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KUULUTUS
Vesilain mukainen lupahakemus
Hakija

Porin kaupunki

Asia

Harjunpäänjoen alaosan järjestely sekä valmistelulupa, Pori ja Ulvila

Hakemuksen pääasiallinen sisältö
Harjunpäänjoen alaosan vesistöjärjestelyt kuuluvat osana Porin kaupungin
tulvasuojeluhankkeeseen. Hankkeen tarkoituksena on turvata tulvasuojelu
Sunniemeen ja Isojoenrannan itäosalle. Tulvasuojelun vaikutusalueen pinta-ala on noin 1,8 km2. Hankkeen myötä tulvasuojelu toteutuu asemakaava-alueella noin 150 pientalolle ja asemakaava-alueeksi muutettavalla haja-asutusalueella noin 100 talolle. Asemakaavan vahvistumisen myötä alueelle tulee lisää pientaloja. Myös peltoa tulee tulvasuojelun piiriin.
Vesistöjärjestelyihin kuuluvat Harjunpäänjoen uusi kääntöuoma sekä uusi
tulvapato kääntöuoman länsipuolelle ja Kokemäenjoen rantaan Sunniemen
kohdalle. Harjunpäänjoen alaosa jää sisäjärveksi, missä veden vaihtuminen hoidetaan pumppaamalla.
Uusi, noin 2,25 km pitkä kääntöuoma alkaa Holminkoskelta ja liittyy Kokemäenjokeen Sunniemen eteläpuolella. Kääntöuoma sijoittuu peltoalueelle,
missä maapohja pintakerroksen alla on pääosin savea ja savista silttiä.
Kääntöuoman länsipuolelle rakennettava tulvapato ulottuu myös riittävän
matkaa Harjunpäänjoen pohjoispuolelle. Pato jatkuu yhtenäisenä Sunniemen kohdalla Kokemäenjoen rantaan liittyen olemassa olevaan tulvapatoon Harjunpäänjoen pohjoispuolella. Harjunpäänjoen alaosa suljetaan sulkupadoilla Kokemäenjoen rannalla sekä Holminkosken alapuolelta kääntöuoman jälkeen. Padot eristävät Harjunpäänjoen alaosan suljetuksi sisäjärveksi.
Uuden Harjunpäänjoen kääntöuoman pituus on noin 2,25 km ja kaivumassat ovat noin 300 000 m³. Tulvapatoon, Harjunpäänjoen sulkupatoihin ja
kääntöuoman luiskien vahvistamiseen tarvittava massamäärä on noin
160 000 m³. Kääntöuoman ylijäämämassat läjitetään Sunniemeen kaavoitetulle kaivettavien massojen läjitysalueelle. Suunnittelualueella on happamia sulfidimaita, mikä on huomioitu läjitysalueen suunnittelussa sekä läjitysmassojen ja valumavesien käsittelyssä.
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Harjunpäänjoen alaosan muuttuessa suljetuksi sisäjärveksi, veden vaihtuvuus varmistetaan pumppauksin. Vesi sisäjärveen pumpataan Harjunpäänjoesta ja edelleen sisäjärvestä Kokemäenjokeen. Sisäjärveen pumpataan
vettä 0,1 m³/s. Sisäjärveen tulee hulevesiä sen valuma-alueelta, mikä lisää
pois pumpattavien vesien määrää. Vedenkorkeuksien ja virtaamien vaihtelun pieneneminen parantaa merkittävästi Harjunpäänjoen alaosan rantojen
stabiliteettia.
Kuulutuksen ja hakemusasiakirjojen nähtävänäpito
Tämä kuulutus pidetään nähtävänä 4.12.2018 – 18.1.2019 Porin kaupungin ja Ulvilan kaupungin ilmoitustauluilla sekä Etelä-Suomen aluehallintoviraston ilmoitustaululla. Kuulutus ja julkiset asiakirjat ovat lisäksi luettavissa
osoitteessa www.avi.fi/lupa-tietopalvelu
Hakemusasiakirjat ovat kuulutusaikana yleisesti nähtävillä Porin kaupungin
Palvelupiste Porinassa (Yrjönkatu 6 B, Pori) ja Ulvilan kaupunginkansliassa
(Loukkurantie 1, Vanha-Ulvila).
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 18.1.2019 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:
886-403-876-1 Harjunpäänjoki
Lisätietoja antavat
Ympäristölakimies Sinikka Laitakari, puh. 0295 016 414
sähköposti: sinikka.laitakari@avi.fi
Ympäristöneuvos Päivi Jaara, puh. 0295 016 406
sähköposti: paivi.jaara@avi.fi

