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KUULUTUS
Vesilain mukainen lupahakemus
Hakija

Porin kaupunki

Asia

Honkaluodon alueen ojituksen muuttaminen ja valmistelulupa, Pori

Hakemuksen pääasiallinen sisältö
Tiivistelmä kuulutuksen lopussa
Kuulutuksen ja hakemusasiakirjojen nähtävänäpito
Tämä kuulutus pidetään nähtävänä 20.9.-21.10.2019 Porin ja Ulvilan kaupunkien ilmoitustauluilla sekä Etelä-Suomen aluehallintoviraston ilmoitustaululla. Kuulutus ja julkiset asiakirjat ovat lisäksi luettavissa osoitteessa
www.avi.fi/lupa-tietopalvelu.
Hakemusasiakirjat ovat kuulutusaikana yleisesti nähtävillä sähköisesti Porin kaupungin palvelupiste Porinassa, osoite: Yrjönkatu 6 B sekä pääkirjastossa, osoite: Gallen-Kallelankatu 12 ja Ulvilan kaupungin kirjaamossa,
osoite: kaupungintalo, 2. krs, Loukkurantatie 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
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mahdollisen asiamiehen valtakirja tai muu luotettava selvitys asiamiehen toimivallasta.

Muistutukset ja mielipiteet on toimitettava viimeistään 21.10.2019 ensisijaisesti sähköistä muistutuslomaketta käyttäen www.avi.fi/muistutus,
postitse (Etelä-Suomen aluehallintovirasto, PL 150, 13101 Hämeenlinna)
tai sähköisesti (ymparistoluvat.etela@avi.fi).
Tiedoksianto kiinteistön osaomistajalle
Kiinteistön osaomistajaa pyydetään toimittamaan tämä tiedoksianto myös
kiinteistön mahdollisille muille haltijoille.
Lisätietoja antavat
Ympäristöylitarkastaja Janita Peltonen, puh. 0295 018 766
Ympäristöneuvos Juha Helin, puh. 0295 016 398
sähköposti: etunimi.sukunimi@avi.fi

TIIVISTELMÄ
Hakemus liittyy Porin Honkaluodon alueen lainvoimaisen asemakaavan toteutukseen. Asemakaavan toteuttamiseksi alueella on tarkoitus siirtää uomia ja rakentaa hulevesien hallintaan ja happaman valunnan käsittelyyn suunnitellut rakenteet. Uomien siirto ja rakenteiden toteuttaminen tehdään siten, että happaman valunnan syntyä ehkäistään ja hapanta valuntaa neutraloidaan, jolloin
alueen vedenlaatu paranee nykyisestä, ja pilaantumista vesialueella ei tapahdu.
Lainvoimaista asemakaava-aluetta ei voida toteuttaa ilman uoman siirtoja ja hulevesirakenteiden
toteuttamista, sillä uomaston kapasiteetti ei nykytilassa riitä alueella muodostuville hulevesille. Tämän lisäksi alueella tavattavat happamat sulfaattimaat aiheuttavat alueen maankäytön muuttuessa
happamia valuntoja, joiden hallitseminen on ensiarvoisen tärkeää hankealueen alapuolisen uomaston vedenlaadun turvaamiseksi. Hulevesien hallinnan lähtökohtana on hajautetut ratkaisut
asemakaava-alueilla sekä viivytys. Lainvoimaisen asemakaava-alueen toimenpiteisiin lukeutuvat
uomastojen muutokset ja kunnostukset, sekä kahden vesienkäsittelyrakenteen rakentaminen Honkaluodon alueen vesien purkupisteiden alapuolelle.
Uomat ovat osa Karvasen-Huuhkan valtaojan kuivatusaluetta ja Lattomeren viljelysaukean kuivatusaluetta. Karvasen-Huuhkan ojitusyhteisön kanssa on sovittu hankkeesta. Mikäli hankkeelle
myönnetään vesilain mukainen lupa, tarkemmista yksityiskohdista voidaan sopia ojitusyhteisöjen
kanssa ennen töiden toteuttamista. Linjatien vieressä lasku-uoma siirretään tien kaakkoispuolelle
(Karvasen-Huuhkan valtaojan kuivatusalueen uoma) ja uoma muotoillaan uudelleen. Uoman yhteyteen varataan tilaa hulevesien viivytykselle Linjatien ja uoman välisellä alueella. Terminaalintien
vieressä uoma kunnostetaan ja toiseen luiskaan muotoillaan tulvatasanne. Kunnostus parantaa
uoman toimivuutta.
Honkaluodonpuistoon kaivetaan uusi lasku-uoma, joka korvaa aiemman uoman (Lattomeren viljelysaukean kuivatusalueen VIII uoma nro 25). Kiurulanpuistonojan toiseen luiskaan muotoillaan
tulvatasanne. Uoman asemapiirustuksen mukaiselle paalulle 450 tehdään pohjakynnys. Kiurulanpuistonojaan (uoma nro 25), nykyisen asemakaava-alueen lounaispuolelle, sekä Ajankulunojaan
laskevaan ojaan (uoma nro 24), nykyisen asemakaava-alueen kaakkoislaidalle rakennetaan vesienkäsittelyrakenteet huleveden viivyttämiseksi ja happaman valunnan neutraloimiseksi. Hulevesiä viivytetään ennen niiden johtamista käsiteltäväksi. Käsittelyrakenteet koostuvat virtaaman hallinta-alueesta, biohiilipenkereestä, ylivuotorakenteellisista hiekkasuodatus- ja kalkkikivisuotopadoista, alunasakan laskeutusaltaasta, muodostuvan alunasakan kuivausalueesta, ohitusrakenteista ja takaisinvirtauksen estosta. Vesienkäsittelyrakenteet vaativat ylläpitoa ja huoltoa. Laskeutunutta sakkaa kuivatetaan lietealtaassa ja aines viedään luvanvaraiseen käsittelyyn sedimentin korkeiden metallipitoisuuksien vuoksi. Metallipitoisuudet tarkistetaan ennen käsittelyyn toimittamista.
Työnaikaisilla järjestelyillä ehkäistään rakentamisen aikaista samentuman leviämistä. Vesienkäsittelyrakenteet toteutetaan kuivatyönä uoman vieressä. Näin ollen ehkäistään luonnon ja sen toiminnan vahingollista muuttumista. Työvaiheiden aikaisia vesistövaikutuksia esitetään tarkkailtavaksi.
Tarkkailun tavoitteena on seurata rakentamistoimenpiteiden vaikutuksia Murjunojan vedenlaatuun.

