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Kalatien rakentaminen Kuittilankosken patoon, Hämeenlinna

HAKIJA

Kuittilan osakaskunta

HAKEMUKSEN VIREILLETULO
Kuittilan osakaskunta on 23.12.2013 aluehallintovirastossa vireille panemassaan hakemuksessa pyytänyt lupaa Kuittilankosken kalatien rakentamiseen liittyvien toimenpiteiden suorittamiseen Hämeenlinnan kaupungissa.

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA
Vesilain 3 luvun 3 §:n 1 momentin 1) kohta ja 1 luvun 7 §:n 1 momentti

LUPAHAKEMUKSEN SISÄLTÖ
Hankkeen tarkoitus
Kuittilankoski sijaitsee Hämeenlinnan Kuittilan kylässä Renkajoessa. Kuittilankosken kalatien rakentaminen on osa hanketta, jonka tarkoituksena on
mahdollistaa kalan kulku Haapajärven ja Renkajärven välillä. Renkajoessa
on nykyisellään yhteensä seitsemän patoa, joista neljä on jo kunnostettu
aikaisemmin.
Vesistötiedot
Renkajoki saa alkunsa Renkajärvestä, josta se virtaa usean lammen kautta
Haapajärveen. Renkajoki on yhteensä noin 24 km pitkä ja sen uoma on
hyvin vaihteleva ja mutkitteleva. Joen uoman leveys vaihtelee kapeimmillaan muutamasta metristä useisiin kymmeniin metreihin. Lampien kohdalla
vesistön leveys on jopa satoja metrejä.
ETELÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTO, YMPÄRISTