirstoutumisen näkökulmasta sopivaa. Isokangas – Harakkaperä
-reitin suunnittelussa tulee erityisesti huomioida moottorikelkkailun vaikutukset
kunnan eteläosassa sijaitsevaan Välikankaan pohjavesialueeseen, jonka läpi
kyseinen reitti suunnitelman mukaan kulkee. Moottorikelkkareitti ei saa
aiheuttaa haitallisia vaikutuksia pohjavesialueelle.
Hakemuksessa esitetyn mukaisesti moottorikelkkareittien reitin pitäjänä toimisi
Oulun kaupungin liikuntapalvelut. Iin kunnalle ei saa muodostua kustannuksia,
vastuita tai velvoitteita reitin rakentamiseen sekä ylläpitämiseen liittyen ja asia
tulee varmentaa erillisellä sopimuksella.
Reittien suunnittelussa tulee lisäksi huomioida alueiden mahdollinen tuleva
maankäyttö. Kunnan eteläosassa Kovasinsuon alueella on vireillä
Kovasinkankaan tuulivoimahanke ja Eteläsuon alue on tunnistettu
potentiaaliseksi tuulivoima-alueeksi. Jos alueiden tuleva maankäyttö niin
edellyttää, tulee reitti siirtää virallisella toimituksella sopivampaan sijaintiin
reitin pitäjän kustannuksella.
Kunnalla ei ole muuta huomauttamista koskien moottorikelkkareittejä välille
Kiiminki-Kierikki-Yli-Tannila sekä Isokangas-Harakkaperä.”
Muistutukset
Hakemuksesta on jätetty 6 muistutusta, joissa tuodut asiat on kirjattu ilman
tunnistetietoja. Myös hakijan vastineesta on poistettu asianosaisten
tunnistetiedot.
Muistutus A 24.8.2020:
Moottorikelkkareitin Isokangas-Harakkaperä alueelle on suunniteltu
Kovasimen tuulipuistoa ja siihen liittyvä muuntaja on suunniteltu sähkölinjan
alle tilalle x. Kannattaa ottaa huomioon. Asiasta on perillä parhaiten Jaakko
Leppinen Kovasin tuulivoima Oy:stä.
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Muistutukset B 3.9.2020, C 5.9.2020 ja D 13.9.2020 koskevat Oulun
kaupungin alueella sijaitsevia kiinteistöjä.
Muistutus E 14.9.2020:
Mielipiteeni: En tule antamaan lupaa tehdä maitteni kautta edellä mainittua
moottorikelkkailureittiä tilojeni x ja x läpi, läheisyydestä, tilarajaa pitkin tai
vaikutusalueelta.
Olen ilmaissut kielteisen mielipiteeni jo vuonna 2015, jolloin lähestyitte minua
kirjeellä.
Toistan ohessa entiset perusteluni ja joukon uusia.
Kielteisen kantani syyt:
1. Tutkin jo olemassa olevat moottorikelkkailureitistöt Keski- ja PohjoisSuomen alueelta. Niitä on jo nyt liikaa. Hän, jolla on varaa pitää
moottorikelkkaa hupiajeluun, niin hänellä on varaa ajaa autollaan johonkin
kauemmas jo olemassa olevalle reitille.
EI TULE RAKENTAA UUSIA REITTEJÄ ENÄÄ NÄILLE ALUEILLE!
VAIN POROMIESTEN, METSÄNHOITAJIEN JA PELASTUSLAITOKSEN
KELKKAILU on perusteltua em. alueilla.
2. Alueet ovat porotalousaluetta, porotalous kärsii. Haastattelin useita
poronhoitajia ja kysyin heidän mielipiteitä rakenteilla olevasta reitistä.
Ongelma on tämä: Vapaa-ajan kelkkailijat eivät pysy merkityillä reiteillä. Jos
he huomaavat poromiesten kelkkojen jäljet, niin heillä tulee houkutus poiketa
heidän reiteilleen. Varsinkin keväisin vasomisten aikoihin porot säikkyvät ja
porot tekevät kesken tai kadottavat emänsä. Lisäksi portit poroaidoissa
jätetään auki tai suljetaan huolimattomasti. Vapaa-ajan kelkkailu on häiriöksi
porotalousalueella
3. Kelkat jyrräävät metsätalousyrittäjien taimikot ja puiden pintajuuristoa pilalle.
Mitätön korvaussumma, jonka kaupunki tarjoaa maanomistajille. Viimeksi
kertakorvaukseksi tarjottiin 50,00 euroa!!!!! Tuntui pilkalta meitä
metsätalousyrittäjiä kohtaan. Jo yhden männyn juuriston pilalle ajo aiheuttaa
50,00 euron menetyksen meille. Tutkimuksissanne väitettiin, että voimalinjojen
alla ei maanomistaja saa harjoittaa metsätaloutta. VÄÄRIN! Saa harjoittaa,
mutta puiden korkeus on rajattu. Joulukuusille mm. linjan alus on hyvää
kasvualustaa. Fingridin ja Metsäkeskuksen kanssa on laadittu yhteisiä ideoita
ja tehty suunnitelmia linjojen hyödyntämiseksi. Minulla linjan alukset ovat
riistan ruokinta-alueina ja Joulukuusien kasvupaikkoina. Olen siementänyt
linjan alukset joulukuusille!
Fingridillä ei ole mitään oikeuksia jatkovuokrata käyttöoikeuksia
maanomistajien linjanalusmailta! Rikos! Kaikki linjojen alla olevat maat ovat
edelleen maanomistajien omaisuutta ja heidän määrättävissä mitä niiden alla
tai vaikutusalueella saa tehdä. Fingrid on antanut meille tietyt säännöt, joita
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noudatamme. Se, että kaupungit ja kunnat käyttävät hyväksi ja verukkeena
sitä, että ei tulisi haittoja maanomistajille koska on jo olemassa ennestään
voima- tai sähkölinja siinä vieressä. Väite on mielestäni moraalisesti yhtä
väärin kuin jos esim. talon tuhopolttaja kävisi myöhemmin polttamassa myös
talon vieressä olevan pienemmän rakennuksen ja väittää sitten, että ei tule
lisähaittaa.
4. Meluhaitta on sietämätöntä niin ihmisille kuin metsäneläimillekin ja kelkkailu
tulisi luultavasti lisääntymään tämän nykyisen pandemian vuoksi. Vapaa-ajan
kelkkailijat eivät ymmärrä kunnioittaa yörauhaa! Lisäksi kelkkareitit
kiinteistöjen lähellä ja näkyvyysalueella laskevat kiinteistöjen arvoa. Haluaisiko
kukaan ostaa kesämökkiä, jonka vierestä menee kelkkareitti?? Ei!! … ja …
alueella on useita omakotitaloja ja kesäasuntoja, jotka tulisivat kärsimään
suunnitellusta reitistä. Kelkoissa on hyvät valot ja yöajelua tulisi varmasti
olemaan. …-… kohdalla reitti on erityisen tuhoisa asukkaille!!!! Asukkaat
vetosivat minuun, että kieltäisin reitin teon tähän kohtaan! Onko kaupunki tai
kunnat käyneet kuulemassa näitä asukkaita henkilökohtaisesti???
5. Metsäalueellani x on karhun oleskelualue ollut vuosia. Lisäksi perheemme
on tavannut metsissäni kauriita, kettuja, ilveksiä, hirviä, susia, villisikoja ym.
riistaeläimiä ja lintuja. Liian tiheä moottorikelkkailureitistö pilaa nämä
villieläinten turvapaikka-alueet. Pedot joutuvat pakenemaan ihmisten
pihapiireihin hädissään. Juuri muutama vuosi sitten seikkaili Iissä Tikkasessa
karhu lasten koulutiereitillä. Karhu oli luultavasti harhautunut juuri näiltä
metsäalueilta, joihin kelkkareittiä suunnitellaan. Sähkölinjoja pitkin on helppo
paeta karhunkin! Ympäristötutkijat tai Rambollin tutkijat eivät varmasti havaitse
kertakäynnillä mitä eläimiä kyseisillä metsäalueilla asustaa. Sen tiedämme me
metsätaloutta harjoittavat ihmiset ja metsästäjät, jotka osaamme tulkita
jätösjäljet ja oleskelemme metsissämme viikottain. Omilla alueillani
tyttärenpoika metsästää ahkerasti. Kuulumme sekä metsästysseuraan x, että
metsästysseuraan x, joille olen vuokrannut metsästysmaani. HUPImoottorikelkkailu häiritsee metsästystä!
6. Kun talvinen metsäreitti kelkoille avataan, niin siellä ajelevat kesäisin myös
mönkijät, crossimopot ja monenmoiset muut menopelitkin. Luonto roskaantuu.
Ihmiset rahtaavat näitä reittejä myöten metsiin tavaraa, jotka kuuluisivat
kaatopaikoille. On huonekaluja, naulaisia homelautoja, ikkunoita, pesukoneita,
jääkaappeja, styrokseja ym. Reitistö suorastaan houkuttelee
ympäristörikokseen! Väitteenne, että reitistön varrella ei ole suojelualueita!
VÄÄRIN! Kaupungilla/kunnilla on jäänyt tutkimatta kokonaan ne suojelualueet,
jotka ovat metsälain alaisia kohteita. Minulla on mm. tilallani …, kohteessa x
erityisen tärkeisiin elinympäristöön ja muuhun arvokkaaseen
luontokohteeseen kuuluva alue, JONKA OLEN SUOJELLUT. Voimalinjan
toisella laidalla, Lava-ojan varsi on luonnontilainen mutkitteleva puroalue,
ranta-alue lehtomaista kangasta. Osittain rehevää korpipainannetta. Järeitä
lehtipuita, etenkin haapoja, yli 120 vuotiasta puustoa. Olen sitoutunut
suojelulla ylläpitämään alueen metsän biologista monimuotoisuutta ja
luonnonhoitoa. Suojelualueella on moninainen linnusto, koska vanha puusto ja
aluskasvillisuus antaa siihen mahdollisuuden. Alueella ei saa tehdä
metsätalouden toimenpiteitä. Metsälaki (1093/1996) Päätös nro: 11-2016Ptk tark.
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20920-P1-1 Kelkkareitti tulisi menemään tässä kohdin voimalinja toiselta
reunalta... siis vaikutusalueelta. Ei ole hyväksyttävää!!!!
7. Metsäpalovaarat, maan saastuminen polttoaineista ja salametsästys tuovat
myös omat haittansa.
8. Kesäasuntorosvous! Tämä on paha vitsaus talviaikana jos kesämökit ovat
päiviä tyhjillään. Moottorikelkkareitistö ruokkii tätä "kulttuuria". Kun bensa
loppuu kesken reitin, niin murtaudutaan mökkeihin etsimään polttoainetta.
Maalla asuvat eivät halua maantiellä liikkuvien rosvojen lisäksi niitä vielä
metsiinki. Vanhukset pelkäävät kodeissaan!
9. Onko päättäjien mielestä moraalisesti oikein laittaa mieluummin
kymmeniätuhansia euroja vapaa-ajan reitistön rakentamiseen hyväosaisille
kuin esim. kyläkoulun pelastamiseen? Järkeä rahankäyttöön nyt! Ehdotan,
että liikuntalautakunta käyttää tämän saamansa rahoituksen mieluummin
patikka- ja maastopyöräily- ja hiihtolatureitteihin, niin se palvelisi koko kansaa
paremmin eikä vain marginaalista raharikasta kelkkailijakansaa. Ihmisellä, jolla
on varaa pitää moottorikelkkaa, niin hänellä on myös auto ja traileri, jolla hän
kykenee ajamaan jo olemassa olevan reitin varrelle ja lähtemään liikkeelle
sieltä. Ei enää uusia reittejä missään tapauksessa! Luistelukaukalot kaupungin
laidoilla kaipaavat parannuksia. Laitettakoon talviset liikuntarahat sinne!
Kaukaloista on hyötyä myös koululaisille.
Onko tämä hupimoottorikelkkailu oikeaa LIIKUNTAA ollenkaan?
10. Kyseistä moottorikelkkareittiä ei voi perustella sillä, että saataisiin Kierikkiin
lisää liiketoimintaa! Mikä etuoikeus yhdellä yrityksellä on hyötyä reitistä
maanomistajien kustannuksella riistokorvauksella! Vielä viimeinen moite:
Kirjeessä lähetetyt kartat olivat aivan liian huonoja, mittakaavaltaan pieniä ja
suttuisia. Jouduin hakemaan isommat kartat, jotta sain todellisen kuvan
reitistöstä.
Muistutus F 17.9.2020 koskee Oulun kaupungin alueella sijaitsevaa
kiinteistöä.
Hakijan kuuleminen
Hakijalle on varattu mahdollisuus vastineen antamiseen annetuista
lausunnoista ja muistutuksista.
Vastineesta on poistettu Oulun kaupungin puolelle sijoittuvaa osaa
moottorikelkkailureittisuunnitelmasta koskevat osiot.
Oulun kaupungin Sivistys- ja kulttuuripalvelut, liikuntapalveluiden vastine
27.11.2020:
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”Yleisvastine
