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HAKEMUS JA ASIAN VIREILLETULO 

Metsähallitus, Lapin luontopalvelut on 5.7.2018 aluehallintovirastossa vi-

reille panemassaan ja myöhemmin täydentämässään hakemuksessa 

pyytänyt lupaa Kolarin kunnassa sijaitsevan Teurajärven keskivedenkor-

keuden nostamiseen. Lisäksi haetaan Teurajärven luonnonravintolammi-

kon luvan rauettamista ja pysyvää käyttöoikeutta hanketta varten tarvit-

taviin alueisiin. Lisäksi haetaan lupaa työnaikaiseenTeurajärven pinnan 

alentamiseen. 

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA  

Vesilain 3 luvun 3 §:n 6) kohta ja 1 luvun 7 §:n 1 momentti 

HANKETTA KOSKEVAT LUVAT, PÄÄTÖKSET JA ALUEEN KAAVOITUSTILANNE 

Luvat ja päätökset 

Pohjois-Suomen vesioikeuden 22.11.1973 antama päätös nro 70/73/II 

Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitokselle Teurajärven luonnonravinto-

lammikon rakentamiseen. 

Kaavoitustilanne ja suojelualueet 

Hankealueella on voimassa Tunturi-Lapin maakuntakaava. Teurajärven 

eteläosa rajoittuu luonnonsuojelualueeseen (kaavamerkintä SL 4188, 

luonnonsuojelualue). Lisäksi nykyiselle patopaikalle Teurajärven etelä-

päässä johtaa kaavassa merkitty reitti, joka tarkoittaa museotietä/kulttuu-

rihistoriallisesti arvokasta reittiä. 

Teurajärvi kuuluu osana Tornionjoen-Muonionjoen vesistöaluetta Natura 

2000 -verkostoon (FI1301912). Vesistöalue on määritelty erityisten suo-

jelutoimien alueeksi (SAC). 

Lähin pohjavesialue, Takasaajo, on noin 5 km päässä hankealueesta luo-

teeseen. 

Teurajärven alueella ei ole tunnettuja muinaismuistoja. 

HANKKEEN SIJAINTIPAIKKA JA SEN YMPÄRISTÖ 

Hankealue sijaitsee Kolarin kunnassa Teurajärvellä, noin 11 km Kolarin 

keskustataajamasta itään. 
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LUPAHAKEMUKSEN SISÄLTÖ 

Hankkeen tavoitteena on rauettaa Teurajärven säännöstely- ja luonnon-

ravintolammikkotoimintaa koskeva lupa sekä laillistaa nykyinen veden-

korkeus kunnostamalla nykyinen pato, rakentamalla pohjapato ja ka-

lauoma. Takavuosina Teurajärven pato on sortunut ja sitä on korjattu ti-

lapäisillä rakenteilla sekä maapatoa korottamalla. Tällä hetkellä vesi pur-

kautuu patoaukon lisäksi maapadon länsilaidalta alapuoliseen uomaan. 

Hakijan suunnitelmassaan esittämillä kunnostustoimenpiteillä järvi on tar-

koitus saattaa luonnonmukaisempaan tilaan. Pohjapato mitoitetaan siten, 

että järven keskivedenkorkeudeksi muodostuu noin N43+173,64 m, joka 

on järvellä vakiintunut vedenkorkeuden taso. 

Teurajärvi kuuluu osana Tornionjoen-Muonionjoen vesistöaluetta Natura 

2000 -verkostoon. Suunniteltu maapadon korotus sekä maapadon yhtey-

teen rakennettavan pohjapadon ja kalauoman rakentamispaikka sijoittuu 

Natura-alueelle. Luonnonsuojelulain (1096/1996) 65 § mukainen arviointi 

on liitetty hakemukseen. 

Hankkeen tarkoitus ja yleiskuvaus 

Vesistötiedot  

Teurajärvi sijaitsee Naamijoen vesistöalueen (67.8) yläosalla. Naamijoen 

vesistöalueen pinta-ala on noin 1 280 km2 ja järvisyys 1,9 %. Turvemai-

den osuus vesistöalueen maapinta-alasta on 43 %. Turvemaista huomat-

tava osa on aikoinaan ojitettu, mikä on heijastunut myös alueen vesistö-

jen laatuun ja vesistön tilaan. 

Teurajärvi on tyypiltään matala runsashumuksinen järvi. Järveä on las-

kettu vuonna 1953 kokonaan kuiville. Järven pinta-ala on noin 1,78 km2 

ja keskisyvyys noin 1 m, maksimisyvyyden ollessa noin 1,9 m. Järven 

valuma-alueen pinta-ala on noin 11 km2 ja järvisyys noin 16,1 %. Teura-

järvi laskee Alaista Teuraojaa pitkin Naamijokeen. 

Luonnontilaa vastaavat virtaamat on arvioitu seuraavasti. Kaiteran mu-

kaan Teurajärven keskiylivirtaama MHQ on 0,60 m3/s ja kerran kahdes-

sakymmenessä vuodessa toistuva ylivirtaama HQ1/20 on 0,96 m3/s. Teu-

rajärven keskivirtaama MQ on käyttäen Naamijoen vesistöalueen keski-

valuntaa Mq 10 l/s noin 0,11 m3/s. Wäreen mukaan keskialivirtaama on 

noin 0,02 m3/s. 

Teurajärveltä on havaittuja vedenkorkeuksia tämän hankkeen maasto-

mittauksien ajalta 27.6.2017 N43+173,64 m ja 24.8.2017 N43+173,63 m. 

Teurajärveä voidaan kuvailla reheväksi ja ruskeavetiseksi järveksi. Jär-

vellä on tehty vedenlaadullisia mittauksia vuonna 2016, joiden tulokset 

ovat seuraavat: 
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Näytteenottopiste 
Teurajärvi 1 

yksikkö 21.3. 
2016 

20.6. 
2016 

21.7. 
2016 

10.8. 
2016 

19.9. 
2016 

keski-
arvo 

alkaliniteetti mmol/l 0,29 0,15 0,17 0,16 0,13 0,18 

pH  6,28 6,91 6,75 6,96 6,65 6,71 

sameus FNU 1,2 3,5 2,2 2,7 2,3 2,4 

sähkönjohtavuus mS/m 3,9 2,2 2,4 2,4 2 2,6 

väriluku Pt mg/l 140 130 110 130 110 124 

CODMn mg/l 17 15 14 17 18 16,2 

rauta µg/l 2870 2520 1940 1770 1450 2110 

happi mg/l 4,5 9,2 8,3 8,2 9,3 7,9 

hapen kyllästysaste % 32 90 90 85 81 76 

kokonaisfosfori µg/l 44 45 52 51 45 48,3 

fosfaattifosfori µg/l 22 13 12 15 11 12,8 

kokonaistyppi µg/l 1000 640 580 660 730 653 

nitriitti-nitraattityppi µg/l 150 <5* <5* <5* 12 4,9 

ammoniumtyppi µg/l 160 6 18 7 22 13,3 

klorofylli-a µg/l - 17 16 19 35 21,8 

näkösyvyys m 0,1 0,7 1,0 1,0 - 0,9 

* pitoisuus alle määritysrajan 

Mitatuissa arvoissa huomionarvoista on veden suuri rautapitoisuus, yli 

2100 µg/l. Nähtävästi mittausaikainen heikko happitilanne on vaikuttanut 

korkeaan mitattuun rautapitoisuuteen. 

Veden hygieeninen laatu on hyvä, fekaalisten enterokokkien keskiarvo oli 

1kpl/100 ml ja koliformisten bakteerien keskiarvo 6,25 kpl/100 ml. 

Vesienhoidon luokittelukriteerien mukaan Teurajärven fysikaalis-kemial-

linen sekä ekologinen tila on hyvä. On kuitenkin syytä huomioida, että 

vesienhoidon mukaiset luokittelumuuttujat kuvaavat lähinnä suoran ra-

vinnekuormituksen vaikutuksia, kun taas Naamijoen vesistöalueella laa-

jat ojitukset ja muu maankäyttö ovat lisänneet kiintoaine- ja humuskuor-

mitusta. Ehdotuksessa Tornionjoen vesienhoitoalueen vesienhoidon toi-

menpideohjelmaksi todetaan, että Teurajärvessä ensisijaisena tavoit-

teena on vesistöjen tilan seuranta ja kuormituksen vähentäminen nykyi-

sestä. 

