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ASIA

Pohjapadon rakentaminen Lukujärvestä laskevaan Taminanojaan, Laitila

HAKIJA

Länsi-Laitilan Järviseura ry

HAKEMUS

Länsi-Laitilan Järviseura ry on 5.1.2010 Etelä-Suomen aluehallintovirastoon toimittamassaan hakemuksessa pyytänyt lupaa pohjapadon rakentamiseen Lukujärvestä laskevaan Taminanojaan Laitilan kaupungissa.

SUUNNITELMA

Hakemukseen liitetyn, 20.3.1980 päivätyn suunnitelman mukaan Laitilan
kaupungissa sijaitseva Lukujärvi kuuluu Sirppujoen vesistöalueeseen, joka
on vanhaa merenpohjaa. Entisen merenpohjan kerrostumista liukenee
edelleen mm. rikkiyhdisteitä. Näiden vaikutuksesta eräissä osissa vesistöä
veden pH-arvo laskee ajoittain voimakkaasti. Lukujärven vesi on ruskehtavaa ja vähäistä rehevöitymistä on havaittavissa. Järvi soveltuu kuitenkin
varsin hyvin virkistyskäyttöön.
Lukujärven luusuaan, Taminanojaan lasketun valuma-alueen pinta-ala on
23,12 km2 ja järvisyys 13 %. Järven pinta-ala on noin 119 ha ja syvyys
enimmillään noin 5 metriä.
Hankkeen tarkoituksena on nostaa kesäaikaista vedenpintaa rakentamalla
Taminanojaan kynnyspato. Vedenpinnan nostamisella pyritään myös parantamaan veden laatua. Keskivedenkorkeus MW nousee nykyisestä laskennallisesta arvosta N60 +14,87 m arvoon +15,08 m eli nousua on 0,21 m.
Keskialivesi MNW nousee arvosta +14,77 m arvoon +14,95 m.
Taminanojaan suunniteltu pato rakennetaan paalulle 1+09,5. Patokynnyksen korkeudeksi tulee suunnitelman mukaan N60 +14,87 m. Padon muoto
on loivan V:n muotoinen. Padon rakentamisen yhteydessä perataan Taminanojaa padon ja Lukujärven välillä.
Suunnitelmassa on arvioitu, ettei hankkeesta aiheudu korvattavaa haittaa
tai vahinkoa, koska vedenkorkeus tulee muuttumaan erittäin vähän ja toisaalta ylimmät vedenkorkeudet tulevat laskemaan.
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HAKEMUKSEN PERUUTUS
Hakija on 14.5.2010 aluehallintovirastoon saapuneella kirjeellä ilmoittanut
peruuttavansa hakemuksen.
ALUEHALLINTOVIRASTON RATKAISU
Koska hakija on peruuttanut hakemuksensa, aluehallintovirasto jättää asian käsittelyn sikseen.
Lainkohta

Vesilain 16 luvun 22 §

KÄSITTELYMAKSU

183 euroa
Lasku lähetetään erikseen Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksesta.
Maksu määräytyy valtion maksuperustelain (150/1992) nojalla annetun
aluehallintoviraston maksuja koskevan valtioneuvoston asetuksen
(1145/2009) mukaisesti. Asetuksen liitteenä olevan maksutaulukon mukaan pohjapatoa tai muuta kiinteää patoa, jolla padotetaan vesialuetta 0,1
- 4 km2, koskevan hakemuksen käsittelystä perittävän maksun suuruus on
3 660 euroa. Asetuksen 4 §:n 2 momentin mukaan peruutetusta hakemuksesta peritään tehtyä työmäärää vastaava osuus liitteenä olevan maksutaulukon mukaisesta maksusta. Tehdyn työmäärän osuus vastaa 5 %
maksutaulukon mukaisesta maksusta.

LUPAPÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN
Päätös
Länsi-Laitilan Järviseura ry
Jäljennös päätöksestä
Laitilan kaupunki
Laitilan kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen
Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus/ ympäristö ja
luonnonvarat (sähköisesti)
Suomen ympäristökeskus (sähköisesti)
Ilmoittaminen ilmoitustauluilla
Tieto päätöksestä julkaistaan Etelä-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupavastuualueen sekä Laitilan kaupungin ilmoitustauluilla.
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MUUTOKSENHAKU

Päätökseen saa hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta valittamalla.

Liite

Valitusosoitus

Esko Vähäsöyrinki

Sinikka Laitakari

Asian on ratkaissut ympäristöneuvos Esko Vähäsöyrinki ja esitellyt esittelijä Sinikka Laitakari.
SL/tr

Liite
VALITUSOSOITUS
Valitusviranomainen

Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätökseen saa hakea valittamalla muutosta
Vaasan hallinto-oikeudelta. Asian käsittelystä perittävästä maksusta valitetaan
samassa järjestyksessä kuin pääasiasta.

Valitusaika

Määräaika valituksen tekemiseen on kolmekymmentä (30) päivää tämän päätöksen antopäivästä sitä määräaikaan lukematta. Valitusaika päättyy 30.7.2010.

Valitusoikeus

Päätöksestä voivat valittaa ne, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea, sekä
vaikutusalueella ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun tai asuinympäristön
viihtyisyyden edistämiseksi toimivat rekisteröidyt yhdistykset tai säätiöt, asianomaiset kunnat, elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset, kuntien ympäristönsuojeluviranomaiset ja muut asiassa yleistä etua valvovat viranomaiset.

Valituksen sisältö

Valituskirjelmässä, joka osoitetaan Vaasan hallinto-oikeudelle, on ilmoitettava
- päätös, johon haetaan muutosta
- valittajan nimi ja kotikunta
- postiosoite ja puhelinnumero ja mahdollinen sähköpostiosoite, joihin asiaa
koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa (mikäli yhteystiedot muuttuvat, on niistä ilmoitettava Vaasan hallinto-oikeudelle, PL 204, 65101 Vaasa,
sähköposti vaasa.hao@oikeus.fi)
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta
- mitä muutoksia päätökseen vaaditaan tehtäväksi
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan
- valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitus, ellei valituskirjelmää
toimiteta sähköisesti (telekopiolla tai sähköpostilla)

Valituksen liitteet

Valituskirjelmään on liitettävä
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle
- mahdollisen asiamiehen valtakirja tai toimitettaessa valitus sähköisesti selvitys
asiamiehen toimivallasta

Valituksen toimittaminen Etelä-Suomen aluehallintovirastolle
Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava kaksin kappalein Etelä-Suomen
aluehallintovirastolle sen ympäristölupavastuualueen Helsingin toimipaikkaan. Valituskirjelmän on oltava perillä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä. Valituskirjelmä liitteineen voidaan myös lähettää postitse, telekopiona tai sähköpostilla. Sähköisesti (telekopiona tai sähköpostilla)
toimitetun valituskirjelmän on oltava toimitettu niin, että se on käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä määräajan viimeisenä päivänä ennen
virka-ajan päättymistä.
Etelä-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupavastuualueen Helsingin toimipaikan yhteystiedot
käyntiosoite:
postiosoite:
puhelin:
telekopio:
sähköposti:
aukioloaika:
Oikeudenkäyntimaksu

Asemapäällikönkatu 14, 00520 Helsinki
PL 115, 00231 Helsinki
(vaihde) 020 636 1040
(09) 726 0233
ymparistoluvat.etela@avi.fi
klo 8 - 16.15

Valittajalta peritään asian käsittelystä Vaasan hallinto-oikeudessa oikeudenkäyntimaksu 89 euroa. Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetussa laissa on erikseen säädetty eräistä
tapauksista, joissa maksua ei peritä.