Oulun kaupunki suunnittelee moottorikelkkailureitin rakentamista välille
Kiiminki–YliTannila. Reitin perustamisen taustalla on tarve yleisen
kulkuyhteyden luomisesta sekä Oulun reittien yhdistämisestä Pudasjärven
moottorikelkkailureitistöön YliTannilassa. Osa suunnitellusta reitistä on ollut
aiemmin moottorikelkkailu-urana jotka nyt tällä hankkeella virallistetaan.
Virallisen reitin tavoitteena on edistää liikenneturvallisuutta, parantaa
moottorikelkkailun olosuhteita sekä suojella luontoa reitillä ja sen
ympäristössä.
Oulun kaupungin Liikuntapalvelut ylläpitää moottorikelkkailureittejä Oulun
alueella ja on pyrkinyt virallistamaan valikoidusti entisiä moottorikelkkauria
reiteiksi, jotta niiden hallinnointi olisi helpompaa ja myös järjestelyt
suunnitellumpia ja pitkäikäisiä. Moottorikelkkailureittien virallistamisen
yhteydessä reitistöstä on pyritty tekemään järkevä sekä pidempien että
lyhyempien reittien osalta. Yhtenä tavoitteena on ollut päiväajoon sopivien
moottorikelkkailureittien luominen Oulun seudulle sekä kelkkailun kannalta
merkittävien reittien yhdistäminen.
Moottorikelkkaura on maanomistajan luvalla tai suostumuksella perustettu
väylä, joka on maastoa, kun taas moottorikelkkailureitti määritellään
tieliikennelain tarkoittamaksi tieksi, jolla on noudatettava tieliikennesääntöjä.
Moottorikelkkauralla moottorikelkkailija on itse vastuussa, jos jotain sattuu,
verrattuna viralliseen reittiin, jolla reitin pitäjä on vastuussa reitin ja
reittirakenteiden turvallisuudesta ja kunnossapidosta. Viralliset
moottorikelkkareitit on lisäksi perustettu yleiseen käyttöön, ja ne ovat kaikkien
käytössä ilman lupaa tai maksua.
Moottorikelkkailureitin perustamiseksi on laadittava reittisuunnitelma, jonka
hyväksymisestä päättää Oulun seudun ympäristötoimi -liikelaitoksen
johtokunta sekä Oulunkaaren ympäristölautakunta. Moottorikelkkailureittiä ei
saa perustaa, jos sen käyttämisestä aiheutuu luonnolle tai muulle ympäristölle,
luontaiselinkeinolle, maa- ja metsätaloudelle, yleiselle virkistyskäytölle tai
muulle yleiselle tai yksityiselle edulle huomattavaa haittaa.
Virallisten moottorikelkkailureittien perustamisen tavoitteena on saada ohjattua
kelkkailu sitä varten tarkoitetuille reiteille, jolloin reitin pitäjän velvollisuudet ja
oikeudet täsmentyvät, mutta myös moottorikelkkailun valvonta tehostuu, kun
reitit saadaan tieliikennelain (267/1981 2§) mukaisiksi teiksi. Lisäksi kelkkailun
ympäristövaikutukset saadaan rajatummalle alueelle, kun kelkkailu siirtyy
maastosta pysyville reiteille ja häiritsevä kelkkailu vähenee/loppuu. Samalla
virallisen reitin myötä varmistetaan reittien pysyvyys ja myös parempi
turvallisuus. (Pitkänen 2001).
Maastoliikennelain (Luku 3 § 16) mukainen moottorikelkkailureitti perustetaan
lainvoimaisen reittisuunnitelman perusteella joko reittitoimituksena tai
maanomistajan ja reitin pitäjän välisellä kirjallisella sopimuksella.
Moottorikelkkailureitti voidaan perustaa riippumatta maa-alueen tai vesialueen
omistajan tai haltijan suostumuksesta, jos reitin perustaminen on tarpeen
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yleisen kulkuyhteyden luomiseksi tai yleisen virkistyskäytön kannalta, eikä
reitistä aiheudu maa-alueen omistajalle tai haltijalle eikä poronhoidolle
huomattavaa haittaa. Reittitoimituksella perustettu moottorikelkkailureitti
merkitään kiinteistörekisteriin ja se sitoo aina uutta maanomistajaa.
Korvaukset määritetään reittitoimituksessa. Kaupungin budjetointia varten on
arvioitu alustavat korvaussummat.
Reitiltä raivataan puusto ja pohja tasataan kannoista, kivistä, mättäistä ja
kuopista noin neljän metrin leveydeltä. Maaston turhaa rikkomista kuitenkin
vältetään, eli siellä missä tasaustarvetta ei ole, maapohja säilytetään
luonnontilaisena. Ojien ylittämistä varten asennetaan rummut tai pienemmissä
ojissa reunat luiskataan. Martimojoki ylitetään jäätä pitkin."
Liikuntapalveluiden vastine muistutukseen A:
”Iin kunta on hyväksynyt 26.10.2020 Kovasin Tuulivoima Oy:n aloitteen
yleiskaavan laadinnasta ja päättänyt yleiskaavoituksen käynnistämisestä.
Kovasinkankaan tuulivoimapuistoa on suunniteltu Isokangas–Harakkaperä
välisen moottorikelkkailureitin pohjoispuolelle ja hankkeeseen liittyvä
sähköasema voimajohdon yhteyteen. Moottorikelkkailureitti on suunniteltu
kulkemaan voimajohtokäytävän laidassa länteen, joten hankkeet eivät ole
ristiriidassa keskenään. Reitti voidaan tarvittaessa linjata kulkemaan
tuulivoimapuiston kohdalla voimajohdon eteläreunaa, jolloin sähköasema tulee
kierretyksi, mikäli tuulivoimapuistohanke ehtii toteutua ennen
moottorikelkkailureitin perustamista.”
Liikuntapalveluiden vastine muistutuksiin B-D koskee Oulun kaupungin
alueella sijaitsevia tiloja.
Liikuntapalveluiden vastine muistutukseen E:
”Yleisen edun näkökulmasta reitin perustaminen on mm. kelkkailun
turvallisuuden ja luvattoman kelkkailun vähentämisen kannalta tarpeellinen.
Moottorikelkkailureitin toteuttaminen sitä harrastaville on kaupungin tarjoama
vapaa-aikaan liittyvä palvelu, kuten hiihtoreititkin. Lisäksi
moottorikelkkareiteillä voi hiihtäjät ja kävelijät liikkua jokamiehenoikeuksien
perusteella ja varovaisuutta noudattaen. Kyseessä on ns. yleinen
reitinperustamistarve. Reittilinjaus merkitään maastoon kyltein, jotta kelkkailijat
pysyvät merkityllä reitillä. Reitinpitäjän mukaan hyvin merkitty ja
kunnossapidetty reitti vähentää luvatonta häiritsevää kelkkailua maastossa.
Korvaus reitistä maanomistajalle maksetaan MML:n ohjeistuksen mukaan. Jos
joulukuusen kasvatus on liiketoimintaa, voidaan reitistä saatava korvaus
tarkastella sen mukaisesti. Lopullinen korvaussumma sovitaan
reittitoimituksen yhteydessä. Reitti on suunniteltu kulkevaksi olemassa olevien
voimajohtojen reunalla, eikä johtoalueella voimajohdon alla. Näin ollen
voimajohdon alue on hyödynnettävissä esimerkiksi joulukuusten kasvatukseen
myös moottorikelkkailureitin toteutuessa. Tihennetyillä reittimerkinnöillä
voidaan varmistaa kelkkailijoiden pysyminen reitillä.
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Paliskunnilta on pyydetty lausunto moottorikelkkailureittiin liittyen ja paliskunta
on mielipiteensä antanut. Reitin linjauksista on lisäksi neuvoteltu paliskunnan
kanssa ja heidän ehdotuksestansa asennetaan mm. kyltit poronhoitoalueelle
saapumisesta ja porovaarasta.
Kiimingistä Yli-Iihin kulkeva vanha moottorikelkkaura ei sovellu kaikilta osin nyt
suunnitellun moottorikelkkailureitin pohjaksi, joten reittiin on tehty muutoksia
aikaisempaan uraan verrattuna mm. … ja … kohdalla. Reitin pitäjä asettaa …… väliselle alueelle nopeusrajoituksen (30-40 km/h) turvallisuuden
lisäämiseksi ja meluhaittojen vähentämiseksi.
Pääsääntöisesti moottorikelkkailukausi ajoittuu metsästyskauden ulkopuolelle.
Merkitty kelkkailureitti helpottaa luonnossa liikkumista metsästyskaudella ja
sen ulkopuolella, lisää turvallisuutta maastossa liikkumiseen sekä vähentää
luvatonta kelkkailua mm. voimalinjojen alla. Maastoliikennelaki (1710/1995)
kieltää mönkijöillä ym. moottoriajoneuvoilla ajamisen kelkkareitillä
lumettomaan aikaan. Koska reitti pyritään säilyttämään mahdollisimman
luonnontilaisena, ei reitillä täten voi liikkua myöskään autolla. Reitti on
kelkkailijoiden käytettävissä ainoastaan talvella, jolloin reitillä voidaan liikkua
myös hiihtäen tai kävellen jokamiehenoikeuksien perusteella ja turvallisuus
huomioiden. Jokamiehenoikeuksien nojalla reitillä saa liikkua myös
lumettomaan aikaan.
Reitin tasaamisen yhteydessä maaston turhaa rikkomista pyritään välttämään
ja siellä missä tarvetta ei ole, maapohja säilytetään luonnontilaisena. Reitin
tasaamisen yhteydessä reitiltä poistetut kannot ja isot kivet viedään pois, eikä
niitä jätetä maastoon. Reittipohja ei lähtökohtaisesti eroa maastosta
lumettomaan aikaan. Reittilinja hyödyntää jo hakattuja voimajohtoaukeita,
joten reitin aiheuttamat muutokset maisemassa ovat hyvin vähäisiä.
Reitin pitäjänä tulee toimimaan Oulun kaupunki, joka vastaa reitin ylläpidosta
omilla varoillansa. Reittiä ylläpidetään talvella ja samalla huolehditaan reitin
siisteydestä. Moottorikelkkailun valvonta tehostuu, kun reitit saadaan
tieliikennelain (729/2018 2 §) mukaisiksi teiksi. Maanomistaja voi tarvittaessa
olla yhteydessä reitin pitäjään (eli Oulun kaupungin liikuntapalvelut), mikäli
reitillä esiintyy häiriökäyttäytymistä ja tästä aiheutuu vahinkoja. Reitinpitäjä on
tarvittaessa yhteydessä poliisiin, jonka lisäksi Oulun kaupungin oma
maastoliikennevalvoja valvoo reittejä.
Virallisen reitin myötä liikennöinti reitillä lisääntyy ja sen myötä myös yleinen
sosiaalinen valvonta muiden reitin käyttäjien toimesta. Reitin pitäjän
näkökulmasta moottorikelkkailijat ovat yleisesti valveutuneita reitin käyttäjiä.
Moottorikelkkailureitillä ei ole suojelualueita. Reitti ei myöskään kulje kyseisen
kiinteistön halki, jolla mainitaan olevan metsälain mukaisia kohteita.
Metsälakikohteet ovat metsälain (1093/1996 10a §) mukaisia kohteita, joiden
tarkoituksena on turvata metsäluonnon monimuotoisuus metsätaloustoimilta.
Moottorikelkkailureitillä ei ole vaikutusta metsälakikohteeseen, sen suojeluun
tai säilymiseen. Moottorikelkkailureitti ylittää …ojan olemassa olevan
voimajohdon kohdalla, mistä puusto on hakattu, eikä ojan varsi ole enää
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luonnontilainen. Moottorikelkkailureitillä ei täten ole vaikutuksia …ojan varren
luonnontilaisiin vanhoihin metsiin.
Molemmat moottorikelkkailureitit (Kiiminki-Ylikiiminki ja Kiiminki-Yli-Tannila)
ovat Oulun kaupungin vahvistetussa investointiohjelmassa hyväksytty ja reitille
on rahoitus valmiina. Oulun kaupungin tavoitteena on kehittää liikuntapaikkoja
monipuolisesti eri lajit käyttäjäryhmät huomioiden. Oulun kaupunki on
esimerkiksi keväällä 2020 aloittanut kävelijöille, maastopyöräilijöille ja
polkujuoksijoille tarkoitetun maastoliikuntareitistön suunnittelun. Kaupunki
panostaa näin ollen monipuolisesti ulkoliikuntaan ja liikuntakohteisiin, eikä vain
moottorikelkkareitteihin. Lisäksi reitinpitäjä huomauttaa, ettei se voi vaikuttaa,
minkälaisilla kelkoilla reitillä ajetaan, eikä näin ollen pysty vaatimaan
