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UUDELLEEN KUULUTUS
Vesilain mukainen lupahakemus
Hakija

Porin Vesi, liikelaitos

Asia

Tyvijärven ruoppaus, Pori

Hakemuksen pääasiallinen sisältö
Porin Vesi hakee aluehallintovirastolta vesilain (587/2011) mukaista lupaa
Tyvijärven ruoppaukselle. Etelä-Suomen aluehallintovirasto velvoitti
11.9.2017 antamallaan hallinto-pakkopäätöksellä nro 187/2017/2 Porin Veden poistamaan Tyvijärvestä 70 m x 100 m suuruiselta alueelta Harjakankaan tekopohjavesilaitokselta peräisin olevaa lietettä siten, että se ei haittaa vesialueen tavanomaista virkistyskäyttöä. Vaasan hallinto-oikeus pidensi 13.3.2018 antamallaan päätöksellä nro 18/0057/2 Porin Veden hakemuksesta määräaikaa lupahakemuksen toimittamiselle 31.3.2018 saakka. Hakemus on kuulutettu 25.4.–25.5.2018 Porin ja Ulvilan kaupunkien ilmoitustauluilla sekä Etelä-Suomen aluehallintoviraston ilmoitustaululla.
Hakemus kuulutetaan uudelleen, koska Porin Vesi on 30.11.2018 toimittanut aluehallintovirastolle suunnitelman muutoksen. Sedimenttiä ruopataan
arviolta noin 3 200 m3 noin 7 000 m2:n alueelta ja ruoppausmassat läjitetään läheiselle Porin kaupungin omistamalle peltoalueelle geotuubeja käyttäen. Poistettavan lietteen paksuus on enimmillään noin 1 m.
Ruoppaushankkeesta ei ole odotettavissa pitkäaikaisia haitallisia vaikutuksia vesistöön eikä sen käyttöön. Hankkeesta koituu tilapäistä ruoppauksen
aikaista veden samentumista, joka kuitenkin arvioidaan vähäiseksi imuruoppausta käytettäessä. Ruoppauksen myötä sedimenttiin sitoutuneita ravinteita poistuu järvestä. Ruopatun alueen virkistyskäyttö, kuten veneily,
helpottuu veden syvyyden kasvaessa. Sedimentin pH-arvo saattaa ruoppauksen jälkeen muuttua happamammaksi ja lähemmäksi järven muun
alueen sedimentin pH-arvoa, millä voi olla vähäistä vaikutusta vesieliöstöön
ja kasvillisuuteen ruoppausalueella.
Kuulutuksen ja hakemusasiakirjojen nähtävänäpito
Tämä kuulutus pidetään nähtävänä 10.1. – 11.2.2019 Porin ja Ulvilan kaupunkien ilmoitustauluilla sekä Etelä-Suomen aluehallintoviraston ilmoitusETELÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTO, YMPÄRISTÖLUPAVASTUUALUE │ ymparistoluvat.etela@avi.fi
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taululla. Kuulutus ja julkiset asiakirjat ovat lisäksi luettavissa osoitteessa
www.avi.fi/lupa-tietopalvelu.
Hakemusasiakirjat ovat kuulutusaikana yleisesti nähtävillä Porin kaupungissa Palvelupiste Porina, osoite: Yrjönkatu 6 B ja Ulvilan kaupunginkansliassa, osoite: Loukkurantie 1.
Asia on kuulutettu 25.4. – 25.5.2018 välisenä aikana. Hakija on toimittanut 30.11.2018 aluehallintovirastolle suunnitelman muutoksen, jonka vuoksi asia kuulutetaan uudelleen.
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 ja 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 on toimitettava viimeistään 11.2.2019 ensisijaisesti sähköistä muistutuslomaketta käyttäen www.avi.fi/muistutus,
postitse (Etelä-Suomen aluehallintovirasto, PL 110, 00521 Helsinki) tai
sähköisesti (ymparistoluvat.etela@avi.fi).
Aiemman kuulutuksen yhteydessä jo tehdyt muistutukset ja vaatimukset otetaan huomioon, eikä niitä ole tarpeen uudistaa.
Tiedoksianto kiinteistön osaomistajalle
Kiinteistön osaomistajaa pyydetään toimittamaan tämä tiedoksianto myös
kiinteistön mahdollisille muille haltijoille.
Lisätietoja antavat
Ympäristölakimies Anne Valjakka puh. 0295 016 438
sähköposti: anne.l.valjakka@avi.fi
Ympäristöneuvos Juha Helin, puh. 0295 016 398
sähköposti: juha.helin@avi.fi

