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KUULUTUS
Vesilain mukainen lupahakemus
Hakija

Alajärven kaupunki

Asia

Pirkkalanlahden kunnostus, Alajärvi

Hakemuksen pääasiallinen sisältö
Alajärven kaupunki hakee vesilain mukaista lupaa Alajärven Pirkkalanlahden ranta-alueiden ruoppaamiseen ja kasvillisuuden niittämiseen. Hankkeen tarkoituksena on lahden vesitilavuutta lisäämällä parantaa veden laatua, virkistyskäyttöarvoja sekä kalojen ja lintujen elinolosuhteita.
Ruoppausmenetelmänä käytetään kauharuoppausta. Ruopattavan alueen
laajuus on yhteensä noin 12,2 hehtaaria ja ruopattava massamäärä 77 000
kuutiometriä. Ruopattavat alueet käsittävät Pirkkalanlahden länsi- ja itärannat keskimäärin 40 metrin leveydeltä. Lisäksi ruopataan Pirkkalanlahden
pohjoisosa. Vesikasvillisuutta poistetaan niittämällä noin 18 hehtaarin alueelta. Alueelle jätetään kasvillisuussaarekkeita lintujen nykyiset pesimissaarekkeet huomioon ottaen. Pirkkalanlahden pohjoisosaan laskevan Kaartusenpuron suuosa käännetään kohti etelää. Ruoppaus- ja läjitysalueilla tai
niiden lähiympäristössä ei ole tiedossa suojelualueita tai merkittäviä luontoarvoja.
Ruoppausmassoja voidaan hyödyntää Kullanmutkan asemakaavan muutoksen ja laajennuksen mukaisella asuinalueella viherrakentamisessa sekä
läjittää Pirkkalanlahden koilliskulmassa sijaitsevaan lahteen ja lähiympäristön peltoalueille. Pirkkalanlahden koilliskulman läjitysalueen reunalle rakennetaan moreenipenger estämään läjitysmassojen valumista takaisin
vesistöön. Läjitysalueet sijaitsevat peltoalueilla kiinteistöillä 5-401-4-245, 5401-4-331, 5-401-13-51, 5-401-13-48 ja 5-401-13-4 sekä Pirkkalanlahden
koilliskulmassa kiinteistöllä 5-401-876-1. Luvan hakija on sopinut ruoppausmassa läjityksestä peltoalueiden maanomistajien ja vesialueen omistajan kanssa.
Ruoppaus toteutetaan 1.10.-31.3 välisenä aikana mahdollisuuksien mukaan jään päältä. Mikäli ruoppausta ei voida toteuttaa jään päältä, ruopattavien alueiden pohjaan rakennetaan ruoppaustyötä varten mursketie, jonLÄNSI- JA SISÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTO
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ka materiaali hyödynnetään myöhemmin rantapenkereen rakenteissa. Luvan hakijan mukaan ruoppaus voi aiheuttaa tilapäistä veden samentumista
ja kiintoainepitoisuuden nousua. Hakija arvioi hankkeen hyödyt pitkäaikaisemmiksi ja suuremmiksi kuin hankkeen haitat.
Kuulutuksen ja hakemusasiakirjojen nähtävänäpito
Tämä kuulutus pidetään nähtävänä 24.1. – 25.2.2019 Alajärven kaupungin
ilmoitustaululla ja Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston ilmoitustaululla. Hakemusasiakirjat ovat luettavissa osoitteessa www.avi.fi/lupatietopalvelu. Alajärven kaupungin kirjastoissa on käytössä yleisötietokoneita 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
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- 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 25.2.2019
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 myös
kiinteistön mahdollisille muille haltijoille.
Lisätietoja antaa
Ympäristöylitarkastaja Liisa Karhu, puh. 0295 018 761
sähköposti: etunimi.sukunimi@avi.fi