siirtymistä sähkökäyttöisiin kelkkoihin.
Reitti ohjataan Kierikin kautta, mutta liiketoiminnan lisäys Kierikkiin ei ole
peruste moottorikelkkailureitin perustamiselle.”
Liikuntapalveluiden vastine muistutukseen F koskee Oulun kaupungin alueella
sijaitsevaa tilaa.
Liikuntapalveluiden vastine Vapo Oy:n lausuntoon koskee kokonaisuudessaan
Oulun kaupungin puolelle sijoittuvaa osaa Kiiminki - Kierikki - Yli-Tannila
moottorikelkkailureitistä.
Liikuntapalveluiden vastine Oulun Poliisilaitoksen lausuntoon:
”Lausunto merkitään tiedoksi. Ei aiheuta toimenpiteitä suunnitelmaan.”
Vastine Kiimingin paliskunnan lausuntoon:
”Reitin pitäjä ottaa huomioon paliskunnan lausunnossa tehdyt ehdotukset ja
reitti linjataan kulkemaan paliskunnan omistuksessa olevan kiinteistön
ulkopuolelle (kartta B ja kartta 4-5). Reitti kiertää Isokankaan erotusaidan ja
muut alueella olevat poronhoidon rakenteet/toiminnot etelä- ja länsipuolitse,
jolloin reitin vaikutukset paliskunnan toimintaan saataisiin minimoitua.
Aikaisemmin paliskunta on lausunnossaan esittänyt poronhoitoalueen rajan
merkitsemisestä ja porovaarakylttien asentamisesta reitille. Reitin pitäjä ottaa
esitetyt toimet huomioon, kuten on aiemmin todettu. Mikäli reitistä aiheutuu
haittaa paliskunnan toiminnalle Isokankaalla, voi reitinpitäjä tehostaa ohjausta
aidoilla ja lisäkylteillä, joissa kehotetaan kelkkailijoita ehdottomasti pysymään
reitillä.”
Liikuntapalveluiden vastine Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja
ympäristökeskuksen lausuntoon:
”Reitin rakentaminen toteutetaan Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja
ympäristökeskuksen antamien ohjeiden mukaisesti huolellisesti ja yleistä
varovaisuutta noudattaen. Reitin pitäjä tulee hakemaan liittymälupaa ELYkeskukselta.
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Pohjois-Pohjanmaan Museon lausunnon mukaisesti reitin varren arkeologiset
kulttuuriperintökohteet on huomioitu suunnittelussa ja reittiä on tarvittavilta
osin linjattu uudelleen (Kartta A, kartta 3). Pääosin kohteet ovat
huomioitavissa reitin perustamisvaiheessa maastossa tehtävin tarkennuksin.
Arkeologisten arvojen ja muinaismuistolain mukaisen rauhoituksen
huomioimisessa koko suunniteltavan reitin osalta reitin pitäjä on tarvittaessa
yhteydessä asianosaiseen museoviranomaiseen.
Reitin pitäjä ottaa huomioon ELY-keskuksen sekä Vapo Oy:n lausunnoissa
tehdyt ehdotukset koskien Kupsussuota ja reitti linjataan idemmäs kiinteistön
rajalle kauemmas suoalueelta (kartta H ja kartta 18). Reitti merkitään
maastoon tihennetyin reittimerkinnöin, jotta varmistetaan ettei reitiltä
harhaannuta esimerkiksi huonolla säällä. Jos havaitaan moottorikelkkailijoiden
harhautuvan reitiltä avosuolle, voi reitinpitäjä tehostaa ohjausta aidoilla ja
kylteillä, jotka ohjaavat pysymään ehdottomasti reitillä.
Kiimingistä Yli-Iihin kulkeva vanha moottorikelkkaura ei sovellu kaikilta osin nyt
suunnitellun moottorikelkkailureitin pohjaksi, joten reittiin on tehty muutoksia
aikaisempaan uraan verrattuna mm. Turtisen ja Maalismaan kohdalle. Reitin
pitäjä asettaa lisäksi Turtinen-Maalismaa väliselle nopeusrajoituksen (30-40
km/h) alueelle turvallisuuden lisäämiseksi ja meluhaittojen vähentämiseksi.”
Liikuntapalveluiden vastine Pohjois-Pohjanmaan museon lausuntoon:
”Museoviranomaisen mainitsemat kohteet on käyty läpi ja
moottorikelkkailureitin linjausta on tarkasteltu uudelleen
muinaisjäännösrekisterin aluerajausten mukaisesti. Reitti linjataan uudelleen
museoviranomaisen ohjeiden mukaisesti niin, että se kiertää Vitsakangas
Voimalinjan muinaisjäännöksen kohteen eteläpuolitse (Kartta A, kartta 3).
Muilta osin kohteet eivät vaadi reitin uudelleen linjaamista, vaan kohteet on
kierrettävissä reitin perustamisvaiheessa ja tarkastelut tehdään maastossa
mm. Martimonsuo N muinaisjäännöksen osalta. Muutenkin
moottorikelkkareitin rakentamisessa toimitaan huolellisesti ja
muinaismuistolain (295/1963 14 § ja 16 §) mukaisesti. Kaikki
museoviranomaisen esiin nostamat kohteet ja niiden vaatimat toimenpiteet
reitin osalta on käyty läpi erillisellä liitteellä (liite 1).”
Liikuntapalveluiden vastine Fingrid Oyj:n lausuntoon:
”Reitti toteutetaan Fingridin antamien ohjeiden mukaisesti.”
Liikuntapalveluiden vastine PVO Oy:n lausuntoon koskee kokonaisuudessaan
Oulun kaupungin puolelle sijoittuvaa osaa Kiiminki - Kierikki - Yli-Tannila
moottorikelkkailureitistä.
Liikuntapalveluiden vastine Iin kunnan lausuntoon:
”Reitin toteutuksessa huomioidaan Iin kunnan antama lausunto. Lausunto ei
vaadi erityisiä toimenpiteitä.”
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”Muilta osin Oulun kaupungin Sivistys- ja kulttuuripalvelut, Liikuntapalveluilla ei
ole lausuttavaa muistelutusten ja lausuntojen johdosta.”
Hakija on toimittanut muistutusten ja lausuntojen johdosta tehdyistä
reittimuutoksista kartat Oulunkaaren ympäristöpalveluille.
Oulunkaaren ympäristöpalvelut on 14.12.2020 pyytänyt hakijaa vastineessa
27.11.2020 tehtyjen reittimuutosten johdosta toimittamaan täydennyksenä
hakemukseen joko päivitetyn sopimuksen kiinteistön x omistajan kanssa tai
tiedon kyseisen kiinteistönomistajan kuulemisesta reittimuutoksen osalta.
Oulun kaupungin Sivistys- ja kulttuuripalvelut, liikuntapalvelut on täydentänyt
hakemusta 13.1.2021. Täydennyksen mukaan Oulun kaupungin
liikuntapalvelut on kirjeitse ja puhelimitse pyytänyt kannanottoa kiinteistön x
omistajalta moottorikelkkailureitistä ja sen sijoittumisesta kiinteistön rajalle.
Kiinteistönomistaja on ilmoittanut liikuntapalveluille, että hänellä ei ole mitään
reittilinjausta vastaan ja reitin voi toteuttaa esitetyllä tavalla.
Hankeasiakirjat on toimitettu lautakunnan jäsenille oheismateriaalina.
ASIAN VALMISTELIJAN PÄÄTÖSESITYS
Oulunkaaren ympäristölautakunta hyväksyy Oulun kaupungin sivistys- ja
kulttuurilautakunnan esittämän Kiiminki - Kierikki - Yli-Tannila ja IsokangasHarakkaperä moottorikelkkailureittisuunnitelman Iin kunnan alueella
sijaitsevilta osin hakemuksen mukaisena vastineessa 27.11.2020 esitetyin
muutoksin. Mahdollinen reitin siirtäminen on etukäteen hyväksytettävä Iin
kunnan ympäristönsuojeluviranomaisella. Ympäristölautakunta valtuuttaa
ympäristötarkastajan päättämään vähäisistä muutoksista.
Oulunkaaren ympäristölautakunta hyväksyy Oulun kaupungin sivistys- ja
kulttuuripalvelut, liikuntapalvelut maastoliikennelain 14 §:n tarkoittamaksi
Kiiminki - Kierikki - Yli-Tannila ja Isokangas-Harakkaperä
moottorikelkkailureittien pitäjäksi.
Päätöksestä lehdessä ilmoittamisesta aiheutuneet kulut peritään hakijalta.
PÄÄTÖKSEN PERUSTELUT
Moottorikelkkailureitin perustamiseksi on laadittu reittisuunnitelma, jossa on
osoitettu reitin kulku niin, että se voidaan suunnitelman perusteella
tarvittaessa merkitä maastoon. Suunnitelmassa on myös mainittu ne
kiinteistöt, joiden kautta reitti kulkee sekä esitetty reittien perustamisen ja
pitämisen kannalta tarpeelliset tiedot. Suunnitelmaan on liitetty
mittakaavaltaan asianmukaiset reitin kulkua osoittavat kartat.
(Maastoliikennelaki 15 § ja maastoliikenneasetus 7 §)
Esitetty reittisuunnitelma täyttää maastoliikennelain mukaiset reitin
perustamisedellytykset. Suunnitellusta reitistä tai sen käytöstä ei ennalta
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arvioiden aiheudu luonnolle tai muulle ympäristölle, luontaiselinkeinolle, maaja metsätaloudelle, yleiselle virkistyskäytölle tai muulle yleiselle tai yksityiselle
edulle huomattavaa haittaa. (Maastoliikennelaki 1 ja 16 §)
Yhden kiinteistön osalta maanomistaja on ilmaissut, ettei hyväksy Kiiminki Kierikki - Yli-Tannila reitin sijoittamista kiinteistölleen. Reitin perustaminen on
tarpeen yleisen kulkuyhteyden luomiseksi ja yleisen virkistyskäytön kannalta,
eikä reitistä aiheudu maa-alueen omistajalle tai haltijalle eikä poronhoidolle
huomattavaa haittaa. Tällöin moottorikelkkailureitti voidaan perustaa
riippumatta maa-alueen tai vesialueen omistajan tai haltijan suostumuksesta.
(Maastoliikennelaki 16 §)
Moottorikelkkailureitistä kiinteistölle, maa-alueen omistajalle tai haltijalle,
poronhoidolle tai ammattimaiselle kalastukselle aiheutuva vahinko ja haitta on
reitin pitäjän korvattava. Reitti ei aiheuta korvattavaa haittaa porotaloudelle
eikä ammattimaiselle kalastukselle. Talviaikaisen käyttöoikeuden
menettämisestä maksetaan maanomistajalle korvaus, jonka määrittää
Maanmittauslaitos. Kesäaikainen käyttöoikeus on maanomistajalla.
Reittitoimituksessa määrätään maanomistajalle maksettavat korvaukset
maapohjasta, puustosta sekä reitin rakentamisesta mahdollisesti aiheutuvasta
muusta haitasta tai vahingosta. (Maastoliikennelaki 16 §)
Pohjois-Pohjanmaan 2. vaihemaakuntakaavassa (hyväksytty 7.12.2016) on
osoitettu moottorikelkkailun yhteystarvemerkinnät pääpiirteittäin
reittisuunnitelman mukaisiin paikkoihin. Reittien paikat ovat siten yleisen edun
mukaisia.
Hakija on ottanut huomioon reittisuunnitelmasta annetut lausunnot ja
muistutukset Oulun kaupungin sivistys- ja kulttuurilautakunnan 31.5.2017 § 69
päätöksen mukaisesti reittilinjauksen muutoksin.
Arkeologiset kulttuuriperintökohteet on huomioitu ja reittiä on vastineen
mukaan tarvittavilta osilta linjattu uudelleen ja reitin pitäjä on tarvittaessa
yhteydessä museoviranomaiseen.
Oulun kaupungin liikuntapalvelut pitää yllä Oulun kaupungin alueella olevia
moottorikelkkailureittejä, joten sillä on tarpeelliset valmiudet, tietämys ja
vakavaraisuus moottorikelkkailureitin pitäjäksi. Oulun kaupungin sivistys- ja
kulttuurilautakunnan esittää Oulun kaupungin liikuntapalveluita reitinpitäjäksi
Kiiminki - Kierikki - Yli-Tannila moottorikelkkailureitin Oulun kaupungin alueella
sijaitseville osille. Iin kunta ei vastusta Oulun kaupungin liikuntapalveluiden
toimimista reitinpitäjänä.
PÄÄTÖKSEN TÄYTÄNTÖÖNPANO
Reitin pitäjän on haettava reittitoimitusta maanmittauslaitokselta vuoden
kuluessa siitä, kun reittisuunnitelma on hyväksytty lainvoimaisella päätöksellä.
(Maastoliikennelaki 17 §).
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SOVELLETUT OIKEUSOHJEET
Maastoliikennelaki (1710/1995) 1, 13–17 §, 20 §, 22 §, 23 §, 31, 32 §
Maastoliikenneasetus (10/1996) 2–10 §
VALMISTELIJA