Vesi- ja ranta-alueiden käyttö  

Järven rannalla on useita loma-asuntoja sekä pysyvää asutusta. 

Teurajärven saalislajistoon kuuluvat ahven, hauki ja särki. Koekalastuk-

sissa 29.8-2.9.2016 yksikkösaalis oli noin 33 yksilöä ja 3,3 kg verkkoyötä 

kohden. Särjen osuus biomassasta oli noin 44 %, ahvenen 41 % ja hauen 

15 %. Tulosten perusteella Teurajärven särkikalojen ja petomaisten ah-

venkalojen tilaluokka oli järvityypissään erinomainen. 

Teurajärvellä on merkitystä lintuvesistönä ja se toimii monien vesilintujen 

pesimä- ja ruokailualueena. Alueella pesii Suomen Lintuatlaksen mukaan 

ainakin 44 eri lintulajia. 
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Suoritettavat toimenpiteet ja rakenteiden tekninen kuvaus 

Suunnitelma on laadittu N43-korkeusjärjestelmässä. Ero N2000-korkeusjär-

jestelmään on alueella noin -0,47 m. Korkotasot on mitoitettu painumis-

varalla. Rakentamisalueella maaperä on turvetta noin kolmen metrin sy-

vyyteen asti. Pohjapato on mitoitettu siten, että se purkaa keskivirtaaman 

MQ 0,11 m3/s järven keskivedenkorkeudella MW N43 +173,64 m sekä yli-

virtaaman HQ1/20 0,96 m3/s tasolla N43 +173,94 m. 

Työ tehdään talvityönä, koska maa- ja kiviaineksen kuljettaminen onnis-

tuu talvella jäätä pitkin. Rakentamispaikalle on kulkuyhteys vain jalan pit-

kospuita pitkin ja talvella Teurajärven jääkantta pitkin.  

Järven veden pinta lasketaan ennen rakentamistöiden aloittamista alim-

millaan tasoon N43+173,00 m. Vesipinnan lasku järvellä pidetystä veden-

korkeudesta olisi tällöin noin 0,6 m. 

Patopenger puhdistetaan lumesta ennen korotusta. Maapadon korotus 

rakennetaan sulasta kivettömästä hiekkamoreenista ja tiivistetään huo-

lellisesti. Tiivistemateriaalin seassa ei saa olla jäätynyttä maa-ainesta tai 

lunta, jäätä tai humusmaata tms. Tiivistettävän kerroksen alustan tulee 

olla mahdollisimman lumesta vapaa. Tiivistekerroksen päälle laitetaan ki-

vistä soraa vähintään 0,3 m paksuna kerroksena.  

Maapatoa korotetaan koko pituudeltaan, noin 170 m matkalta. Korotuk-

sen harjakorkeus on vähintään N43+174,70 m, harjan leveys on 3 m ja 

luiskat tehdään molemmin puolin kaltevuudella 1:2 tai loivempana.  

Maapadon länsipäätyyn rakennetaan noin 20 m pitkä jatkopenger kivi-

sestä sorasta, noin metrin korkuisena ja harjan leveydeltään 2 m, luiskat 

molemmin puolin 1:2 tai loivempana. Penger tulee painumaan siten, että 

harjan taso jää noin 0,2–0,5 m maanpinnan yläpuolelle. Penger voidaan 

rakentaa nykyisten pitkospuiden päälle, jolloin ne osittain tukevat raken-

netta ja mahdollisesti lieventävät penkereen painumista.  

Pohjapato rakennetaan maapadon paaluvälille 159+00–165+00. Kyn-

nyksen harja on mitoitettu tasoon N43+173,53 m. Kynnyksen harjan pi-

tuus on 1,5 m, harjan leveys 3 m ja sivuluiskat kaltevuudella 1:2 korotetun 

maapadon harjan tasolle asti. Kynnyksen uoman suuntainen alaluiska ra-

kennetaan noin kaltevuudella 1:4 ja yläluiska noin kaltevuudella 1:2. Poh-

japadolta alkavan kalauoman pituus on noin 70 m ja kokonaiskaltevuus 

noin 1:35. Kalauoma laskee nykyisen patoaukon alapuolelle Alaiseen 

Teuraojaan. Kalauoma koostuu pohjapadon lisäksi 12 kynnyksestä ja 

näiden välisistä altaista. Altaiden pituus on noin 3,7 m. Kynnysten harjo-

jen pituus on 1,5 m ja harjojen leveys 1 m, alaluiskien kaltevuus noin 1:4 

ja yläluiskien kaltevuus noin 1:2. 

Pohjapatoon ja kynnyksiin tehdään noin 0,15 m syvä, pintaleveydeltään 

0,3 m ja pohjaleveydeltään 0,15 m leveä alivirtaama-aukko. Aukon paikat 

vaihtelevat kynnysten välillä eri laidoilla siten, että kahden peräkkäisen 

kynnyksen alivirtaama-aukot eivät osu samalle linjalle. Kynnykset eivät 

saa olla yli 15 cm korkeita toisiinsa nähden, jotta mahdollisen epätasai-

sen painumisen seurauksena kaloille ei muodostu vaellusestettä.  
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Kynnysten tiivistemateriaalina käytetään hiekkamoreenia, jonka päälle 

rakennetaan tiivis kiviverhous, d65≥300 mm vähintään 300 mm paksuna. 

Verhous rakennetaan pelkästä kiviaineksesta, jossa ei saa olla maata 

mukana, kaivinkoneen kauhalla painamalla ja tamppaamalla ja/tai päällä 

ajamalla tiiviiksi kerrokseksi. Tämän jälkeen tiiviin verhouksen raot täyte-

tään soralla levittämällä ohut kerros, joka ”huuhdotaan” veden avulla ki-

vien väliin. Tätä toistetaan, kunnes raot ovat täynnä. Tämä työvaihe teh-

dään erittäin huolellisesti, jotta padon pinnasta tulee tiivis. Uuden ver-

houksen reuna-alueilla soran sekaan voidaan sekoittaa humusmaata, jol-

loin reuna-alueen kasvillisuus palautuu nopeammin.  

Kalauoman pohjaan asennetaan koko pituudeltaan suodatinkangas N3 

noin 4 m leveänä. Suodatinkangas ehkäisee maan epätasaista painu-

mista. Kankaan reunat kiinnitetään tukevasti esimerkiksi tapeilla maahan, 

jotta suodatinkangas ei missään tilanteessa paljastu maarakenteiden 

alta.  

Kalauomasta alavirtaan katsottuna oikealle puolen rakennetaan noin 

40 m pitkä eristepenger estämään veden karkaaminen uomasta. Eriste-

penkereen harja on pituuskaltevuudeltaan sama kuin kalauomalla (1:35) 

ja on vähintään 0,6 m kynnysten harjan tasoja korkeammalla. Penkereen 

harjan leveys on vähintään 2 m ja luiskat ovat kaltevuudeltaan 1:2 tai loi-

vemmat.  

Pohjapadon suulta kaivetaan avovedelle asti kanava, jonka pituus on 

noin 70 m, pintaleveys 4–5 m ja syvyys noin metrin, luiskakaltevuudella 

1:2 tai loivempana. Mikäli korotettavan maapadon järvenpuoleinen luiska 

ei muodostu liian pitkäksi, voidaan maapadon järvenpuoleista olevaa ka-

navaa muokata pohjapadon saattamiseksi yhteyteen avovedelle esitetyn 

kanavan kaivamisen sijaan.  

Kaikki leikkauksista syntyvät massat, jotka ovat pääosin turvetta, maise-

moidaan rakennettavan kalauoman eristepenkereen kuivalle puolelle.  

Nykyinen patoaukko Alaisen Teuraojan suulla tukitaan pysyvästi ja täy-

tetään penkereen korotusosan mukaisesti. Padon sulkuluukun nostolait-

teet leikataan vähintään 0,2 m korotetun penkereen harjan tason alapuo-

lelta, etteivät ne näy lopullisella harjalla.  

