HAKEMUKSEN TÄYDENNYSPYYNTÖ
22.1.2019
Kemijärven lämpö ja vesi Oy
ari.poylio@kemijarvi.fi

Dnro

PSAVI/5254/2018

Hakija

Kemijärven lämpö ja vesi Oy

Asia

Vesijohdon kaivaminen Kemijärven vesistöön Patojärven kohdalla ja valmistelulupa, Kemijärvi

Hakemuksen täydennyspyyntö
Hakemuksenne on tullut vireille 11.12.2018 Pohjois-Suomen aluehallintovirastossa. Aluehallintovirasto pyytää täydentämään hakemusta seuraavasti.
Tarvittava täydennys
1) Kemijoen vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelmassa ja siihen liittyvässä toimenpideohjelmassa hankealuetta koskevat tiedot (mm. vesistön tila, tavoitteet yms.) ja hakijan arvio hankkeen vaikutuksesta tavoitteiden saavuttamiseen.
2) Selvitys hankkeen vaikutuksista ranta-alueisiin sekä rakennuksiin, rakenteisiin ja laitteisiin.
3) Tarkempi selvitys kaavoitustilanteesta (mm. selostus mitä kaavoihin on
merkitty hankealueen kohdalle) ja arvio hankkeen vaikutuksesta kaavoitukseen.
4) Laskelma tai arvio vesilain 3 luvun 6 ja 7 §:ssä tarkoitetuista hankkeen
hyödyistä ja menetyksistä.
5) Hakemukseen on tähän mennessä toimitettu Kemijärven kaupungin
kanssa tehty sopimus putkien ja laitteiden pysyvästä sijoittamisesta ja
käyttöoikeudesta kiinteistön Kujala (320-408-59-9) maa-alueelle. Sopimuksessa sovittiin, ettei putkilinjojen sijoittamisesta makseta korvauksia.
Hakijalta puuttuvat Kemijärven osakaskunnan sopimus hankkeen toteuttamiseksi sen omistamalle yhteiselle vesialueelle Yhdistetyn jakokunnan
vesialue (320-876-1-0) ja yksityishenkilöiden suostumukset hankkeen
toteuttamisesta tilan Riitula (320-408-59-8) maa- ja vesialueelle sekä pysyvät käyttöoikeudet molempien tilojen osalta.
Hakija on ilmoittanut hakemuksessa pyrkivänsä neuvottelemaan vapaaehtoiset sopimukset vesialueiden omistajien kanssa ja samalla on esittänyt hakemuksen kohdassa 20 korvauksia pysyvistä käyttöoikeuksista
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yhteisen vesialueen Yhdistetyn jakokunnan vesialue (320-876-1-0) ja tilan Riitula (320-408-59-8) osalta. Pysyviä käyttöoikeuksia ei ole kuitenkaan haettu miltään osin.
Mikäli hakija ei saa tehtyä sopimuksia/ suostumuksia, tulee alueelle hakea pysyvää käyttöoikeutta aluehallintovirastolta. Käyttöoikeushakemuksessa on yksilöitävä vesialueet (nimi, rekisterinumero ja omistaja),
joihin käyttöoikeutta haetaan, käyttöoikeusalueiden laajuus (m2) vesialueittain, perusteltava käyttöoikeuden myöntämistä vesilain käyttöoikeussääntelyllä, liitettävä karttakuva haetusta käyttöoikeusalueesta sekä tehtävä esitys käyttöoikeuskorvauksesta. Aluehallintovirasto ei käsittele hakemuksessa pelkästään käyttöoikeuksia koskevia korvauksia, ellei samalla haeta käyttöoikeuksia joltakin osin.
Hakijan tulee toimittaa puuttuvat asiaa koskevat sopimukset/suostumukset kun on saanut ne.
6) Hakemuksessa on ilmoitettu varsinaisten vesistönallitustöiden kestoajaksi yhteensä noin 25 työvuoroa. Töiden kestoaika tulee ilmoittaa vuorokausissa.
7) Hakijan tulee täydennyspyynnöt huomioon ottaen päivittää koko hakemus siten, että se korvaa jo toimitetun hakemussuunnitelman. Samalla
hakemussuunnitelmasta tulee poistaa kohdasta 18 (vesialueen kiinteistötiedot) yksityishenkilöiden nimet ja yhteystiedot ja toimittaa ne erillisellä liitteellä, jotta hakemussuunnitelman voi sellaisenaan julkaista internetissä aluehallintoviraston Lupa-Tietopalvelussa.
Määräpäivä ja laiminlyönnin seuraus
Täydennys pyydetään toimittamaan aluehallintovirastoon sähköisessä muodossa ja viranomaiskäyttöön myös suojaamattomassa muodossa (kirjaamo.pohjois@avi.fi) viimeistään 21.2.2019. Muutoin asia voidaan jättää
tutkimatta (vesilain 11 luvun 5 § 1 mom.) Täydennyksessä on ilmoitettava
asian diaarinumero PSAVI/5254/2018.
Laskutusosoite

Lisäksi hakijaa pyydetään ilmoittamaan päätösmaksun perimistä varten laskutusosoite (mikäli eri kuin hakemuksessa) ja hakijan mahdolliset viitetiedot.

Lisätietoja antavat

ympäristölakimies Marjo Torro, puh. 0295 017 654 tai 0295 017 500
ympäristöneuvos Anna-Maria Juntunen, puh. 0295 017 647 tai 0295 017
500
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