Kaisa Pikkarainen, ympäristötarkastaja p. 050 395 0366

PÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN
Päätöksestä tiedotetaan julkaisemalla kuulutus Pudasjärven kaupungin ja Iin
kunnan verkkosivuilla sekä sanomalehti Kalevassa, sanomalehti
Rantapohjassa ja sanomalehti Iisanomissa. Kuulutuskustannukset peritään
Oulun kaupungin sivistys- ja kulttuurilautakunnalta maastoliikenneasetuksen
10 §:n perusteella.
Päätös toimitetaan tiedoksi Oulun kaupungin sivistys- ja kulttuurilautakunnalle, reitin maa-alueen omistajille, lausunnon antaneille sekä
valvontaviranomaisille.
MUUTOKSENHAKU
Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen Oulunkaaren
ympäristölautakunnalle. Liitteenä oikaisuvaatimusohje.
YMPÄRISTÖJOHTAJAN ESITYS
Ympäristölautakunta hyväksyy valmistelijan esityksen.
Oulunkaaren ympäristölautakunnan käsittely:
Puheenjohtaja avasi keskustelun asiasta.
Aini Autio esitti, että päätökseen tulisi kirjata, että reitinpitäjä laatii Iin kunnan
kanssa sopimuksen kunnan lausunnon mukaisesti. Heino Tapio kannatti
esitystä.
Asian käsittelyn kuluessa on tehty pohjaesityksestä poikkeava esitys.
Esityksestä tulee äänestää. Pohjaesitys on Kyllä. Aution esitys lisäyksestä on
Ei.
Äänestystulos:0 Kyllä-ääntä, 6 EI-ääntä (Vähäkuopus, Autio, Suorsa, Tapio,
Välinen, Kylmänen)
Puheenjohtaja totesi, että päätökseksi tuli Aini Aution esitys.
Päätös
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kunnan ympäristönsuojeluviranomaisella. Ympäristölautakunta valtuuttaa
ympäristötarkastajan päättämään vähäisistä muutoksista.
Oulunkaaren ympäristölautakunta hyväksyy Oulun kaupungin sivistys- ja
kulttuuripalvelut, liikuntapalvelut maastoliikennelain 14 §:n tarkoittamaksi
Kiiminki - Kierikki - Yli-Tannila ja Isokangas-Harakkaperä
moottorikelkkailureittien pitäjäksi.
Päätöksestä lehdessä ilmoittamisesta aiheutuneet kulut peritään hakijalta.
Reitinpitäjä laatii Iin kunnan kanssa sopimuksen kunnan lausunnon
mukaisesti.
--Merkitään pöytäkirjaan, että Eero Alaraasakka ilmoitti esteellisyytensä
hallintolain 28 § osallisuusjäävi perusteella. Hän poistui kokouksesta asian
käsittelyn ajaksi.
Henri Pätsi jätti päätökseen suullisesti eriävän mielipiteen.
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Terveydensuojelulain mukaisen määräyksen antaminen sekä uhkasakon asettaminen, Iin
vesiliikelaitos, Iin kunta
OULYMP 28.01.2021 § 108
2296/11.04.00/2021
Valmistelija

Matti Ruokolainen, p. 0406608311

Velvoitettava

Iin vesiliikelaitos, Iin kunta, Jokisuuntie 2 / PL 24, 91101 Ii, y-tunnus
2054621-1

Vireille tulo

Kunnan terveydensuojeluviranomainen Oulunkaaren ympäristöpalvelut /
Oulunkaaren ympäristölautakunta teki Iin vesiliikelaitokselle osoitteessa
Jokisuuntie 2, 91101 Ii terveydensuojelulain (763/1994) 45 § mukaisen
tarkastuksen säännöllisen valvonnan yhteydessä jaettuna kahdelle
käyntikerralle 27.10.2020 ja 8.12.2020.

Asian käsittely

Vesiliikelaitokselle on asiaa koskien lähetetty 20.11.2019 päivätty
selvityspyyntö koskien terveydensuojelulain (763/1994) 20 § 3 momentin
mukaisen WSP –riskinarvioinnin (Water Safety Plan) laatimista.
Selvityspyyntöön on saatu vastaus laitokselta 5.12.2019.
Vesiliikelaitokselle on 14.1.2020 tehty uusintatarkastus, jonka
tarkastuskertomuksessa on kehotettu antamaan vastaus siitä, mihin
mennessä Iin vesiliikelaitos tulee toimittamaan riskinarvioinnin
hyväksymishakemuksen Oulunkaaren ympäristöpalveluille. Iin
vesiliikelaitoksen 27.1.2020 sähköpostilla antaman vastauksen perusteella
riskinarviointi tulee valmistumaan 20.3.2020 mennessä. Riskinarviointi ei
saapunut edellä mainittuun päivämäärään mennessä, minkä vuoksi
laitokselle lähetettiin 23.3.2020 ympäristötarkastajan toimesta sähköposti,
jossa tiedusteltiin riskinarvioinnin tilannetta. Asiaan saapui vastaus
7.4.2020 sähköpostilla, jossa on kerrottu viivästymiseen johtaneita syitä ja
luvattu toimittaa riskinarviointi 30.6.2020 mennessä. 27.10.2020 tehdyllä
terveydensuojelulain (763/1994) 45 § mukaisella tarkastuksella Iin
vesiliikelaitoksen riskinarvioinnin todettiin olevan edelleen kesken.
Oulunkaaren ympäristölautakunta kunnan terveydensuojeluviranomaisena
harkitsee terveydensuojelulain § 51 mukaisen määräyksen antamista ja §
53 mukaisen uhkasakon asettamista.