Teurajärven luoteispuolta sivuavaa Teurajärventietä korotetaan enimmil-

lään noin 0,25 m noin 250 metrin matkalta noin tasolle +174,10 m (N43). 

Korotus toteutetaan leventämällä tietä molemmille puolille. Tällöin myös 

sivuojia voidaan joutua siirtämään. Mikäli korotettavalla tieosuudella on 

rumpuja, jotka ovat liian lyhyitä tien leventämiselle, korotus voidaan tehdä 

luiskia jyrkentämällä ja tarvittaessa tietä kaventamalla siten, että tien ajo-

pinnan leveys jää vähintään 4 metriin. 

Työt toteutetaan talvella virkistyskäyttökauden ulkopuolella tammi-maa-

liskuun aikana, jolloin työ häiritsee mahdollisimman vähän vesialueen 

käyttäjiä ja myös ympäristövaikutukset jäävät vähäisemmiksi. Rakenta-

misolosuhteet ovat vaikeat, sillä hanke joudutaan toteuttamaan ensisijai-

sesti talvityönä, jolloin työkaluston ja massojen kuljetus rakennuspaikalle 

onnistuu jäätietä pitkin. Hankkeen kesto on noin 1,5–2 kk, josta noin 1 kk 

on varsinaista kaivuu-, verhous- ja patotyötä.  
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Kiinteistötiedot 

Rakenteet sijoittuvat pääosin valtion maille tilan Kolarin valtionmaa 273-

893-11-1 alueelle ja osittain tilan Ismola 273-402-14-3 alueelle.  

Hanketta koskevat sopimukset ja suostumukset 

Metsähallitus on sopinut nykyisen luvan haltijan Riista- ja kalatalouden 

tutkimuslaitoksen (nykyisin Luonnonvarakeskus, LUKE) kanssa, että ny-

kyinen lupa voidaan rauettaa. 

Hankkeesta on sovittu kaikkien vaikutusalueen mahdollista haittaa tai va-

hinkoa kärsivien maa- ja vesialueiden omistajien kanssa.  Lisäksi hank-

keesta on sovittu Teurajärven yksityistien kanssa. 

Hanketta varten tarvittavat alueet 

Hankkeen toteuttamiseksi tarvitaan käyttöoikeus pysyvästi veden alle 

jääviin alueisiin Teurajärven pohjapadon, padon ja kalauoman vaikutus-

alueella. 

Hankkeen vaikutukset 

Hanke tulee vaikuttamaan veden laatuun työskentelyn aikana ja lyhytai-

kaisesti sen jälkeen. Työ suoritetaan talven aikana, jolloin virkistyskäyttö 

keskittyy jääkannen päällä tapahtuvaan ulkoiluun. Työnaikainen veden-

pinnan lasku on lyhytkestoinen ja järven arvioidaan saavuttavan suunni-

tellun vedenkorkeuden seuraavan kevätsulannan myötä.  

Pohjapato mitoitetaan siten, että järven keskivedenkorkeudeksi muodos-

tuu noin +173,64 m (N43), joka on järvellä vakiintunut vedenkorkeuden 

taso.  

Teurajärvi on luokiteltu fysikaalis-kemialliselta tilaltaan sekä ekologiselta 

tilaltaan hyväksi. Toteutettavilla toimenpiteillä ei ole arvioitu olevan vaiku-

tusta vesienhoitosuunnitelman tavoitteisiin. 

Teurajärven vedenkorkeudet eivät muutu siitä, mitä ne ovat olleet luon-

nonravintolammikkotoiminnan loppumisen jälkeen, joten vaikutuksia ve-

sikasvillisuuteen ei arvioida tulevan. Maapadon korotuksen takia pato 

hieman laajenee järveen päin, mutta uuden rakenteen peittämä vesialue 

ja sillä oleva kasvillisuus on erittäin vähäinen. 

Natura-arviointi 

Suunniteltujen toimien vaikutukset alueen suojeluperusteena oleviin 

luontotyyppeihin on lähes yksinomaan positiivinen. Suunnitellut toimet ei-

vät heikennä minkään Natura-luontotyypin tilaa Teuravuoma-Kivijärven-

vuoman Natura-alueella. Lisäksi hakemuksen liitteenä olevan Natura-ar-

viointiselvityksen kohdassa ”6.2 Vaikutukset luontodirektiivin liitteen II la-

jeihin” vaikutukset olivat lajista riippuen joko elinolosuhteita ei-heikentä-

viä, ei vaikuttavia tai elinolosuhteita parantavia. Pääosa vaikutuksista oli 

nimenomaan positiivisia. 
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Hankkeen hyödyt ja menetykset 

Teurajärventien korotusrakenteet sijoittuvat tiealueelle eivätkä siten edel-

lytä korvauksia maanomistajalle.  

Hakijan käsityksen mukaan ainoat hankkeesta koituvat yleiset menetyk-

set ja haitat ovat työaikainen veden paikallinen samentuminen sekä ra-

kennustöistä ja työmaaliikenteestä koituvat lievät meluhaitat lähiasutuk-

selle.  

Hyötyinä voidaan mainita nykyisen vedenkorkeustason laillistaminen: 

korkeampi vedenkorkeus hidastaa järven umpeenkasvua sekä parantaa 

järven virkistyskäyttömahdollisuuksia ja kalataloutta. Lisäksi pohjapadon 

rakentamisella vältytään säännöstelylaitteiston käytöstä ja rakennettava 

kalauoma mahdollistaa kalankulun. 

Teurajärvellä syntyy laskennallista vahinkoa ja vettymistä nykyisen ve-

denkorkeustason laillistamisen seurauksena nykyisen luvan mukaisesta 

tasosta +173,00 m (N43) tasoon +173,64 m (N43). Lisäksi kalauoman ja 

korotettavan penkereen alle jää pysyvästi aluetta. Teurajärvellä pysyvästi 

veden alle jäävät alueet (n. 34 ha) ja vettymisvahinkoalueet (n. 86 ha) on 

mitattu maankäyttömuodottain ja esitetty vahinkoaluekartassa. Pysyvästi 

kalauoman ja penkereiden alle jää noin 0,281 ha. On huomioitava, että 

mikäli järvi laskettaisiin nykyiseen luvanmukaiseen lailliseen ylärajaansa 

+173,00 m (N43), aiheuttaisi tämä rantakiinteistöjen arvon romahduksen. 

Vahinkoarviolaskennassa tulevan keskivedenkorkeusrajan +173,64 m 

(N43) määrityksessä käytettiin apuna Maanmittauslaitoksen Ranta10-ai-

neiston rantaviivakäyrää, jonka linjausta tarkennettiin maastomittausten 

ja ilmakuvatarkastelun avulla. Nykyisen luvan mukainen vedenkorkeus-

raja +173,00 m (N43) määritettiin maastomittausten ja ilmakuvatarkaste-

lun avulla.  

Peruskartan ja ilmakuvan perusteella rantavyöhyke rajattiin metsämaaksi 

ja tonttimaaksi. Pysyvästi veden alle jäävät alueet ja vettymisvahinkoalu-

eet on mitattu kunkin tilan kohdalta. Pysyvästi veden alle jäävät sekä vet-

tyvät alueet luokiteltiin metsämaaksi ja tonttimaaksi peruskartan ja ilma-

kuvien perusteella. Pysyvästi veden alle jäävistä alueista ja rakenteiden 

alle jäävästä alueesta vahinko lasketaan vesilain mukaisesti 1,5-kertai-

sena.  

Hakemuksen liitteenä 8 on tilakohtainen vahinkoarviotaulukko pysyvästi 

veden alle jäävistä ja vettyvistä maa-alueista.  

Vettyvän alueen vettymisvyöhyke metsämaan rannoilla on 0,8 m ja pel-

lolla ja erityiskäyttöön otetulla rannalla (rakennettu tontti) vettymis-

vyöhyke on 1,4 m.  

