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Asia Laurinlammen luonnonravintolammikon ennallistaminen, Sotkamo 

 

Hakemuksen pääasiallinen sisältö 
Lupaa haetaan luonnonravintolammikon säännöstelyrakenteiden sekä kalojen keräilyaltai-
den poistamiseen Sotkamon kunnassa kiinteistöllä Sotkamon valtionmaa 765-893-10-1. 
Hankealue on kokonaan hakijan hallinnassa.  
 
Luonnonravintolammikko on rakennettu vuonna 1982 patoamalla Laurinlampea niin, että 
lammen vedenkorkeus on noussut noin 1,1 metriä normaalista. Kasvatustoiminta lammi-
kossa on päättynyt vuonna 2007. Vuonna 2016 lampi on tyhjennetty ennallistamistöitä var-
ten. Lammikolla ei ole ollut ympäristö- tai vesilain mukaista lupaa. Hankkeen tarkoituksena 
on ennallistaa luonnonravintolammikko lopettamalla vedenpinnan säännöstely ja saattamalla 
lammen vedenpinta lähelle alkuperäistä tasoa.  

 
Säännöstelyn ajan Laurinlammen vedenkorkeus pidetty tasolla 211,10 m (N2000). Syksyisin 
kalanpoikasten keräystä varten lammikon vesipinta on laskettu purkuputken alareunan ta-
solle 206,80 m (N2000). Hankkeen jälkeen lammikon keskivedenkorkeus (MW) tulee ole-
maan 210,00 m (N2000) ja keskialivedenkorkeus (MNW) 209,80 m (N2000).  
 
Pato säännöstelylaitteineen sijaitsee kaivetussa uomassa noin 150 metrin päässä lammikon 
reunasta. Purettavia rakenteita ovat säännöstelymunkin settiseinä ja lasku-uoman alapäässä 
sijaitsevat kalojen keräysaltaat. Lisäksi säännöstelymunkin pystyputki katkaistaan padon kai-
vutasossa ja alaosa täytetään betonilla. Tällöin myös tyhjennysputki tukkeutuu. Massiivi-
sessa moreenipatorakenteessa oleva ponttiseinä muotoillaan tulevien virtausaukkojen mu-
kaisesti ja vahvistetaan kiveyksellä. Toimenpiteiden jälkeen paikalle jää saneerattu kivetty 
pato. Lammen vedenpinnan korkeusaseman havaintoja varten rakennetaan mitta-asteikko.  

 
Hankkeella ei hakijan arvion mukaan ole havaittavia vaikutuksia alapuoliseen vesistöön eikä 
yleiselle tai yksityiselle edulle. Hankkeen myötä Laurinlammen pinta saatetaan lähelle ennen 
säännöstelyä vallinnutta tilaa ja olemassa oleva pato vahvistuu niin, että se kestää tulevat 
veden virtaukset ja jäiden liikkeet.  
 

Kuulutuksen ja hakemusasiakirjojen nähtävänäpito 
Tämä kuulutus pidetään nähtävänä 1.6.–2.7.2018 Sotkamon kunnan ilmoitustaululla ja Poh-
jois-Suomen aluehallintoviraston ilmoitustaululla. Kuulutus ja hakemuksen tai asiakirjojen 
keskeinen sisältö on lisäksi luettavissa osoitteessa www.avi.fi/lupatietopalvelu.  
 
Hakemusasiakirjat ovat kuulutusaikana sähköisenä yleisesti nähtävillä Sotkamon kunnassa, 
osoite: Markkinatie 1. 
 
Asiakirjoihin voi tutustua myös Pohjois-Suomen aluehallintoviraston asiakaspalvelupisteessä 
(Linnankatu 3, Oulu). 
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Muistutusten ja mielipiteiden esittäminen 

Muistutuksia hakemuksen johdosta voivat esittää ne, joiden oikeutta tai etua asia saattaa 

koskea (asianosainen). Muilla kuin asianosaisilla on oikeus esittää mielipiteensä hakemuk-

sen johdosta. 

 

Kirjalliset muistutukset ja mielipiteet voidaan esittää vapaamuotoisesti. 

 

Ohjeet muistutusten tekemiseen 

Muistutuksista tulee käydä ilmi seuraavat seikat: 

- muistuttajan nimi, postiosoite, mahdollinen sähköpostiosoite ja puhelinnumero  

- yllä mainittu hakijan ja hakemuksen nimi sekä diaarinumero PSAVI/953/2017 

- mikäli muistutus koskee kiinteistöä, kiinteistön nimi, rekisterinumero, kiinteistörekisteri-

kylä ja kunta (kiinteistötunnus) 

- yksilöidyt vaatimukset sekä niiden perusteet 
- muistuttajan tai asiamiehen allekirjoitus, ellei muistutusta toimiteta sähköisesti 
- mahdollisen asiamiehen valtakirja tai toimitettaessa muistutus sähköisesti, selvitys asia-

miehen toimivallasta. 
 

Muistutukset ja mielipiteet pyydetään toimittamaan viimeistään 2.7.2018 ensisijaisesti säh-
köistä muistutuslomaketta käyttäen www.avi.fi/muistutus tai sähköpostilla (kirjaamo.poh-
jois@avi.fi) tai kirjallisina postitse (Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, Ympäristöluvat, PL 
293, 90101 Oulu) kahtena kappaleena.  
 
Kiinteistön osaomistajaa pyydetään toimittamaan tämä tiedoksianto myös kiinteistön mah-
dollisille muille haltijoille. 
 

Lisätietoja antavat 

ympäristöylitarkastaja Taija Haurinen, puh. 0295 017 691 

sähköposti: taija.haurinen@avi.fi 

ympäristöneuvos Satu Kouvalainen, puh. 0295 017 653 

sähköposti: satu.kouvalainen@avi.fi 

 

http://www.avi.fi/muistutus