Kuuleminen

Ennen asian ratkaisemista velvoitettavalle varattiin mahdollisuus tulla
kuulluksi. Iin vesiliikelaitokselle on lähetetty kuulemiskirje
saantitodistuskirjeenä 17.12.2020. Vastauksen tuli olla perillä Oulunkaaren
ympäristöpalveluissa viimeistään 7.1.2021 klo 16.
Vastaus kuulemiskirjeeseen saapui 5.1.2021. Vastaus oli seuraava:
Iin vesiliikelaitoksella on meneillään terveydensuojelulain 20 §:n mukaisen
riskinarvioinnin laatiminen (WSP). Laadintaa tehdään yhteistyössä
laitoksen oman henkilökunnan, Oulunkaaren ympäristöpalveluiden ja
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Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen kanssa. Seuraava yhteinen
suunnittelukokous on sovittu pidettäväksi to 21.1.2021. Hankeen
toteutumisesta on vastuussa allekirjoittanut Iin vesiliikelaitoksen johtaja.
Riskinarviointi suoritetaan rinnan uuden valmiussuunnitelman kanssa.
Valmiussuunnitelman perusteena tulee olla riskinarvioinnissa esille tulevat
uhat. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselle on ilmoitettu, että uusi
valmiussuunnitelma lähetetään heille tiedoksi viimeistään 26.2.2021.
Suunnitelmaan tulee liitteeksi ote WSP:n riskiarviosta siltä osin kuin se
katsotaan liittyvän varautumissuunnitelmaan.
Valmistumassa oleva riskinarviointi WSP ja sen hyväksymishakemus
lähetetään Oulunkaaren ympäristöpalveluille viimeistään 26.2.2021.
Iin vesiliikelaitoksella ei ole huomautettavaa Oulunkaaren
ympäristölautakunnalle mahdollisesti esitettävän päätöksen keskeisestä
sisällöstä.
Ympäristötarkastajan esitys
Oulunkaaren ympäristölautakunta päättää:
1) antaa seuraavan terveydensuojelulain 51 § mukaisen määräyksen: Iin
vesiliikelaitos velvoitetaan laatimaan terveydensuojelulain 20 §
mukainen riskinarviointi siten, että hyväksymishakemus on toimitettu
terveydensuojeluviranomaille viimeistään 15.3.2021 ja riskinarviointi on
hyväksyttävissä viimeistään 17.5.2021 (päävelvoite 1)
2) asettaa päävelvoitteen 1 tehosteeksi uhkasakon määrältään 10 000 €
terveydensuojelulain 53 § nojalla.
Perustelut:
Päävelvoite 1 annetaan terveydensuojelulain (763/1994) 20 § nojalla Iin
vesiliikelaitoksen vedenkäyttäjien terveyden suojelemiseksi, koska Iin
vesiliikelaitos ei ole noudattanut kehotusta riskinarvioinnin laatimisesta ja
sen hyväksymisen hakemisesta terveydensuojeluviranomaiselta.
Talousveden laatuun ja sen jakelun liittyvät häiriöt voivat aiheuttaa
äkillisesti vakavan uhkan ihmisten terveydelle. Siksi on tärkeää, että
jokaisella talousvettä toimittavalla laitoksella on laadittuna ajantasainen ja
asianmukainen riskinarviointi, jonka terveydensuojeluviranomainen on
hyväksynyt. Riskinarvioinnin avulla ongelmat pystytään usein
havaitsemaan aikaisessa vaiheessa ja parhaassa tapauksessa niiden
synty voidaan ennaltaehkäistä kokonaan.
Riskinarvioinnin tarkoituksena on tunnistaa toimintaan liittyviä riskejä ja
ennaltaehkäistä talousveden laatuun ja jakeluvarmuuteen liittyviä
uhkatekijöitä. Riskinarvioinnissa vesilaitos laatii listan koko
vedenjakeluketjua koskevista riskeistä ja määrittelee kullekin riskille keinot
niiden hallintaan saattamiseksi. Laadituille hallintakeinoille laaditaan lisäksi
Ptk tark.

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI
Oulunkaaren
ympäristölautakunta

PÖYTÄKIRJA
§ 108

1
28.01.2021

seurantakeinot, joilla varmistetaan niiden toimivuus käytännössä. Tarpeen
vaatiessa laaditaan toimenpideohjelma uusien hallintakeinojen
käyttöönottoa varten, mikäli jo olemassa olevat keinot todetaan
riittämättömiksi.
Vaikka velvoitettava on esittänyt suunnitelman puutteen korjaamiseksi,
hallintopakon käyttäminen on perusteltua, sillä kyseessä on iso vesilaitos,
jonka alueella on runsaasti vedenkäyttäjiä jolloin riskit ovat isommat.
Hallintopakon käyttämiseen on päädytty myös siksi, että velvoitettavan
aiemmin esittämät aikataulut puutteen korjaamiseksi eivät ole pitäneet.
Sovelletut säädökset:
Terveydensuojelulaki (763/1994) § 20, 45, 51, 53
Hallintolaki (434/2003) § 34, 36, 39, 43-48
Uhkasakkolaki (1113/1990) § 6, 8
Muutoksenhaku:
Päätöksestä voi valittaa hallinto-oikeuteen valitusaikana. Valitusosoitus on
liitteenä.
Maksu:
Päätös on maksuton.
Tiedoksi

Iin vesiliikelaitos
Iin kunta, kirjaamo
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto

Ympäristöjohtajan esitys
Ympäristölautakunta hyväksyy valmistelijan esityksen.
Päätös
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Maa-aineslupa, Kettumäki I, Kettumäki Oy, Sotkajärvi, Pudasjärvi
OULYMP 28.01.2021 § 109
1517/11.01.00.04/2020
Maa-aineslupa, Kettumäki Oy, Kettumäki I, Sotkajärvi, Pudasjärvi
ASIA

Kettumäki Oy:n maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen
Pudasjärven kaupungin Sotkajärven kylälle tilalle Kettumäki I 615-413-42-4/3.

HAKIJA

Kettumäki Oy
Hevoskankaantie 297
93270 Sotkajärvi
y-tunnus 2649127-4

LUVAN HAKEMISPERUSTE
Maa-aineslain (555/1981) 4 §.
Maa-aineslain 7 §:n mukaan maa-ainesten ottamista koskevan lupa-asian
ratkaisee kuntien ympäristönsuojelun hallinnosta annetun lain (64/1986)
mukainen kunnan ympäristönsuojeluviranomainen. Pudasjärven kaupungin
kunnan ympäristönsuojeluviranomaisena toimii Oulunkaaren
ympäristölautakunta.
ASIAN VIREILLETULO
Maa-aineslupahakemus on jätetty 4.6.2020. Hakemusta on täydennetty
18.1.2021 puhelimitse tarkentamalla seulalaitteiston melun vähentämiseen
käytettyjä keinoja ja ilmoittamalla toiminta-ajat.
ALUEEN SIJAINTI
Suunniteltu maa-ainesten ottopaikka sijaitsee Pudasjärven kaupungin
Sotkajärven kylällä tilalla Kettumäki I 615-413-42-4/3.
LUVAT JA SOPIMUKSET
Kyseessä on jatkolupahakemus. Kiinteistöllä on Oulunkaaren ympäristölautakunnan Kettumäki Oy:lle 28.1.2016 § 5 päätöksellään myöntämä maaaineslupa, jonka voimassaolo päättyy 31.3.2021. Lupa on myönnetty 50 000
kuution ottomäärälle 2,9 hehtaarin alalle. Notto-järjestelmän mukaan alueelta
on nykyisen, voimassa olevan luvan aikana otettu 45 795 kuutiota.
Hakija omistaa hakemuksen kohteena olevan tilan.
ALUEEN KAAVOITUSTILANNE JA YMPÄRISTÖ
Alueella ei ole asema- tai yleiskaavaa. Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavassa hankealueella on pohjavesialuemerkintä.
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Hankealue sijaitsee Poijula-Pintamon (11615106, 1E) vedenhankintaa varten
tärkeällä pohjavesialueella, jonka pohjavedestä pintavesi- tai maaekosysteemi
on suoraan riippuvainen. Pohjavesialueella sijaitseva vedenottamo sijoittuu
pohjavesialueen koillisosaan ja useamman kilometrin päähän haetusta
ottoalueesta.
Lähin vakituinen asutus sijaitsee noin 50 metrin etäisyydellä suunnitellusta
ottoalueesta länteen.
Lähin muinaisjäännös, Ollinoja luode (1000016782) kivikautinen asuinpaikka,
sijaitsee noin 2,5 kilometriä suunnitellusta toiminta-alueesta länteen.
Lähin vesistö, Ollinoja, sijaitsee suunnitellulta ottoalueelta noin 120 metriä
etelään.
Hakijalla on käytössä toimintajärjestelmä (voimassa 2017-2023), joka on
viimeksi auditoitu 17.4.2020. Toiminta täyttää ympäristöjärjestelmästandardin
ISO 14001:2015 vaatimukset.
TOIMINNAN KUVAUS
Maa-aineksen otto
Kettumäki Oy hakee lupaa ottaa noin 3,4 hehtaarin suuruiselta ottamisalueelta
hiekkaa ja soraa yhteensä 100 000 m³ kymmenen vuoden aikana. Arvioitu
vuotuinen otto on noin 10 000 kuutiota. Maa-ainesten otto on tarkoitus ulottaa
tasolle +132,0 (N60), mikä tarkoittaa noin 3-7 metrin ottamissyvyyttä.
Pohjavesi
Ottoalue sijaitsee 1 luokan pohjavesialueella, Poijula-Pintamo 11615106.
Hakemuksen mukaan ottoalueen läheisyydessä ei ole vedenottamoa, lähitalot
ovat liittyneet Korentokankaan vesiosuuskuntaan, josta saavat käyttövetensä.
Pohjaveden keskimääräiseksi korkeusasemaksi on ilmoitettu +127 (N60).
Hakemuksen mukaan edellisessä ottosuunnitelmassa on mainittu, että alueen
pohjavesi on tasossa +126,0 (N60) ja että pohjaveden taso nousee mentäessä itään ja pohjoiseen arviotasolle + 127,25 (N60). Havainnot ovat
perustuneet Pohjois-Pohjanmaan ELY:ltä Aarne Miettuselta saatuihin
mittaustietoihin.
Nykyisen vanhan montun pohjalla on mittausputki, jota on korotettu ja
suojattu. Putkeen on siirretty korkomerkki +131,0 (N60) montun reunalla
olevasta alkuperäisestä korkomerkistä, sihtilappu puussa +135,50 (N60),
johon taas korko on tuotu itäpuolella 500 metrin päässä sijaitsevalta
kiintopisteeltä Kettumäki nro 96M3117B N60 korkeus +147,138.
Kesällä 2015 pohjaveden pinta on ollut noin 4,00-4,05 metriä vanhan
kaivualueen pohjan alapuolella (kolme mittausta kesän 2015 aikana,
sadekesä). Viimeisimmät mittaukset: 27.8.2019 -457 cm, 28.2.2020 -448,
26.3.2020 -456 cm sekä 28.4.2020 -443 cm. Suunnitellulle laajennusosalle
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tehdään toinen mittauspiste, mikäli se onnistuu, koska kallio nousee
lähemmäs maanpintaa.
Ottotoiminta
Hakemuksen mukaan nykyistä ottamisaluetta (liitekartassa kuviot 58., 58.1 ja
51.1.) on tarkoitus laajentaa itään ja etelään kuviolle 51, jolta on poistettu
puusto.
Kaivusyvyys vaihtelee sorakerrosten mukaan, keskimäärin noin 3-7 metriä.
Ottoalueen ulkoreunalle kasataan pintamaat, myyntiin kelpaamaton
hienoaines ottoalueen sisälle alueen tulevaa maisemointia varten. Ottoalue
aidataan, on pääosin jo aidattu verkkoaidalla, jotta alueelle pyrkivät porot eivät
pääse sotkemaan maa-aineksia. Kuviolla 51.2. on varastointialue seulotulle
maa-ainekselle.
Nykyisen ottoalueen länsipäässä sijaitsee työmaaparakki, ottoalueella ei
säilytetä koneita eikä polttoaineita. Kuormaajaa säilytetään kiinteistöllä
Kettumäki 615-413-42-7, Kuusamontien pohjoispuolella. Siellä tapahtuvat
myös huollot ja tankkaukset.
Toiminnassa tarvittavaa seulaa säilytetään ottoalueen pohjalla, jolloin montun
rintuudet vaimentavat melua. Ottoalueen länsireunaan, jossa sijaitsee lähin
häiriintyvä kohde, on rakennettu maa-aineksista meluvalli. Lisäksi seulassa
käytetään kumimattoja melun vähentämiseksi. Seula suojataan kaukalolla
maaperän pilaantumisen estämiseksi.
Kulku alueelle on lännestä Suopankiahontieltä tulevan liittymän kautta.
Hakijalla on kulkuoikeudet tilansa alueella kulkeviin teihin. Kaivualuetta
laajennetaan nykyisestä etelään päin noin 10 metrin päähän rajalinjasta,
säilyttäen kulkuyhteyden Suopankiahontieltä eteläpuolisille metsätiloille.
Maa-aineksia otetaan ja jalostetaan seulomalla pääasiassa kahdessa
vuorossa. Tarpeen vaatiessa hiekoitushiekkaa on jalostettu myös muina
aikoina. Luvanhaltija on ohjeistanut työntekijöitä suorittamaan meluavimmat
työvaiheet päiväsaikaan.
Maisemointi
Nykyisen ottoalueen länsipää on maisemoitu kesällä 2018. Maisemointia
jatketaan sitä mukaa kun aluetta vapautuu kaivutoiminnasta. Kaivualueen
pohjalla olevat hyvin vettä läpäisevät maakerrokset peitetään 0,5 m
vahvuisella hienojakoisella maa-aineksella, jota soranoton yhteydessä on
jäänyt käyttämättä. Kaivannon reunat muotoillaan ympäristön mukaan ja
luiskataan jyrkimmillään 1:3 kaltevuuteen. Ottoalueelle varastoitu pintamaa
levitetään luiskattuun rinteeseen sitomaan rinnettä ja antamaan ravinteita
uudelle luontaisesti syntyvälle kasvillisuudelle. Alue on helposti metsittyvää
maapohjaa, joten metsän uudistaminen hoituu luontaisesti, mutta voidaan
tarvittaessa viljellä istuttamalla männyn taimia. Kaivamisen yhteydessä
löytyneet lohkareet varastoidaan kaivualueelle jatkokäyttöä varten, osa
haudataan luiskaan ja osaa voidaan käyttää pintakallioiden maisemoinnissa.
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Maisemoinnista ei aiheudu juurikaan ylimääräisiä kustannuksia, koska
maisemointia ja muotoilua voidaan tehdä omalla konekalustolla ja osin jo maaainesten ottamisen yhteydessä.
Kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelma
Hakemuksen liitteenä olevan kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelman
mukaan pintamaita syntyy arviolta 3500 m³-ktr ja kantoja, hakkuutähteitä 50
m³-ktr ja sivukiveä 2000 m³-ktr. Sivukivi myydään piharakentajille ja muut
kaivannaisjätteet käytetään ottamisalueiden suojarakenteisiin, jälkihoitoon ja
maisemointiin.
ASIAN KÄSITTELY