Vahinkolaskelman eri maankäyttömuotojen yksikköhintoina laskelmissa 

käytettiin seuraavia hintoja: metsä 300 euroa/ha ja tonttimaa 10 eu-

roa/m2. Vuoden 2015 Kolarin kauppahintatilastoista löytyi ainoastaan 3 

kauppaa, joissa tontin arvo oli noin 8 euroa/m2. Lähialueella Kittilän kun-

nassa löytyi huomattavasti enemmän tehtyjä kauppoja, ja siellä tontin 

arvo oli keskimäärin alle 5 euroa/m2. Vahinkoarviolaskennassa käytettiin 

tässä kuitenkin korkeampaa arvoa 10 euroa/m2  
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Vettymisestä aiheutuva vahinkokerroin on pellon ja tonttimaan kohdalla 

0,505 maan arvosta. Metsämaan vahinkokerroin on 0,855.  Laskelmissa 

vettymisvahinkokerroin on saatu maan suhteellisen arvon muutoksena, 

kun maan suhteelliseksi arvoksi luvanmukaisessa ja tulevassa MW:ssa 

oletetaan 0 % ja luvanmukaisen ja tulevan vettymisvyöhykkeen ylärajalla 

100 % (maan suhteellinen arvo kasvaa lineaarisesti MW-tason 0 %:sta 

vettymisvyöhykkeen ylärajan 100 %:iin). 

Pysyvästi veden alle jäävää metsämaata on noin 34 ha. Vettyvää metsä-

maata on noin 69 ha ja vettyvää tonttimaata noin 0,2 ha.  

Kaikkiaan laskennalliset haitat ja vahingot ovat yhteensä 53 242 euroa, 

joita ei esitetä sopimusten mukaisesti korvattavaksi.  

Tarkkailu 

Koska pohjapato sijaitsee syrjässä, senttimetrijaolla varustettu vedenkor-

keusasteikko rakennetaan Teurajärven kylään Teurajärven rantaan hel-

posti päästävään paikkaan. Asteikkoa luetaan kesällä kerran viikossa ja 

talvella kahdesti kuukaudessa, kunnes voidaan todeta keskivedenkor-

keuden olevan suunnitellun mukainen. Seurantatulokset toimitetaan pyy-

dettäessä Lapin ELY-keskukseen ja Kolarin kuntaan.  

Työn aikana tarkkaillaan veden samentumista ja samentuneen alueen 

laajuutta silmämääräisesti. 

HAKEMUKSESTA TIEDOTTAMINEN 

Aluehallintovirasto on vesilain 11 luvun 7, 10 ja 11 §:ssä säädetyllä ta-

valla kuuluttamalla asiasta aluehallintovirastossa ja Kolarin kunnassa va-

rannut tilaisuuden muistutusten tekemiseen ja mielipiteiden esittämiseen 

hakemuksen johdosta viimeistään 29.10.2018. Kuulutus on erikseen lä-

hetetty asiakirjoista ilmeneville asianosaisille.  

Aluehallintovirasto on vesilain 11 luvun 6 §:n mukaisesti pyytänyt hake-

muksen johdosta lausunnon Lapin elinkeino-, liikenne ja ympäristökes-

kuksen (jäljempänä ELY-keskus) ympäristö ja luonnonvarat vastuualu-

eelta ja Pohjois-Suomen kalatalouspalveluilta, Kolarin kunnalta, Kolarin 

kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselta ja kaavoitusviranomaiselta. 

Kuulutuksesta on ilmoitettu Luoteis-Lappi -nimisessä sanomalehdessä. 

Aluehallintovirasto on pyytänyt luonnonsuojelulain (1096/1996) 65 § 

2 momentin mukaista lausuntoa hanketta koskevasta Natura-arvioinnista 

Lapin ELY-keskukselta ja vesialueen omistajilta viimeistään 30.4.2019 

mennessä. 

Kuulutus ja asiakirjat on julkaistu internetissä aluehallintoviraston Lupa-

Tietopalvelussa. 
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LAUSUNNOT 

1) Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ympäristö ja 

luonnonvarat -vastuualue on lausunnossaan todennut, että Teurajär-

ven kunnostaminen ja siihen liittyvä säännöstelyrakenteiden poistaminen 

ei Lapin ELY-keskuksen näkemyksen mukaan merkittävästi loukkaa 

yleistä tai yksityistä etua (vesilaki 2 luku 9 §). 

Pohjapadon rakentaminen ja kalauoman muotoilu tulee tehdä siten, että 

vesistöön koituu mahdollisimman vähän haittaa. Työnaikaista veden sa-

mentumista Teurajärvestä lähtevässä Alisessa Teuraojassa tulee tark-

kailla vähintään vesinäyttein ELY-keskuksen hyväksymällä tavalla. Kun-

nostettavan uoman muotoilu tulee tehdä mahdollisimman luonnonmu-

kaiseksi ja kestäväksi. 

Teurajärven lasku-uomana toimiva Alinen Teuraoja on voimakkaasti kai-

vettu kanava. Ojan rannat ja kaivuumassat rantapenkoilla ovat voimak-

kaasti syöpyviä ja aiheuttavat nykytilassaan jatkuvaa kuormitusta Naami-

joen vesistöön. Mikäli Alista Teuraojaa ei Freshabit LIFE IP -hankkeessa 

suunnitelluin toimenpitein kunnosteta, tulee hakija velvoittaa seuraamaan 

Teurajärven kunnostamistoimenpiteiden vaikutuksia alapuolisessa Ali-

sessa Teuraojassa sekä alempana vesistössä Naamijoessa Lapin ELY-

keskuksen hyväksymällä tavalla vähintään kolme vuotta sekä tulva-ai-

kana että keskiveden aikaan. Mikäli uomassa tai kunnostetuilla alueilla 

havaitaan syöpymistä ja edelleen jatkuvaa kuormitusta Naamijoen vesis-

töön, tulee hakija velvoittaa kunnostamaan myös Alinen Teuraoja. Uo-

man tarkkailu tulee myös dokumentoida asianmukaisesti esimerkiksi va-

lokuvin. 

Lapin ELY-keskuksen näkemys on, että Teuravuoma-Kivijärvenvuoman 

Natura-alueen ennallistamissuunnitelmassa kuvatut toimenpiteet edistä-

vät Naamijoen vesistön hyvän ekologisen tavoitetilan saavuttamista. 

Teurajärvi sijaitsee Teuravuoma-Kivijärvenvuoman Natura 2000-alueen 

(FI 130 0701) laidalla. Freshabit LIFE IP —hankkeessa suunniteltuihin 

toimenpiteisiin liittyy Natura-arviointi “Teuraojan ja Kivijärvenojan kun-

nostaminen, Ison Kivijärven vedenpinnan nostaminen ja Teurajärven ve-

denpinnan korkeuden vakiinnuttaminen” (2018). Lapin ELY-keskus antaa 

arvioinnista luonnonsuojelulain 65 §:n 3 mom. mukaisen erillisen lausun-

non. 

Hakijan tulee ilmoittaa Lapin ELY-keskuksen ympäristönsuojeluyksikölle 

kunnostamiseen liittyvien töiden aikataulusta. ELY-keskus muistuttaa, 

että hakija on vesilain mukaisessa vastuussa kaikesta Teurajärven kun-

nostamisen mahdollisesti aiheuttamasta haitasta, vahingosta ja edunme-

netyksestä. 

2) Kolarin kunnan kaavoitusviranomainen toteaa lausunnossaan, että 

Metsähallituksen hakemalle Teurajärven kunnostusalueella on voimassa 

Tunturi-Lapin maakuntakaava. Maakuntakaavan on Lapin liiton valtuusto 

hyväksynyt 25.11.2009 ja ympäristöministeriö vahvistanut 23.06.2010. 

Maakuntakaava on saavuttanut lainvoimaisuuden 16.05.2012. Hakemuk-

sen mukainen alue liittyy maakuntakaavassa merkinnällä M 4528 (Maa- 

ja metsätalousvaltainen alue). Merkinnällä osoitetaan pääasiassa maa- 
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ja metsätalouskayttöön tarkoitettuja alueita, joita voidaan kayttää pää-

siallisesta käyttötarkoitusta sanottavasti haittaamatta ja luonnetta muut-

tamatta myös muuhun tarkoitukseen ja SL 4188 Teuravuoma-Kivijärven-

vuoma (Luonnonsuojelualue/ -kohde) alueiden rajapintaan.  

