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Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Asia

Harjunpäänjoen kalatiet ja kalataloudelliset kunnostukset sekä valmistelulupa, Ulvila

Hakemuksen pääasiallinen sisältö
Harjunpäänjoki on tärkein ja ensisijainen Kokemäenjoen alueen kalataloudellinen kunnostuskohde. Hankkeen ensisijaisena tarkoituksena on parantaa taimenen, lohen ja siian lisääntymis- ja elinmahdollisuuksia Harjunpäänjoen pääuomassa sekä vaelluskalojen nousumahdollisuuksia ylemmille koskialueille. Kunnostettavia kohteita on neljä:
Tehtaankosken alaosassa tehdään eroosiosuojaus joen ulkomutkassa olevaan eroosioherkkään kohtaan ja joesta poistetaan sinne sedimentoitunutta massaa kolmelta eri alueelta. Kosken alaosaan kertynyt sora on peittänyt kosken pohjan. Uoman virtausnopeutta lisätään poikaskivikosta rakennettavilla särkillä, joita vahvistetaan suuremmilla kivillä. Pelto-ojan eroosiosuojaus tehdään hankalien olosuhteiden vuoksi putkittamalla jyrkkä rantapenkereen osuus.
Solakosken yläosassa sijaitsevan Koliperäntien sillan alapuolisella koskiosuudella tehdään kalataloudellinen kunnostus. Koliperäntien sillan oikeaan aukkoon tehdään kalatie.
Vanhanmyllynkoskessa kunnostuksessa pohjoisimpaan uomaan tehdään
kevyin kunnostus, johon kuuluu uoman monipuolistaminen kivillä, poikaskivikoilla, syvänteellä ja kutusoraikoilla. Keskimmäisen uoman syvännettä
täytetään ja osa virtaamasta ohjataan eteläiseen uomaan. Eteläisimmässä
uomassa palautetaan vesialuetta kaivamalla lietettä pois ja korvaamalla se
kiveyksillä.
Harjunpäänjoen yläosassa sijaitsevat Leineperin vanhan ruukin patorakenteet muodostavat täydellisen nousuesteen kaloille. Kunnostuksessa padon
kohtaan tehdään padon ohittava kalatie. Kosken alaosaan tehdään kutu- ja
poikastuotantoalue kosken oikean puolen alavalle joutomaa-alueelle. Koskessa muodostuu sopivissa olosuhteissa hyydettä. Hyyteen vaikutusten
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pienentämiseksi kosken alaosan oikeaa pengertä on suunniteltu leikattavaksi ja alueelle muodostetaan tulvatasanne.
Suunnitellut kohteet Solakosken pato ja Leineperin ruukin pato ovat viimeiset nousuesteet Harjunpäänjoessa, joita estävät kalojen nousun joen yläjuoksulle. Hanke edesauttaa myös muiden virtavesikalojen kotiuttamista jokeen ja parantaa kalastuksen kehittämismahdollisuuksia Harjunpäänjoessa. Kunnostustoimenpiteet eivät aiheuta koskialueiden yläpuolisiin vedenkorkeuksiin haitallisia muutoksia. Hanke on yleisen edun vaatima.
Toiminnan sijainti
Kunnostuskohteet sijaitsevat Harjunpäänjoen yläosassa noin 6 km Ulvilan
keskustasta itään.
Korvausesitys
Hakija on etukäteen sopinut korvauksien maksamisesta muutamille maanomistajille.
Kuulutuksen ja hakemusasiakirjojen nähtävänäpito
Tämä kuulutus pidetään nähtävänä 29.7–28.8.2019 Ulvilan kaupungin
ilmoitustaululla ja Etelä-Suomen aluehallintoviraston ilmoitustaululla.
Kuulutus ja julkiset asiakirjat ovat lisäksi luettavissa osoitteessa
www.avi.fi/lupa-tietopalvelu
Hakemusasiakirjat ovat kuulutusaikana yleisesti nähtävillä Ulvilan kaupunginkansliassa, osoite: Loukkurantie 1.
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.
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Muistutukset ja mielipiteet on toimitettava viimeistään 28.8.2019 ensisijaisesti sähköistä muistutuslomaketta käyttäen www.avi.fi/muistutus,
postitse (Etelä-Suomen aluehallintovirasto, PL 110, 00521 Helsinki) tai
sähköisesti (ymparistoluvat.etela@avi.fi).
Tiedoksianto kiinteistön osaomistajalle
Kiinteistön osaomistajaa pyydetään toimittamaan tämä tiedoksianto myös
kiinteistön mahdollisille muille haltijoille.
Tiedoksianto järjestäytymättömien osakaskuntien osakkaille
Hakemuksessa tarkoitetulla hankkeella saattaa olla vaikutuksia myös seuraavilla yhteisillä maa- tai vesialueilla:
RN:o
Nimi
886-404-876-1
Harjunpäänjoki
886-419-876-1
Kullaanjoki
Lisätietoja antavat
Ympäristöylitarkastaja Hanna Pesonen, puh. 0295 016 424 (alkaen
12.8.2019)
Ympäristöneuvos Ville Salonen, puh. 0295 016 508 (alkaen 12.8.2019)
sähköposti: etunimi.sukunimi.avi.fi