Lupahakemuksesta tiedottaminen
Hakemuksesta on kuulutettu Pudasjärven kaupungin verkkosivuilla 13.7. 20.8.2020. Hakemuksesta on ilmoitettu kirjallisesti suunnitellun ottamisalueen
naapuritilojen omistajille.
Lausunnot
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus 16.9.2020:
Alueen ympäristöllinen merkitys
Hakemuksen mukainen ottamisalue sijaitsee vedenhankintaa varten tärkeällä
Poijula-Pintamo (11615106, 1E) pohjavesialueella, jonka pohjavedestä
pintavesi- tai maaekosysteemi on suoraan riippuvainen. Pohjavesialue
muodostuu pitkästä selännemäisestä saumaharjusta. Muodostuman länsiosa
on ilmeisesti hiekkavaltainen, joskin selänteessä esiintyy soraisia
välikerroksia. Itäosassa aines on hyvin pyöristynyttä ja soravaltaista, käsittäen
kivistä ja hiekkaista soraa. Lievealueiden aines on etupäässä hiekkaa ja
hienoa hiekkaa. Koillisosassa harjuytimen päällä on suppakuoppia ja lampia,
joiden vesipinta on noin kolme metriä pohjavedenpintaa ylempänä.
Suurimmassa osassa aluetta pohjaveden päävirtaussuunta on länsilounaaseen. Muodostuman pituussuunnassa vedenläpäisevyys ja hydraulinen
yhteys lienevät hyvät. Pohjavesialueella sijaitseva vedenottamo sijoittuu
pohjavesialueen koillisosaan ja useamman kilometrin päähän haetusta
ottoalueesta.
Ottamisalueella tai sen läheisyydessä ei ole suojelualueita. Lähin asutus
sijaitsee voimassa olevan ottoalueen länsipuolella sekä haetun ottolupaalueen pohjoispuolella 50-100 metrin päässä ottoalueesta.
Kannanotto hankkeeseen
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus (jäljempänä ELY-keskus) katsoo, että
alueelta voidaan ottaa maa-aineksia ilman vesilain mukaista lupaa edellyttäen,
että ottaminen tapahtuu maa-aineslain 3 § 4 mom. määräysten,
ottosuunnitelman ja muutoinkin hyvän ottamiskäytännön mukaisesti. Lisäksi
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luvassa tulee asettaa riittävät maa-aineslain 11 §:n mukaiset lupamääräykset
ja seuraavat näkökohdat tulee ottaa huomioon:
1. Ennen uuden luvan myöntämistä voimassa olevan luvan lupamääräysten
toteutuminen tulee varmistaa (muun muassa länsiosan jälkihoito ja
maisemointi sekä pohjavesiputken asentaminen alueen itäosaan).
2. Ottamisen yhteydessä on varmistettava, että ylimmän luonnontilaisen
pohjavesipinnan yläpuolelle jää vähintään neljän (4) metrin rikkomaton
suojamaakerros. Pohjavesipinnan tasoa on seurattava vähintään neljä kertaa
vuodessa ottoalueen kahdesta havaintoputkesta siten, että pohjavesipinnan
kevät- ja syysmaksimit tulevat huomioiduiksi. Tarkkailua tulee jatkaa luvan
koko voimassaolon ajan. Tarkkailutulokset on toimitettava ottotoimintaa
valvovalle viranomaiselle ja pyydettäessä ELY-keskukselle.
3. Paikalle on asennettava riittävä määrä kiinteistä ja selkeästi merkattuja
korkomerkkejä, joista voidaan helposti valvoa ottamistoiminnan edistymistä ja
suojamaakerroksen riittävyyttä. Korkomerkit tulee olla havaittavissa koko
ottamisajan.
4. Maa-aineksen otto on toteutettava niin, että missään vaiheessa ei pääse
syntymään pohjaveden pilaantumisvaaraa. Tätä koskevat tarkemmat
määräykset on liitettävä maa-aineksen ottolupaan.
5. Alueen ottamistoiminta tulee toteuttaa vaiheittain niin, että nyt haettavana
olevalle alueelle siirrytään vasta kun 31.12.2021 voimassa olevalta lupaalueelta luvan sallimat maa-ainekset on otettu ja maisemointi-/jälkihoitotyöt on
aloitettu.
6. Alueelta kuorittuja pintamaita ei saa käyttää alueen eikä luiskien täyttöihin
vaan pintamateriaalin rakentamiseen. Muualta tuotuja tarkastamattomia ja
valvontaviranomaisen hyväksymättömiä jäte- tai muita maita ei saa varastoida
alueelle tai käyttää alueen jälkihoidossa.
7. Luiskat on oltava kaltevuudeltaan 1:3 tai loivempia ympäröivän maaston
luonnollisia korkeusvaihteluja mukaillen.
8. Ottamisalueen jälkihoitotyöt tulee tehdä suunnitelman mukaisesti kuitenkin
edellä mainitut kohdat huomioiden ja ympäristöhallinnon ohjeiden
(Ympäristöhallinnon ohjeita 1/2009, Ympäristöministeriö) periaatteita
noudattaen, sisältäen alueen muotoilun, pintamateriaalin levityksen ja
kasvillisuuden palauttamisen metsittämällä. Metsittämiseen on syytä kiinnittää
erityistä huomiota suojapuuston aikaansaamiseksi Kuusamon tien puoleiseen
osaan ottoalueesta.
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Lopuksi
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus muistuttaa, että vaikka etukäteen arvioiden
ei pinta- eikä pohjavesiin kohdistuvia haittoja tulisikaan, on toiminnanharjoittaja vesilain mukaisessa vastuussa mahdollisista vesiin kohdistuvista haitoista
ja siten velvollinen muun muassa tarvittaviin korjaus- ja korvaustoimenpiteisiin.
Lupapäätöksen antamisen jälkeen lupapäätös ja sen mukainen suunnitelma
tulee lähettää Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselle (MAL 19 §). ELY-keskus
pyytää lupaviranomaista täyttämään ja lähettämään maa-ainesten ottamislupaa koskevat tiedot ensisijaisesti sähköisesti maa-aineslupapäätöksen
ilmoituslomakkeella.
Lomakkeen huolellinen täyttäminen on tärkeää, sillä sähköisen tiedonsiirron
kautta valtakunnallista maa-ainesluparekisteriä hyödynnetään mm.
paikkatietoaineistoissa, maa-ainesluvan haltijoiden vuosittaisten ilmoituspyyntöjen lähettämisessä sekä tulevaisuudessa myös kuntien lupa- ja
valvontaviranomaisten apuvälineenä.
Luvan haltijan on tehtävä ilmoitus lupaviranomaiselle otetusta aineksen
määrästä ja laadusta vuosittain viimeistään tammikuun 31. päivänä (MAL 23 a
§, MAA 9 §). Luvan haltijan tulee täyttää ja lähettää ottoilmoitus sähköisesti,
mikäli mahdollista. Ilmoitus tehdään maa-ainestenotto -ilmoituslomakkeella,
joka löytyy internet-osoitteesta:
https://anon.ahtp.fi/_layouts/FormServer.aspx?Openin=Browser&XsnLocation
=/Lomakkeet/maa_ainestenottoilmoitus.xsn&Source=https://anona.ahtp.fi
Kun maa-ainesten ottaminen on päättynyt tai luvan voimassaoloaika on
kulunut umpeen, on alueella toimitettava lopputarkastus valvontaviranomaisen
määräämällä tavalla, jollei luvassa ole toisin määrätty (MAA 7 §). ELYkeskukselle tulee varata mahdollisuus osallistua lopputarkastukseen.
Muistutukset ja mielipiteet
Muistutuksia tai mielipiteitä ei ole jätetty.
Hakijan kuuleminen
Hakijalle on 17.9.2020 lähetetty vastinepyyntö koskien ELY-keskuksen
lausuntoa. Hakija ei ole katsonut tarpeelliseksi antaa vastinetta lausunnosta.
Tarkastukset
Tarkastus on tehty 29.9.2020 yhdessä luvanhakijan kanssa.
ASIAN VALMISTELIJAN PÄÄTÖSESITYS
Oulunkaaren ympäristölautakunta myöntää Kettumäki Oy:lle maa-aineslain 4
§:n mukaisen luvan soran ja hiekan ottamiseen Pudasjärven kaupungin
Sotkajärven kylälle, tilalle Kettumäki I 615-413-42-4/3.
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Maa-aineslain mukainen lupa myönnetään hakemuksen ja
ottamissuunnitelman mukaisesti seuraavin määräyksin:
1. Maa-aineksen ottomäärä on enintään 100 000 m³ ja ottoalueen koko on
3,4 ha.
2. Ottamisalue on merkittävä selvästi (esim. paaluin) maastoon ennen
ottotoiminnan aloittamista. Ottamisalueelle on sijoitettava riittävä määrä
kiinteitä ja selkeästi merkattuja korkomerkintöjä. Luvan haltijan on
huolehdittava merkintöjen säilymisestä alueella.
3. Naapurikiinteistöihin tulee jättää vähintään 10 metrin suojaetäisyys. Maaainesten ottotoiminta ei saa estää kulkua Suopankiahontieltä ottoalueen
eteläpuolisille tiloille. Luvanhaltijan tulee tarvittaessa kunnostaa alueelle
johtavaa tietä, mikäli ottotoimintaan liittyvä liikennöinti vaurioittaa tietä.
4. Luvan haltijan on ennen ottamistoiminnan aloittamista järjestettävä
valvontaviranomaisen kanssa alkutarkastus ottoalueella. Tarkastuksella
todetaan edellisen maa-ainesluvan lupaehtojen toteutuminen, muun
muassa länsiosan jälkihoidon ja maisemoinnin toteutuminen
kokonaisuudessaan.
5. Maa-ainestenotto on järjestettävä siten, että ottoalue on turvallinen
alueella liikkujille maa-ainestenoton aikana ja sen päätyttyä. Ottoalueen
ottamisen aikaiset jyrkät rintuudet on aidattava verkkoaidalla tmv.
