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Vetelin Haapajärven pengeryhteisö

Asia

Vetelin Haapajärven pengeryhteisön sääntöjen vahvistaminen, Veteli

Hakemuksen pääasiallinen sisältö
Hakija hakee Vetelin Haapajärven pengeryhteisön sääntöjen vahvistamista.
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on yhdessä paikallisten maanomistajien
kanssa suunnitellut hankkeen, jonka tarkoituksena on poistaa Patanan tekojärven säännöstelyn sekä Perhonjoen yläosan perkauksen aiheuttamia
haittoja Haapajärven alueella.
Hankkeen yhteydessä rakennetaan pohjapato järven luusuaan jolloin Haapajärven keskivedenkorkeuden nousee yhdellä metrillä tasolle N60+84,50
m, ruopataan korkeintaan 180 000 m3: Suunnitelma sisältää myös tilakohtaiset haitta- ja hyötyarviot, penger- ja pumppaamosuunnitelmat sekä Haapalantien korottamisen ja tiivistämisen suunnitelman. Hanketta koskeva
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen hakemus Haapajärven keskivedenkorkeuden nostaminen ja järven kunnostaminen Patanan tekojärven säännöstelystä aiheutuvien haittojen vähentämiseksi käsitellään yhtä aikaa pengeryhteisön sääntöjen vahvistamisen kanssa.
Rakenteiden kunnossapitoa varten hankkeesta hyötyä saavat maanomistajat perustivat Vetelin Haapajärven pengerrysyhteisön elokuussa 2014, jonka tarkoituksena on huolehtia peltojen tulvasuojelun ja kuivatuksen rakenteiden (penkereet, pumppaamot ja niille tulevat ojat sekä eristysojat) käytöstä ja kunnossapidosta sen jälkeen kuin Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus
on saanut rakenteet tehtyä ja Haapajärven keskivedenkorkeuden nostettua. Ainoastaan pohjapadon ja Haapalantien tiivistysosan kunnossapidosta
vastaa Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus. Pengerrysyhteisön jäseniksi on liittynyt 81,35 % hyödynsaajista.
Esitettyjen sääntöjen mukaan yhteisön jäseniä olisivat ne, jotka suunnitelman mukaan saavat hyötyä kuvatusta hankkeesta ja ne, jotka myöhemmin
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otetaan yhteisön jäseniksi. Jäsenet vastaisivat kustannusten osittelun eli
jyvityksen osoittamassa suhteessa hyödyn saannin perusteella koko yhteisön rakenteiden ja pumppaamojen käyttö- ja kunnossapitokustannuksista.
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/3266/2015
- 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.
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