Lisäksi Alaisen Teuraojan ylitse kulkee kulttuurihistoriallisesti merkittavä 

tie tai reitti, (ns. Telatie pitkopuilla Kurtakkoon ja Venejärveen). Kunnos-

tussuunnitelmassa ei ole osoitettu kunnostuksen jälkeen avoveden kana-

van/kalauoman ylittävää rakennelmaa pitkospuureitille. 

Alueella ei ole voimassa olevaa yleiskaavaa ja detaljikaavaa. Lähin ase-

makaava-alue (Kolarin kirkonkylän asemakaava) sijaitsee n. 10 km:n 

päässä Alaiselta Teuraojalta. 

Kolarin kunnan kaavoitusviranomaisella ei ole muutoin huomautettavaa 

metsähallituksen Teurajärven kunnostussuunnitelmaan kuin, että ns. Te-

latien avoveden kanavan/kalauoman ylittävälle osuudelle on turvattava 

esteetön ja ns. ”kuivinjaloin” ylittävä mahdollisuus esim. pienellä kävely-

sillalla tai pitkospuilla. 

HAKIJAN SELITYS 

Hakija on selityksessään todennut, että Teurajärven kunnostussuunni-

telma pitää sisällään sellaisen patorakennelman rakentamisen, mikä 

mahdollistaa jalankulun padon yli. Siten suunnitelman toteutuminen tur-

vaa myös retkeilyreitin säilymisen näiltä osin.  

Metsähallitus on laatinut erillisen suunnitelman Teuraojan ennallista-

miseksi. Tälle suunnitelmalle haetaan AVI:n lupa. Metsähallitus on ollut 

ja tulee olemaan aktiivisessa yhteydessä asian eri vaiheessa Lapin ELY-

keskuksen kanssa. 

NATURA-ARVIOINTI 

Lapin ELY-keskus on antanut luonnonsuojelulain 65 §:n mukaisen lau-

suntonsa Natura-arvioinnista Teurajärven veden pinnankorkeuden va-

kiinnuttamisen vaikutusten osalta Teuravuoma–Kivijärvenvuoman ja Tor-

nionjoki–Muonionjoen vesistöalueen Natura-alueisiin.  

Hankekuvaus Teurajärven kunnostustoimien osalta pohjautuu Mavepla-

nin tekemään kunnostussuunnitelmaan liitteineen, ja se antaa tarkat tie-

dot suunnitelluista toimenpiteistä. 

Aineisto on kuvattu hyvin, ja toimenpidesuunnittelun ja Natura-arvioinnin 

tueksi on maastossa kerätty lisää tietoa putkilokasvien, sammalten, 

hyönteisten, linnuston ja luontotyyppien osalta hankkeen vaikutusalu-

eelta. Arvio perustuu ajantasaiseen ja riittävään tietoon, joka on doku-

mentoitu hyvin. Vaikutusmekanismit on tunnistettu. Vaikutusalueen laa-

juus on määritelty Teuravuoma–Kivijärvenvuoman osalta. Tornionjoen–

Muoniojoen vesistöalueen osalta vaikutusalue on määritelty suojelupe-

rusteena olevan luontotyypien Fennoskandian luonnontilaiset jokireitit 

kautta pinta-alana, jolle kiintoaineksen leviäminen laajimmillaan ulottuisi. 
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Epävarmuustekijöitä Teurajärven kunnostamisen osalta ei ole mainittu. 

Koska toimenpiteet eivät muuta Teurajärven veden pinnan korkeutta, on 

todennäköistä, että järven kunnostamisen vaikutukset Teuravuoman–Ki-

vijärvenvuoman ja Tornionjoen–Muoniojoen vesistöalueiden Natura-alu-

eisiin jäävät varsin neutraaleiksi lukuun ottamatta väliaikaisia negatiivisia 

vaikutuksia alapuolisiin vesistöihin kiintoaineksen huuhtoutumisen 

kautta. Patorakennelman uusimisella poistetaan riski siitä, että vedet 

heikkokuntoisen padon rikkoutumisen seurauksena purkautuisivat hallit-

semattomasti Alaisen Teuraojan kautta Naamijokeen, ja lisäisivät enti-

sestään Alaisen Teuraojan syöpymistä ja kiintoaineskuormaa. 

Vaikutuksia Teuravuoma–Kivijärvenvuoman ja Tornionjoen–Muoniojoen 

luontodirektiivin luontotyypeille tai lajeille ei ole eritelty eri kunnostustoi-

menpiteiden välille, mutta Teurajärven kunnostuksen osalta vaikutusten 

on todettu kohdistuvan veden laatutekijöihin. Luontodirektiivin luontotyy-

peistä vaikutuksia aiheutuu siten luontotyypille Fennoskandian luonnon-

tilaiset jokireitit (3210). Vaikutusten on Teuravuoman–Kivijärvenvuoman 

osalta todettu olevan väliaikaisesti negatiivisia lisääntyneen kiintoainek-

sen määrän kautta, mutta pitkällä aikavälillä positiivisia. Tornionjoen–

Muonionjoen Natura-alueella toimenpidealueen valuma-alueen suhde 

koko vesistöalueen valuma-alueeseen on todella pieni, ja sen myötä 

myös mahdolliset väliaikaiset negatiiviset vaikutukset varsin vähäisiä. 

ELY-keskuksen näkemys on, että koko hankkeen toteuttaminen (ml. lu-

kien Alaisen Teuraojan, Kivijärvenojan ja Ison Kivijärven) parantaa ve-

denlaatutekijöiden kautta luonnontilaisten jokireittien (3210) edustavuutta 

sekä Teuravuoma–Kivijärvenvuoman Natura-alueella ja Tornionjoki–

Muonionjoen vesistöalueen Natura-alueella. 

ELY -keskus toteaa, että Teurajärven vedenpinnan korkeuden vakiinnut-

tamisen toimenpiteet (padon uusiminen ja kalauoma) eivät ulotu Teura-

vuoma–Kivijärvenvuoman maaluontotyypeille, eikä niille näin ollen ai-

heudu merkittävästi heikentäviä vaikutuksia. Luontodirektiivin liitteen II la-

jien osalta toimenpiteiden aikana haitallisia vaikutuksia voi aiheutua aino-

astaan saukolle, mutta pitkällä aikavälillä vaikutukset ovat joko neutraa-

leja tai positiivisia. Linnuston osalta vaikutuksia on arvioitu koko hank-

keen osalta. ELY-keskus havaitsi pieniä puutteita Natura-arvion taulu-

kosta 3, jossa on lueteltu suojeluperustelajit ja toimenpiteiden vaikutukset 

niihin. Suojeluperusteena olevien lajien taulukkoon oli sinirinnan tilalle 

vaihtunut satakieli, ja taulukosta puuttui maininta kapustarinnasta. ELY-

keskus katsoo, että Teurajärven kunnostamistoimilla ei ole merkittävästi 

heikentäviä vaikutuksia yllä mainituille suojeluperustelajeille, sillä kumpi-

kaan lajeista ei hyödynnä vesiympäristöjä ensisijaisena elinympäristö-

nään ja työt tehdään pesimäkauden ulkopuolella. 

ELY-keskus pitää arvioita luontodirektiivin luontotyyppien ja lajien sekä 

lintudirektiivin lintujen osalta riittävänä ja johtopäätöksiä perusteltuina. 

Hankkeen seurantasuunnitelma on varsin kattava. Ennen toimenpiteitä 

tehdyt kartoitukset on suunniteltu tehtävän uudelleen toimenpiteiden pää-

tyttyä veden laadun, linnuston ja vesikasvien osalta sekä lisäksi ennallis-

tamistöiden hoitoseurantaa tehdään useampana vuonna ennallistamis-

töiden jälkeen, jonka yhteydessä seurataan työn teknisen onnistumisen 

lisäksi myös vaikutuksia luontotyyppeihin. 
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ELY-keskus katsoo, että Teurajärven kunnostamisen osalta Natura-arvio 

on riittävä, ja osoittaa, että merkittävästi heikentäviä vaikutuksia hank-

keessa esitettyjen toimenpiteiden osalta luontodirektiivin luontotyypeille 

tai lajeille tai lintudirektiivin linnuille ei aiheudu. Teurajärven veden pinnan 

korkeuden vakiinnuttamisella ei ole heikentävää vaikutusta Teura-

vuoman–Kivijärvenvuoman tai Torniojoki–Muonionjoen vesistöalueen 

Natura-alueiden eheyteen. 