vahinkojen estämiseksi.
6. Maa-ainestenotto saadaan ulottaa enintään tasoon +132,0 (N60) kuitenkin
siten, että havaitun luonnollisen pohjavesipinnan yläpuolelle jätetään
neljän (4) metrin koskematon suojamaakerros.
7. Alueelle on ennen ottamistoiminnan aloittamista asennettava toinen
pohjaveden tarkkailuputki alueen itäosaan. Pohjaveden pinnankorkeutta
tulee tarkkailla molemmista pohjavesiputkista luotettavasti siten, että
pohjavedenpinnan kevät- ja syysmaksimit tulevat havaituiksi. Tarkkailua
tulee jatkaa luvan koko voimassaolon ajan. Tulokset on kirjattava ja
toimitettava valvontaviranomaiselle maa-aineksen ottoa koskevan vuosiilmoituksen yhteydessä.
8. Ottamistoiminta on kokonaisuudessaan toteutettava siten, että siitä ei
aiheudu maaperän, pintavesien tai pohjaveden pilaantumisvaaraa,
terveydellistä haittaa, epäsiisteyttä, roskaantumista, tavanomaista
enempää pöly- tai meluhaittaa tai ympäristön pilaantumisen vaaraa.
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9. Alueella on oltava helposti saatavilla riittävästi soveltuvaa imeytysainetta,
esimerkiksi turvetta tai imeytysmattoja. Mahdolliset maahan joutuneet
poltto- ja voiteluaineet on poistettava viipymättä ja ilmoitettava asiasta
valvontaviranomaiselle.
10. Mikäli alueella väliaikaisesti säilytetään koneita tai polttoaineita, tulee
säilytys- ja tankkausalueet tiivistää vettä läpäisemättömiksi (esim. HDPE kalvo, jonka päälle hienojakoista maa-ainesta). Polttoaineet on säilytettävä
kaksoisvaipallisissa tai suoja-altaallisissa, lukituissa säiliöissä. Katetun
suoja-altaan tilavuuden tulee olla vähintään 10 % suurempi kuin suojaaltaassa olevan säiliön suurimman säiliön tilavuus. Säiliöissä tulee olla
ylitäytönestin ja lukittava sulkuventtiili. Säiliöiden kunto on tarkastettava
ennen niiden käyttöönottamista. Voiteluöljyt ja muut kemikaalit on
varastoitava lukittavissa, tiivispohjaisissa tiloissa.
Seulan alusta tulee suojata siten, että valumia maaperään tai pohjaveteen
ei pääse. Alueella ei saa käyttää vuotavia työkoneita tai laitteita, ja niiden
kunto on tarkastettava säännöllisesti. Öljynvaihdot ja muut
huoltotoimenpiteet tulee suorittaa pohjavesialueen ulkopuolella.
11. Toiminnasta aiheutuvaa pölyämistä on tarvittaessa torjuttava kastelemalla.
Pölyntorjuntaan saa käyttää ainoastaan vettä. Valvontaviranomainen voi
tarvittaessa antaa määräyksiä pölyntorjunnasta.
12. Meluavimmat työvaiheet, kuten esimerkiksi puhtaan kiven seulonta, tulee
suorittaa klo 6.00-21.00 välisenä aikana. Valvontaviranomainen voi
tarvittaessa antaa määräyksiä meluntorjunnasta.
13. Maa-aineskaivantojen rintauksiin ja varastokasoihin voi asettua pesimään
törmäpääskyjä. Törmäpääsky on luonnonsuojelulain perusteella
rauhoitettu laji, joka on lisäksi luokiteltu erittäin uhanalaiseksi (EN).
Muodostuneet törmäpääsky-yhdyskunnat tulee huomioida maa-ainesten
oton yhteydessä ja ottamisen jälkeisessä maisemoinnissa. Pesien
hävittäminen pesintäkauden aikana on kielletty.
Kaksi vuotta ennen lupakauden päättymistä alueelle tulee tehdä tarkastus,
jossa selvitetään jatkosuunnitelmat ja mahdolliset poikkeukselliset
maisemointitarpeet. Tarkastuksessa selvitetään mm. tarve mahdollisten
törmäpääsky-yhdyskuntien pesimärinteen säilyttämiseen.
14. Alueelta kuorittuja pintamaita ei saa käyttää alueen täyttöihin. Muualta
tuotuja tarkastamattomia ja valvontaviranomaisen hyväksymättömiä
ylijäämä- tai jätemaita ei saa varastoida alueelle tai käyttää alueen
jälkihoidossa. Ottamisalueella ei saa säilyttää jätteitä tai käytöstä
poistettuja esineitä tai materiaalia. Toiminnassa syntyvät jätteet on
toimitettava asianmukaiset luvat omaaviin käsittelypaikkoihin. Vaaralliset
jätteet, kuten jäteöljyt, käytetty imeytysmateriaali ja akut, tulee varastoida
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lukituissa, tiivispohjaisissa tiloissa. Jätehuollossa on noudatettava
voimassa olevia jätehuoltomääräyksiä.
15. Ottamistoiminta on järjestävä siten, että maisemointitöitä päästään
toteuttamaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Ottamisalueen
reunat on luiskattava riittävän loiviksi ja vaihtelevin kaltevuuksin (vähintään
1:3) ja muotoiltava maiseman mukaisesti ympäristöön soveltuviksi.
Ottoalueen jälkihoito on tehtävä ympäristöhallinnon ohjeiden 1/2009
liitteen 9 mukaisesti sisältäen alueen muotoilun, pintamateriaalin levityksen
ja kasvillisuuden palauttamisen metsittämällä. Metsittämisessä on
erityisesti kiinnitettävä huomiota ottoalueen Kuusamon tien puoleiseen
osaan riittävän suojapuuston aikaansaamiseksi.
16. Mikäli alueelta kuoritut pintamaat eivät riitä metsän kasvualustaksi, voi
alueelle tuoda valvontaviranomaisen erillisellä suostumuksella
kasvualustaksi soveltuvaa ja pilaantumatonta materiaalia.
17. Luvan haltijan on vuosittain tammikuun loppuun mennessä ilmoitettava
valvontaviranomaiselle edellisenä vuonna otetun aineksen määrä ja laatu.
Ilmoitus on tehtävä myös silloin kun ottotoimintaa ei ole ollut. Ilmoitus tulee
tehdä ensisijaisesti sähköisesti Notto -rekisteriin. Lomake löytyy
osoitteesta https://anon.ahtp.fi/ -kirjoittamalla hakukenttään teksti ”MAL 23”
ja painamalla hakupainiketta.
18. Maa-ainesten ottamisen tai lupa-ajan päätyessä luvan haltijan on
järjestettävä alueella lopputarkastus, johon kutsutaan
valvontaviranomainen ja ELY -keskuksen edustaja.
19. Mikäli ottamistoiminnan aikana ilmenee jotain sellaista, mikä estää maaainesten oton hyväksyttyjen suunnitelmien mukaisesti, luvan haltijan on
viipymättä ilmoitettava asiasta valvontaviranomaiselle.
20. Mikäli lupa maa-ainesten ottamiseen siirretään toiselle, on siirrosta
viipymättä ilmoitettava lupaviranomaiselle. Luvan haltija vastaa lupaan
liittyvistä velvoitteista, kunnes hänen tilalleen on hakemuksesta hyväksytty
toinen. Mikäli luvan haltija menee konkurssiin ja pesä jatkaa ottotoimintaa,
tulee siitä tehdä ilmoitus lupaviranomaiselle tai siirtää lupa 6 kk:n kuluessa
konkurssin alkamisesta toiselle haltijalle. Ellei ilmoitusta tai siirtoa ole
tehty, lupa raukeaa ja viranomainen teettää tarpeelliseksi katsomansa
jälkihoitotyöt käyttämällä vakuutta. (MAL 13a §).
Päätöksen perustelut
Maa-ainesten ottaminen toteutettuna lupahakemuksen,
ottamissuunnitelman ja edellä esitettyjen lupamääräysten mukaisesti
täyttää maa-aineslain 6 §:ssä esitetyt edellytykset, joilla lupa on
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myönnettävä. Ottaminen tai sen järjestelyt eivät ole ristiriidassa MAL 3
§:ssä säädettyjen rajoitusten kanssa.
Kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelma on ottamissuunnitelman liitteenä.
Siinä on esitetty tarpeelliset tiedot toiminnassa syntyvistä
kaivannaisjätteistä, niiden varastoinnista ja hyödyntämisestä.
Suunniteltu ottoalue sijaitsee Poijula-Pintamon 1E -luokan
pohjavesialueella. Luvan hakija on ottosuunnitelmassaan esittänyt
pohjaveden suojelutoimenpiteitä. Lupamääräyksissä on annettu tarkempia
määräyksiä pohjaveden suojelemisesta ja tarkkailusta.
Ottamissuunnitelman ja annettujen lupamääräysten mukaan toteutettuna
maa-ainesten ottaminen ei aiheuta MAL 3 §:n 1 mom. 4 kohdan mukaisia
seurauksia.
Maa-ainestenotolle ei ole kaavallisia tai muita maankäytöllisiä esteitä.
Lupamääräyksissä edellytetyt velvoitteet ovat tarpeen maa-ainesten oton
haitallisten vaikutusten minimoimiseksi sekä valvonnan toteuttamiseksi.
Lähin asuinrakennus sijaitsee ottoalueen rajasta noin 50 metriä.
Ottotoiminnalle on annettu aikarajoitus erityistä melua aiheuttavien töiden
osalta mahdollisen meluhaitan vähentämiseksi.
Ottoalueen jyrkät rinteet on aidattava sen sijaan, että ne merkittäisiin
esimerkiksi lippusiimalla. Alueella liikkuvat porot voivat sarvistaan takertua
kiinni lippusiimoihin.
Vastaus Pohjois-Pohjanmaan ELY -lausuntoon
Pohjois-Pohjanmaan ELY -keskuksen lausunto on huomioitu
lupamääräyksissä 3-4, 6-7, 9-10 ja 14-15.
PÄÄTÖKSEN VOIMASSAOLO

