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Vesilain mukainen lupahakemus 

 
Hakija UPM Energy Oy, osoite PL 380, 00101 Helsinki, puh. +358 204 15 111 

 
Asia Sapsokosken patorakenteiden purkaminen ja valmistelulupa, Sotkamo 

 

Hakemuksen pääasiallinen sisältö 
UPM Energy Oy hakee vesilain mukaista lupaa Sotkamon kunnan Sapsokoskessa sijaitse-
van huonokuntoisen patorakenteen ja osittain sen päällä sijaitsevan rakennuksen purkami-
seen.  
 
Rakennuksessa on ollut pienvesivoimalaitos sekä mylly ja se on ollut käyttämätön ainakin 
1980-luvulta lähtien. Patorakenteen purkaminen mahdollistaa Sapsokosken kalataloudelli-
sen kunnostamisen sekä muut mahdolliset hankkeet virkistyskäytön lisäämiseksi alueella. 
Hanke edistää yleiskaavan mukaista Sapsojoen alueen virkistyskäyttöä. 
 
Rakenteiden purkamisen jälkeen joen uoma levenee nykyisen padon kohdalla. Hankkeella 
ei ole vaikutusta Sapsojoen virtaamiin eikä padon alapuolisiin vedenkorkeuksiin. Keskive-
denkorkeus laskee padon kohdalla ja sen yläpuolisella alueella, joka vesialue ja rannat ovat 
hakijan omistuksessa. Pato on ollut lähivuosikymmeninä auki, joten muutos ei ole merkit-
tävä.   
 
Padon ja voimalaitoksen purkutyöt tehdään pääosin kuivatyönä ja työt ajoitetaan vähäisen 
virtaaman aikaan, jolloin vaikutukset vesistöön jäävät mahdollisimman pieniksi. Purkutöiden 
ajoituksessa huomioidaan myös kalojen kutuaika. Hankkeesta johtuen padon alapuolinen 
vesi voi kuitenkin samentua hetkellisesti.   
 
Hankkeesta ei aiheudu haitallisia vaikutuksia muiden omistamille kiinteistöille, ympäristölle, 
suojelualueille tai suojeltaville kohteille. Rakennukseen tai rakenteeseen ei kohdistu suojelu-
määräyksiä. Purkujäte käsitellään ja toimitetaan jätteenkäsittelyyn asianmukaisesti. Purku-
työt kestävät noin yhden kuukauden ajan ja ne on arvioitu toteutettavaksi syyskesällä 2019.  
 
Hakija hakee työn suorittamista varten määräaikaista käyttöoikeutta tien ja rakennuksen vä-
lissä olevaan kiinteistöjen yhteiseen maa-alueeseen 765-408-878-125. Hakijan mukaan pur-
kutöiden suorittamisesta ei ennalta arvioiden aiheudu korvattavaa vahinkoa kiinteistön 765-
408-878-125 yhteisen alueen osakkaille. Mikäli vahinkoa kuitenkin aiheutuu, korvaa hakija 
sen vesilain mukaisesti.   
 
Lisäksi hakija on pyytänyt lupaa saada aloittaa valmistelevat työt ennen päätöksen lainvoi-
maiseksi tulemista.  
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Kuulutuksen ja hakemusasiakirjojen nähtävänäpito 
Tämä kuulutus pidetään nähtävänä 2.4.–2.5.2019 Sotkamon kunnan ilmoitustaululla ja Poh-
jois-Suomen aluehallintoviraston ilmoitustaululla. Kuulutus ja hakemusasiakirjojen keskeinen 
sisältö on lisäksi luettavissa osoitteessa www.avi.fi/lupatietopalvelu.  
 
Hakemusasiakirjat ovat keskeisiltä osiltaan kuulutusaikana sähköisenä yleisesti nähtävillä 
Sotkamon kunnanvirastossa, osoite: Markkinatie 1. Asiakirjoihin voi tutustua myös Pohjois-
Suomen aluehallintoviraston asiakaspalvelupisteessä (Linnankatu 3, Oulu). 

 
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/5763/2018 

- 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 2.5.2019 ensisijaisesti säh-
köistä muistutuslomaketta käyttäen www.avi.fi/muistutus tai sähköpostilla (kirjaamo.poh-
jois@avi.fi) (viranomaiskäyttöä varten myös suojaamattomassa muodossa) tai kirjallisina 
postitse (Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, Ympäristöluvat, PL 293, 90101 Oulu). 
 
Kiinteistön osaomistajaa pyydetään toimittamaan tämä tiedoksianto myös kiinteistön mah-
dollisille muille haltijoille. 
 

Tiedoksianto järjestäytymättömien osakaskuntien osakkaille 

Hakemuksessa tarkoitetulla hankkeella saattaa olla vaikutuksia myös seuraavilla yhteisillä 

maa-alueilla: 

Kiinteistötunnus:  Nimi:  

765-408-878-125  Yhteinen maa-alue  

765-408-878-98  Myllypalsta ja savipalsta   

 

Lisätietoja antavat 

Ympäristölakimies Laura Lindström, puh. 0295 017 672 

sähköposti: laura.lindstrom@avi.fi 

Ympäristöneuvos Hannu Puranen, puh. 0295 017 655 

sähköposti: hannu.puranen@avi.fi 

http://www.avi.fi/muistutus

