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KUULUTUS
Vesilain mukainen lupahakemus
Hakija

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus

Asia

Haapajärven keskivedenkorkeuden nostaminen ja järven kunnostaminen
Patanan tekojärven säännöstelystä aiheutuvien haittojen vähentämiseksi,
Veteli

Hakemuksen pääasiallinen sisältö
Hakija hakee Perhonjoen säännöstelylupien haltijana vesioikeudellista lupaa Vetelissä sijaitsevan Haapajärven keskivedenkorkeuden pysyvälle muuttamiselle.
Lupaa haetaan pohjapadon rakentamiseen järven luusuaan, sukellusviemärin rakentamiselle Perhonjoen alitse ja Haapajärven keskivedenkorkeuden pysyvään korottamiseen yhdellä metrillä tasolle N60+84,50 m sekä korkeintaan 180 000 m3:n
ruoppaukseen ja vesikasvillisuuden niittoon sekä järven pohjan raivaukseen.
Suunnitelma sisältää myös tilakohtaiset haitta- ja hyötyarviot, penger- ja pumppaamosuunnitelmat sekä Haapalantien korottamisen ja tiivistämisen suunnitelman.
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus hakee lisäksi pysyvää käyttöoikeutta rakenteiden
ja ojien alle jääviin alueisiin, pohjapadolle perustettavalle tieyhteydelle sekä vedennoston jälkeen vesialueeksi muuttuviin alueisiin. ELY-keskus hakee myös muutosta Perhonjoen yläosan perkauksen lupapäätökseen (Länsi-Suomen vesioikeus
31.1.1964), siltä osin kuin päätös koskee Haapajärven vedenkorkeuden laskua.
Rakenteiden kunnossapitoa varten hankkeesta hyötyä saavat maanomistajat perustivat Vetelin Haapajärven pengerrysyhteisön elokuussa 2014. Samassa yhteydessä aluehallintovirastossa käsitellään yhteisön sääntöjen vahvistaminen. Yhteisön tarkoituksena on huolehtia peltojen tulvasuojelun ja kuivatuksen rakenteiden
(penkereet, pumppaamot ja niille tulevat ojat sekä eristysojat) käytöstä ja kunnossapidosta ja hakijan tarkoituksena on luovuttaa rakenteiden kunnossapito yhteisölle. Pohjapadon ja Haapalantien tiivistysosan kunnossapidosta vastaa EteläPohjanmaan ELY-keskus
Hankkeen tarkoituksena on poistaa Patanan tekojärven säännöstelyn sekä Perhonjoen yläosan perkauksen aiheuttamia haittoja Haapajärven alueella sekä parantaa Haapajärven ekologista, riistataloudellista ja maisemallista tilaa.
Hakija maksaa korvauksia haittaa kärsiville maanomistajille veden ja rakenteiden
alle jäävästä sekä vettyvästä pelto-, metsä ja joutomaasta. Haittaa kärsiville
maanomistajille on lähetetty sopimusehdotus korvausten maksamisesta kertakaikLÄNSI- JA SISÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTO
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kisena korvauksena. Sopimuksen on allekirjoittanut 60 % haittaa kärsivistä maanomistajista
Hakijan arvion mukaan hankkeen arvioidut hyödyt ovat moninkertaiset haittoihin
verrattuna, hanke on yleisen edun vaatima eikä vedenpinnan nosto ei sanottavasti
loukkaa yksityistä etua ja haitat, joita ei pystytä kompensoimaan, korvataan rahalla. Lisäksi hakija arvioi, että Haapajärven vedennosto ei lisää alueen tulvariskiä, ei
vaaranna yleistä terveydentilaa, ei aiheuta vahingollisia muutoksia ympäristön
luonnonsuhteissa eikä huononna paikkakunnan asutus- tai elinkeino-oloja.
Kuulutuksen ja hakemusasiakirjojen nähtävänäpito
Tämä kuulutus pidetään nähtävänä 12.3. – 11.4.2019 Vetelin kunnan ilmoitustaululla ja Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston ilmoitustaululla. Kuulutus ja hakemus ovat luettavissa osoitteessa www.avi.fi/lupatietopalvelu. Vetelin kunnanvirastossa (Kivihyypäntie 1) on käytössä yleisötietokone asiakirjojen katsomiseen.
Muistutusten ja mielipiteiden tekeminen
Muistutuksia hakemuksen johdosta voivat tehdä ne, joiden oikeutta tai etua asia
saattaa koskea (asianosainen). Viranomaisilta, joita asia koskee, pyydetään lausunto. Muilla kuin asianosaisilla on tilaisuus ilmaista mielipiteensä hakemuksen
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 asian nimi sekä diaarinumero LSSAVI/3263/2015
- muistuttajan kiinteistön nimi, rekisterinumero, kiinteistörekisterikylä ja kunta
(kiinteistötunnus)
- yksilöidyt vaatimukset sekä niiden perusteet
- muistuttajan tai asiamiehen allekirjoitus, ellei muistutusta toimiteta sähköisesti
- mahdollisen asiamiehen valtakirja tai muu luotettava selvitys asiamiehen toimivallasta.
Muistutukset ja mielipiteet pyydetään toimittamaan viimeistään
11.4.2019 ensisijaisesti sähköistä muistutuslomaketta käyttäen www.avi.fi/muistutus tai sähköpostilla (kirjaamo.lansi@avi.fi) tai kirjallisina postitse (Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, Ympäristöluvat, PL 200, 65101 Vaasa).
Tiedoksianto kiinteistön osaomistajalle
Kiinteistön osaomistajaa pyydetään toimittamaan tämä tiedoksianto kiinteistön
muille omistajille tai haltijoille.
Tiedoksianto järjestäytymättömien osakaskuntien osakkaille
Hakemuksessa tarkoitetulla hankkeella saattaa olla vaikutuksia myös seuraavilla
yhteisillä maa- tai vesialueilla:
924-876-1-0
924-876-2-0
924-406-15-0
Lisätietoja antaa
ympäristöneuvos Mikko Vesaaja, puh. 0295 018 797
ympäristöneuvos Reko Vuotila, puh. 0295 018 783
johtaja Tarja Savea-Nukala, puh.0295 018 777
sähköposti: etunimi.sukunimi@avi.fi