Tämä päätös on voimassa 31.3.2031 saakka, johon mennessä kaikki
ottamisaluetta koskevat jälkihoitotyöt on suoritettava.
Tällä päätöksellä kumotaan Oulunkaaren ympäristölautakunnan 28.1.2016 § 5
päätöksellään myöntämä maa-aineslupa.
PÄÄTÖKSEN TÄYTÄNTÖÖNPANO
Maa-ainesten otto voidaan aloittaa lupapäätöksen tultua lainvoimaiseksi (MaL
21 §).
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SOVELLETUT OIKEUSOHJEET
Maa-aineslaki (555/1981) 3-7 §, 10-13 §, 19-21 §, 23 § ja 23a §.
Valtioneuvoston asetus maa-ainesten ottamisesta (926/2005) 1-4 § ja 6-9-§.
Valtioneuvoston asetus kaivannaisjätteistä (190/2013) 4 §
Oulunkaaren ympäristölautakunnan 28.2.2019 § 13 hyväksymä maksujen
määräytymisperusteet
Pudasjärven kaupungin jätehuoltomääräykset Tekn. ltk. 250 § 24.11.2010, liite
1.
VALMISTELIJA

Kati Juurikka, ympäristötarkastaja p. 040 186 5409.

PÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN
Päätös annetaan tiedoksi hallintolain 62 a §:ssä säädetyllä julkisella
kuulutuksella (MAL 19 §).
VAKUUS
Luvan haltijan tulee jättää Oulunkaaren ympäristölautakunnalle
lupamääräysten noudattamiseksi 28.2.2019 § 13 maksutaulukon mukainen
vakuus (MAL 12 §). Vakuus on 1500 € ottamisalueen hehtaaria kohti, lisättynä
0,04 € hyväksytyn kokonaisottomäärän jokaista kuutiota kohti. Vakuuden
määrä lupamääräysten noudattamiseksi on:
3,4 ha x 1500 + 100 000 m³ x 0,04 = 9100 €
Vakuuden on oltava voimassa vähintään 30.9.2031 saakka. Oulunkaaren
ympäristölautakunnalla on kustannustason oleellisesti muuttuessa oikeus
tarkistaa vakuuden suuruus.

MAA-AINESLUPAMAKSU JA SEN PERUSTEET
Lupahakemuksen käsittelymaksu
Tämän maa-ainesluvan käsittelymaksu on 800,00 €.
Maksuissa noudatetaan Oulunkaaren ympäristölautakunnan 28.2.2019
vahvistamia maksuperusteita, jonka mukaan käsittelymaksu, jonka mukaan
käsittelymaksu on hakemuksessa esitetyn tilavuuden mukaan 8/1000 m³,
kuitenkin vähintään 400 euroa ja enintään 4000 euroa.
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Valvontamaksu
Lisäksi luvan haltijan on maksettava jälkihoitotöiden hyväksymiseen saakka
voimassa olevan taksan mukainen maksu, joka luvan myöntämishetkellä on
5,8 €/1000 m³, kuitenkin vähintään 250 euroa ja enintään 3000 euroa.
MUUTOKSENHAKU
Tähän päätökseen tyytymätön saa hakea muutosta valittamalla PohjoisSuomen hallinto-oikeuteen. Valitusosoitus liitteenä.
YMPÄRISTÖJOHTAJAN PÄÄTÖSESITYS
Lautakunta hyväksyy valmistelijan päätösesityksen
Päätös
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Tiedoksi saatettavat asiat
OULYMP 28.01.2021 § 110
Oulunkaaren ympäristölautakunnalle tiedoksi saapuneet kirjelmät ja
päätökset
1. Ruskon Betoni Oy:n maa-ainesluvan vakuuden hyväksyminen,
Jyskykangas, Kollaja, Pudasjärvi, 1574/2020, 67§ 11.12.2020
2. Arvio ympäristöluvan muuttamisen tarpeesta ympäristösuojelulain 89
§:n mukaan, Turveruukki Oy:n Koivuojanlatvasuo, Pudasjärvi, PohjoisPohjanmaan ELY-keskus, 16.12.2020
3. Viranhaltijapäätös melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä
toiminnasta, Rastas, Metsänhoitoyhdistys ry, Livo, Pudasjärvi,
2142/2020, 42 § 21.12.2020
4. Keräystoiminnan merkitseminen jätehuoltorekisteriin, Ekolanssi,
Pudasjärvi, Kiertokaari Oy, 1957/2020, 29.12.2020
5. Keräystoiminnan merkitseminen jätehuoltorekisteriin Pudasjärven
siirtokuormausasema, Kiertokaari Oy 1957/2020, 30.12.2020
6. Lausunto <nimi poistettu> lisäselvityspyyntöön 9.12.2020 sekä
täydennys <nimi poistettu> annettuun kehotukseen 6.11.2020,
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, 7.1.2021
7. Utajärven Ponteman tuulivoimahankkeen 1. seurantakokouksen
muistio, Sweco Infra & Rail Oy, 7.1.2021
8. Aloite Turveruukki Oy:n Koivuojanlatvasuon ympäristöluvan
muuttamiseksi ympäristönsuojelulain 89 §:n perusteella, Pudasjärvi,
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, 11.1.2021
9. Raasakkakosken ja Raasakkalammen kutualuekunnostukset Iijoen
vanhassa uomassa, Ii, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, 11.1.2021
10. Lausunto, Nuojuan voimalaitoksen 3. koneiston korjaus, Vaala,
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, 11.1.2021

Ympäristöjohtajan esitys
Ympäristölautakunta merkitsee asiat tietoonsa saatetuksi ja toteaa,
etteivät ne anna aihetta lisätoimenpiteisiin.
Päätös
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Muut esille tulevat asiat
OULYMP 28.01.2021 § 111
Ympäristöjohtaja kertoi, että Reeta Tolari on valittu
ympäristötarkastajan tehtävään.
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Muutoksenhakuohje koskee pykäliä: § 105, § 106, § 110, § 111

MUUTOKSENHAKUKIELTO
Yllä luetelluista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska
-
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Muutoksenhakuohje koskee pykäliä: § 107

OIKAISUVAATIMUSOHJEET
Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea
muutosta valittamalla tuomioistuimeen.
Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä
- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun
päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
- kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14+7 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimus on toimitettava Oulunkaaren ympäristöpalveluiden kirjaamoon
määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7. päivän
kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa
asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 3. päivänä
viestin lähettämisestä.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä,
kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.
Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen
päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai
arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
Oikaisuvaatimusviranomainen
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on
OULUNKAAREN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA
Kirjaamon yhteystiedot: ymparistopalvelut@pudasjarvi.fi
Postiosoite: PL 10, 93101 PUDASJÄRVI
Käyntiosoite: Varsitie 7, 93100 PUDASJÄRVI
Sähköpostiosoite: ymparistopalvelut@pudasjarvi.fi
Puhelinnumero: 0400 671944
Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9:00-15:00.
Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen
kirjallisesta muodosta.
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:
- päätös, johon haetaan oikaisua
miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
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millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja
puhelinnumero.
Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona
pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.
Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Oulunkaaren
ympäristöpalvelut kirjaamosta.
Postiosoite: PL 10, 93101 PUDASJÄRVI
Käyntiosoite: Varsitie 7, 93100 PUDASJÄRVI
Sähköpostiosoite: ymparistopalvelut@pudasjarvi.fi
Puhelinnumero: 0400 671944
Kirjaamon aukioloaika on maanantaista-perjantaihin klo 9:00-15:00.
Pöytäkirja on 04.02.2021 viety nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon.
Asianosaiselle lähetettäviin oikaisuvaatimusohjeisiin merkitään lähettämispäivä:
Päätös on annettu asianosaiselle tiedoksi kirjeellä, joka on lähetetty
Päätös on annettu asianosaiselle tiedoksi sähköpostilla, joka on lähetetty
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Muutoksenhakuohje koskee pykäliä: § 108, § 109

Hallintovalitusosoitus Pohjois-Suomen Hallinto-oikeudelle, tavallinen tiedoksianto

Valitusosoitus
Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella.
Valitusoikeus
Tähän päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka
oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa ja se, jonka
valitusoikeudesta laissa erikseen säädetään. Viranomainen saa hakea muutosta
valittamalla myös, jos valittaminen on tarpeen viranomaisen valvottavana olevan
yleisen edun vuoksi.
Valitusaika
Valitus on tehtävä 37 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä
päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7.
päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Päätöksen katsotaan tulleen
viranomaisen tietoon kuitenkin kirjeen saapumispäivänä.
Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianomaisen katsotaan saaneen
päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 3. päivänä viestin lähettämisestä.
Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on
pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai
arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
Valitusviranomainen
Valitus tehdään
POHJOIS-SUOMEN HALLINTO-OIKEUDELLE
Postiosoite: PL 189, 90101 OULU
Käyntiosoite: Isokatu 4, 3 krs.
Sähköpostiosoite: pohjois-suomi.hao@oikeus.fi
Faksinumero: 029 5642841
Puhelinnumero: 029 5642800
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa
osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
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Valituksen muoto ja sisältö
Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen
kirjallisesta muodosta.
Valituksessa on ilmoitettava:
1) päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);
2) miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen
vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);
3) vaatimusten perustelut;
4) mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei
kohdistu valittajaan
Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa
käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on
ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava
viipymättä hallintotuomioistuimelle.
Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon
oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on
ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin
ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.
Valitukseen on liitettävä:
1) valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
2) selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu
selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;
3) asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo
aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
Oikeudenkäyntimaksu
Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen
mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään.
Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Oulunkaaren
ympäristöpalveluiden kirjaamosta.
Postiosoite: PL 10, 93101 PUDASJÄRVI
Käyntiosoite: Varsitie 7, 93100 PUDASJÄRVI
Sähköpostiosoite: ymparistopalvelut@pudasjarvi.fi
Puhelinnumero: 0400 671944
Kirjaamon aukioloaika on maanantaista-perjantaihin klo 9:00-15:00.
Päätös on lähetetty tiedoksi kirjeellä/todisteellisella tiedoksisaannilla
(Kuntalaki 139 §). Tavallinen sähköinen tiedoksianto / Todisteellinen
sähköinen tiedoksianto
(Lakisähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa §:t 18-19)
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