ALUEHALLINTOVIRASTON RATKAISU  

Luvan määrääminen raukeamaan 

Aluehallintovirasto määrää Pohjois-Suomen vesioikeuden 22.11.1973 

Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitokselle (jäljempänä RKTL, nykyisin 

Luonnonvarakeskus) pohjapadon rakentamiseen Teurajärven luusuaan 

myöntämän luvan nro 70/73/II raukeamaan. 

Luvan myöntäminen 

Aluehallintovirasto myöntää Metsähallitukselle luvan padon rakentami-

seen Teurajärven luusuaan ja keskivedenkorkeuden nostoon tasolle 

N43+173,64 m sekä Teurajärventien korottamiseen. 

Aluehallintovirasto myöntää pysyvän käyttöoikeuden hanketta varten tar-

vittavaan alueeseen tiloille 273-402-14-3 (930 m2) ja 273-891-11-1 (1820 

m2) sekä seuraaviin keskivedekorkeuden nousun seurauksena vesialu-

eiksi muuttuviin maa-alueisiin seuraavista kiinteistöistä (Käyttöoikeusalu-

eet käyvät ilmi suunnitelman liitteestä 3 ”Yleispiirustus” ja liitteestä 8 ”Va-

hinkoaluekartta”.): 

Kiinteistön nimi Tilatunnus Veden alle jäävä 
pinta-ala m2 

Ismola 273-402-14-3  250 

Kaisala 273-402-13-7  600 

Kivijärvi 273-402-13-16  2 740 

Kuusiniemi 273-402-13-20  730 

Kuusiranta 273-402-13-19  480 

Perälä 273-402-13-17  360 

Laitala 273-402-13-4  1950 

Pakola 273-402-17-1  14 370 

Mukka 273-402-14-8  700 

Yhteinen vesialue 273-402-876-4  152 410 

Teuravuoman-Kivijärven-
vuoman suojelualue 

273-891-1-6  32 330 

Kivijärven jakokunnan ve-
det 

273-402-876-3  52 150 
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Kivijärvi 273-402-13-16  50 

Kolarin valtionmaa 273-893-11-1  88 170 

 

Hankkeesta ei ennalta arvioiden aiheudu vesilain mukaan korvattavaa 

edunmenetystä. 

Lupamääräykset 

1. Pato, kalauoma ja patopenkereen korotus on rakennettava 2.10.2017 

päivätyn yleispiirustuksen, mittakaava 1:1000 ja kalauoman asemapiirus-

tuksen MK 1:100 sekä maapadon, pohjapadon ja kalauoman poikkileik-

kausten MK 1:50, 1:100 ja 1:200 mukaisesti. 

Teurajärventien korotus on rakennettava 2.10.2017 päivätyn asemapii-

rustuksen ja leikkausten MK 1:100, 1:200 ja 1:1500 mukaisesti. 

Suunnitelmapiirustuksissa mainitut korkeudet on sidottava N43-korkeus-

tasoon. 

Työt on toteutettava muutoin hakemuksesta ilmenevällä tavalla. Suunni-

telmiin saadaan Lapin ELY-keskuksen hyväksymällä tavalla tehdä sellai-

sia vähäisiä muutoksia, joilla ei ole haitallista vaikutusta yleiseen tai yksi-

tyiseen etuun. 

2. Rakennustyöt on tehtävä mahdollisimman yhtäjaksoisesti siten ja sel-

laisena aikana, että vesialueelle, sen käytölle ja vesiluonnolle aiheutuu 

mahdollisimman vähän haittaa ja häiriötä. Rakennustöiden jäljet on siis-

tittävä töiden päätyttyä. 

3. Luvan saajan on huolehdittava padon ja muiden rakenteiden kunnos-

sapidosta asianmukaisesti.  

4. Teurajärven vedenpintaa saadaan tilapäisesti alentaa töiden ajaksi 

alimmillaan vedenkorkeustasoon N43+173,00 m. Tyhjennysjuoksutus saa 

olla enintään 0,6 m3/s. Luvan saajalla on oikeus pitää veden korkeus 

alennettuna tyhjentämistä seuraavan talven ajan. Luvan saajan on aloi-

tettava ja suoritettava järven vedenpinnan alentaminen ja juoksutukset 

erityistä varovaisuutta noudattaen siten, että juoksutusta lisätään vähitel-

len ja säädetään olosuhteiden mukaan välttäen pohja-aineksen tarpee-

tonta liikkeelle lähtöä ja muun vahingon aiheuttamista Teurajärvessä ja 

sen alapuolisessa vesistössä. Erityistä huomiota tulee kiinnittää tulva-ai-

koihin ja tyhjennyksen loppuvaiheeseen. Tarvittaessa juoksutusta tulee 

rajoittaa, mikäli veden kiintoainepitoisuus nousee alapuolisen vesistön 

sietokyvyn kannalta korkeaksi. 

5. Rakennustyö on suoritettava niin, ettei siitä aiheudu sellaista vahingol-

lista seurausta, joka kohtuullisin kustannuksin on vältettävissä. Töiden 

suorittamisesta mahdollisesti aiheutuva, välittömästi ilmenevä edunme-

netys on viivytyksettä korvattava vahinkoa kärsineelle.  

6. Luvan saajan on nimettävä vastuuhenkilö, joka vastaa tämän päätök-

sen määräysten noudattamisesta. Henkilön nimi ja yhteystiedot on ilmoi-

tettava Lapin ELY-keskukselle ja Kolarin kunnan ympäristönsuojeluviran-

omaiselle. 
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7. Vedenkorkeuden tarkkailua varten on Teurajärven rantaan rakennet-

tava selvästi näkyvälle ja helposti saavutettavalle paikalle vedenkorkeus-

asteikko.  

Luvan saajan on tarkkailtava Teurajärven vedenkorkeutta hakemuksessa 

esitetyn mukaisesti. Teurajärven alapuolisessa Alaisessa Teuraojassa 

on ennen järven vedenpinnan laskemisen aloittamista ja sen aikana tark-

kailtava veden kiintoaine-, typpi- ja fosforipitoisuutta. Vesinäytteitä on 

otettava kerran ennen tyhjentämisen aloittamista ja tyhjentämisen aikana 

kerran kuukaudessa. Veden laadun tarkkailua on jatkettava vuosi hank-

keen valmistumisen jälkeen Tarkkailusuunnitelma, josta ilmenee myös 

veden laadun havaintopaikan tarkempi sijainti, on toimitettava Lapin ELY-

keskukselle ennen tarkkailun ja toiminnan aloittamista. Lapin ELY-keskus 

voi tarvittaessa tarkentaa tarkkailusuunnitelmaa.   

8. Hankkeen toteuttamiseen on ryhdyttävä neljän vuoden kuluessa ja 

hanke on toteutettava olennaisilta osin 10 vuoden kuluessa siitä lukien, 

kun tämä päätös on tullut lainvoimaiseksi. Muuten lupa ja myönnetty käyt-

töoikeus raukeavat. 

9. Töiden aloittamisesta on (30 päivää) etukäteen ilmoitettava kirjallisesti 

Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ympäristö ja luonnon-

varat -vastuualueelle, Kolarin kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle, 

ja tarkoituksenmukaisella tavalla asianomaisille maanomistajille.  

10. Hankkeen valmistumisesta on 60 päivän kuluessa ilmoitettava kirjal-

lisesti aluehallintovirastolle, Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökes-

kuksen ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueelle, Kolarin kunnan ympä-

ristönsuojeluviranomaiselle. 

Ohjaus ennakoimattoman edunmenetyksen varalta 

Jos tässä päätöksessä tarkoitetusta toimenpiteestä aiheutuu edunmene-

tystä, jota nyt ei ole ennakoitu, voidaan siitä vaatia korvausta erikseen 

siten kuin vesilain 13 luvun 8 §:ssä on säädetty. 

RATKAISUN PERUSTELUT 

Luvan määrääminen raukeamaan 

Vesilain 3 luvun 24 §:n 1 momentin mukaan lupaviranomainen voi hake-

muksesta määrätä, että lupa raukeaa, jos:  

1) luvanhaltijaa ei enää ole taikka luvanhaltijaa ei voida hankaluudetta 

saada selville; 

2) hanke on menettänyt alkuperäisen merkityksensä; tai  

3) luvanhaltija sitä pyytää. 

Metsähallitus on hakenut luvan määräämistä raukeamaan, jotta järven 

kunnostamiselle ja keskivedenkorkeuden nostamiselle voidaan myöntää 

lupa. 
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Luonnonvarakeskus hyväksyy alkuperäisen luvan haltijana, että Metsä-

hallitus voi hakea kyseisen luvan rauettamista uuden luvan hakemista 

varten. RKTL:n kalanviljelytoiminta on Teurajärven luonnonravintolammi-

kossa päättynyt vuonna 1987, jonka jälkeen Teurajärven kalastuskunta 

on käyttänyt järveä kalankasvatukseen tiettävästi vuoteen 1996 asti. 

Edellä olevan perusteella aluehallintovirasto on katsonut, että Teurajär-

ven käyttäminen luonnonravintolammikkona on menettänyt merkityk-

sensä ja Pohjois-Suomen vesioikeuden lupa voidaan määrätä raukea-

maan. 

Luvan myöntäminen 

Luvan saaja on vesilain 6 luvun 3 §:n tarkoittama asianomainen valtion 

viranomainen. 

Hankkeen tavoitteena on rauettaa Teurajärven säännöstelyä ja luonnon-

ravintolammikkotoimintaa koskeva aikaisempi lupa sekä laillistaa nykyi-

nen vedenkorkeus kunnostamalla nykyinen pato, rakentamalla pohjapato 

ja kalauoma. Takavuosina Teurajärven pato on sortunut ja sitä on korjattu 

tilapäisillä rakenteilla sekä maapatoa korottamalla.  

Luvan saajan suunnitelmassa esitetyillä kunnostustoimenpiteillä järvi on 

tarkoitus saattaa luonnonmukaisempaan tilaan. Pohjapato mitoitetaan si-

ten, että järven keskivedenkorkeudeksi muodostuu noin N43+173,64 m, 

joka on järvellä vakiintunut vedenkorkeuden taso. Keskivedenpinnan las-

keminen voimassa olevan luvan mukaiseen tasoon N43 +173,00 m ai-

heuttaisi haittaa ja arvon alentumista rantakiinteistöille. 

Luvan saaja on sopinut hakemussuunnitelman mukaisista toimenpiteistä 

kaikkien hankealueen maa- ja vesialueiden omistajien kanssa. Näin ollen 

vesilain 6 luvun 5 §:n 2 momentin edellytys siitä, että luvan saajalla tulee 

olla yli kolme neljännestä veden alle jäävien maa-alueiden omistajien kir-

jalliset suostumukset keskivedenkorkeuden nostamiseen, täyttyvät. So-

pimusten mukaan maa- ja vesialueiden omistajille ei makseta korvauksia, 

joten hankkeesta ei tältä osin aiheudu intressivertailussa huomioon otet-

tavia edunmenetyksiä.  

Teurajärven työnaikaisesta vedenpinnan alentamisesta ja patojen raken-

tamisesta voi noudatettavasta varovaisuudesta huolimatta aiheutua ve-

den samentumista alapuolisessa Teuraojassa. Tästä ei kuitenkaan en-

nalta arvioiden aiheudu toimenpitein hyvitettävää tai korvattavaa edun-

menetystä. Hankkeesta aiheutuvien vesistövaikutusten selvittämiseksi 

annetaan tarkkailuvelvoite.   

Teurajärven kunnostussuunnitelma pitää sisällään sellaisen patoraken-

nelman rakentamisen, mikä mahdollistaa jalankulun padon yli. Siten 

suunnitelman toteutuminen turvaa myös retkeilyreitin säilymisen näiltä 

osin. Kaava ei aseta estettä hankkeen toteuttamiselle.  

Teurajärvi kuuluu osana Tornionjoen-Muonionjoen vesistöaluetta Natura 

2000 -verkostoon. Suunniteltu maapadon korotus sekä maapadon yhtey-

teen rakennettavan pohjapadon ja kalauoman rakentamispaikka sijoittuu 

Natura-alueelle. Lapin ELY-keskus on lausunnossaan todennut Teurajär-

ven kunnostamisen osalta Natura-arvioinnin olevan riittävä ja osoittavan, 
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ettei merkittävästi heikentäviä vaikutuksia hankkeessa esitettyjen toimen-

piteiden osalta luontodirektiivin luontotyypeille tai lajeille tai lintudirektiivin 

linnuille aiheudu. Teurajärven veden pinnan korkeuden vakiinnuttami-

sella ei ole heikentävää vaikutusta Teuravuoman–Kivijärvenvuoman tai 

Torniojoki–Muonionjoen vesistöalueen Natura-alueiden eheyteen.  

Tornionjoen vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelmassa vuoteen 

2021 Teurajärven kemiallinen tila on luokiteltu hyväksi. Järven ekologista 

tilaa ei ole luokiteltu. Jo ensimmäisellä suunnittelukaudella riskiarviossa 

on todettu, että hyvää ekologista tilaa ei saavuteta 2015 mennessä. Jär-

veä kuormittavat metsätalous ja haja-asutuksen jätevedet sekä sisäinen 

kuormitus. Teurajärvi on katsottu rakenteellisesti muutetuksi v. 1953 teh-

dyn vedenpinnan laskun vuoksi. 

Tornionjoen vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelmassa vuoteen 

2021 pintavesiin kohdistuvilla toimenpiteillä pyritään vaikuttamaan erityi-

sesti vesistöjen haitalliseen rehevyyteen sekä vesistöjen rakentamisesta 

johtuneisiin hydrologisiin ja rakenteellisiin muutoksiin. Joissakin tapauk-

sissa rehevyyteen liittyvät ongelmat johtuvat pääosin vesimuodostuman 

hydrologisista tai morfologisista muutoksista, jolloin vesimuodostumalla 

on sekä rehevyystason alentamiseen että hydrologis-morfologisen tilan 

parantamiseen liittyviä tarpeita. Rehevyyden osalta on parantamistavoit-

teeksi asetettu fosfori- ja typpikuormituksen alentaminen. 

Hankkeesta ei aiheudu vesistön ekologisen tilan huonontumista eikä se 

vaikuta haitallisesti vesienhoitosuunnitelman tavoitteiden saavuttami-

seen. Toimenpiteillä voidaan katsoa olevan myönteinen vaikutus järven 

tilaan hydrologis-morfologisen tilan ennallistamisen ja kalan vaellusestei-

den poistamisen kautta.  

Hankkeesta yleisille tai yksityisille eduille saatava hyöty on huomattava 

verrattuna siitä yleisille tai yksityisille eduille koituviin menetyksiin. Näin 

ollen luvan myöntämisen edellytykset täyttyvät. 

Käyttöoikeuksien myöntäminen 

Kyseessä on entisen luonnonravintolammikon muuttaminen luonnontilaa 

muistuttavaksi järveksi. Hanke parantaa järven virkistyskäyttöä huomat-

tavasti, joten hankeen toteuttaminen edistää merkittävästi yleistä etua. 

Näin ollen lain mukaiset perusteet tarvittavan oikeuden myöntämiseen 

toisen alueeseen täyttyvät. Lisäksi kaikki käyttöoikeusalueen kiinteistön 

omistajat ovat antaneet suostumuksen hankkeen toteuttamiseen kor-

vauksetta. 

Lupamääräykset 

Luvan saajan noudatettavaksi on annettu tarpeelliset lupamääräykset töi-

den huolellisesta suorittamisesta sekä yleisen ja yksityisen edun turvaa-

misesta.  
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Sovelletut säännökset 

Vesilain 2 luvun 13 a §, 3 luvun 4 §:n 1 momentin 2) kohta, 5 §, 6 §:n 

2 momentti, 7, 8, 10, 11, ja 18 § sekä 6 luvun 3, 5 §:n 2 momentti ja 6 § 

Luonnonsuojelulain 65 § 

Lausuntoihin ja muistutuksiin vastaaminen 

Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ympäristö ja luonnon-

varat vastuualueen lausunnossa esitettyihin vaatimuksiin tarkkailusta ja 

Alaisen Teuraojan kunnostamisesta aluehallintovirasto toteaa, että pato-

rakenteisiin liittyvät kaivutoimenpiteet ovat vähäisiä ja ylivirtaama-aikana-

kin virtaamat ovat pieniä. Järven vedenpinnan laskun aikana virtaaman 

rajoittamisesta on annettu määräys. Ottaen huomioon edellä oleva, hank-

keen vaikutukset Alaisessa Teuraojassa ovat ennalta arvioiden vähäisiä. 

Laajemman tarkkailun määrääminen on sen vuoksi katsottu tarpeetto-

maksi. Vaatimuksia Alaisen Teuraojan kunnostamisesta ei ole myöskään 

tässä yhteydessä tarpeen käsitellä. 

Aluehallintovirasto ottaa Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuk-

sen ympäristö ja luonnonvarat vastuualueen ja Kolarin kunnan kaavoi-

tusviranomaisen vaatimukset huomioon päätöksen perusteluista ja lupa-

määräyksistä ilmenevällä tavalla.  

PÄÄTÖKSEN TÄYTÄNTÖÖNPANO 

Päätöksen yleinen täytäntöönpanokelpoisuus 

Päätös on täytäntöönpanokelpoinen sen saatua lainvoiman. 

KÄSITTELYMAKSU JA SEN MÄÄRÄYTYMINEN 

Käsittelymaksu on 9 550 euroa.  

Lasku lähetetään myöhemmin Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon pal-

velukeskuksesta. 

Maksu määräytyy aluehallintovirastojen maksuista annetun valtioneuvos-

ton asetuksen (997/2017) mukaisesti. Asetuksen liitteenä olevan maksu-

taulukon mukaan keskivedenkorkeuden pysyvää muuttamista (vesialue 

0,1–1 km2) koskevan hakemuksen käsittelystä perittävän maksun suu-

ruus on 9 550 euroa. 

ILMOITUS KÄYTTÖOIKEUDESTA 

Aluehallintovirasto lähettää tämän päätöksen sen saatua lainvoiman ja 

hakemuksen liitteenä 3 olevan yleispiirustuksen ja liitteenä 8 olevan kar-

tan ”Teurajärven kunnostus. Vahinkoaluekartta” MK 1:4 000 (päiväys 
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29.9.2017) Maanmittauslaitokselle keskivedenkorkeuden nousun seu-

rauksena vesialueiksi muuttuviin ja rakenteiden alle jääviin kiinteistöjen 

osiin edellä kohdassa käyttöoikeudet perustettujen pysyvien käyttöoi-

keuksien merkitsemiseksi kiinteistötietojärjestelmään ja mahdollisen ti-

lusjärjestelytoimituksen suorittamiseksi. 

Sovelletut säännökset 

Vesilain 17 luvun 5 § ja 11 § 

PÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN 

Päätös 

Hakija 

Päätös tiedoksi sähköpostilla 

Kolarin kunta 

Kolarin kunnan ympäristönsuojeluviranomainen 

Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, ympäristö ja luonnonvarat 

-vastuualue 

Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Pohjois-Suomen kalata-

louspalvelut  

Suomen ympäristökeskus  

Ilmoitus päätöksestä 

Asianosaiset 

Ilmoittaminen ilmoitustauluilla ja Luoteis-Lappi lehdessä 

Tieto päätöksen antamisesta julkaistaan Pohjois-Suomen aluehallintovi-

raston ilmoitustaululla ja päätöksestä kuulutetaan Kolarin kunnan viralli-

sella ilmoitustaululla. 

Päätös julkaistaan internetissä aluehallintoviraston Lupa-Tietopalve-

lussa. 

Kuulutuksesta ilmoitetaan Luoteis-Lappi -nimisessä sanomalehdessä. 
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MUUTOKSENHAKU 

Päätökseen saa hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta valittamalla. 

 

 

 

 

Hannu Puranen Helena Moilanen  

 

 

Asian on ratkaissut ympäristöneuvos Hannu Puranen. Asian on esitellyt 

ympäristöylitarkastaja Helena Moilanen. 

 

Tiedustelut: asian esittelijä, puh. 0295 017 688 tai 0295 017 500. 

Asiakirja on hyväksytty sähköisesti. Merkintä sähköisestä hyväksymi-

sestä on asiakirjan viimeisellä sivulla. 

 

 

Liite  Valitusosoitus 

 



Liite 

VALITUSOSOITUS 

Valitusviranomainen Pohjois-Suomen aluehallintoviraston päätökseen saa hakea valittamalla muu-

tosta Vaasan hallinto-oikeudelta. Valituskirjelmä on toimitettava liitteineen 

Vaasan hallinto-oikeudelle. 

Valitusoikeus  Valituksia päätöksen johdosta voivat esittää ne, joiden oikeutta tai etua asia saat-

taa koskea, sekä vaikutusalueella ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun 

tai viihtyisyyden edistämiseksi toimivat rekisteröidyt yhdistykset tai säätiöt, asi-

anomaiset kunnat, ELY-keskukset, kuntien ympäristönsuojeluviranomaiset ja 

muut yleistä etua valvovat viranomaiset. Valitusoikeus on myös saamelaiskärä-

jillä ja kolttien kyläkokouksella sen mukaan, kuin ympäristönsuojelulaissa ja ve-

silaissa säädetään. 

Valitusaika  Valitusaika päättyy 13.6.2019, jolloin valituksen on viimeistään oltava perillä 

Vaasan hallinto-oikeudessa.  

Valituksen sisältö Valituskirjelmässä, joka osoitetaan Vaasan hallinto-oikeudelle, on ilmoitettava 

- aluehallintoviraston päätös, johon haetaan muutosta 
- valittajan nimi ja kotikunta 
- postiosoite, puhelinnumero ja mahdollinen sähköpostiosoite, joihin asiaa kos-

kevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa (mikäli yhteystiedot muuttuvat, 
on niistä ilmoitettava Vaasan hallinto-oikeudelle, PL 204, 65101 Vaasa, säh-
köposti: vaasa.hao@oikeus.fi) 

- miltä kohdin aluehallintoviraston päätökseen haetaan muutosta  
- mitä muutoksia aluehallintoviraston päätökseen vaaditaan tehtäväksi 
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan 
- valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitus, ellei valituskirjelmää 

toimiteta sähköisesti (telekopiolla tai sähköpostilla) 

Valituksen liitteet Valituskirjelmään on liitettävä 

- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikai-
semmin toimitettu viranomaiselle 

- mahdollisen asiamiehen valtakirja tai toimitettaessa valitus sähköisesti selvitys 
asiamiehen toimivallasta 

- jäljennös valituskirjelmästä (jos valituskirjelmä toimitetaan postitse) 

Valituksen toimittaminen  

Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Vaasan hallinto-oikeuteen. Vali-

tuskirjelmän on oltava perillä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-

ajan päättymistä. Valituskirjelmä liitteineen voidaan lähettää myös faksina tai 

sähköpostilla, jolloin valituskirjelmän on oltava toimitettu niin, että se on käytet-

tävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä määräajan viimeisenä päi-

vänä ennen virka-ajan päättymistä. 

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa 

osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet 

Vaasan hallinto-oikeuden kirjaamon yhteystiedot 

  käyntiosoite:  Korsholmanpuistikko 43, 4. krs 

postiosoite:  PL 204, 65101 Vaasa 

puhelin:   029 56 42780 

faksi:   029 56 42760 

sähköposti:  vaasa.hao@oikeus.fi  

aukioloaika:   klo 8–16.15 

 

Oikeudenkäyntimaksu Vaasan hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäynti-

maksu on 260 euroa.  Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä 

muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myös-

kään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään mikäli asianosainen on muualla 

laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on vali-

tuskirjelmäkohtainen. 

https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
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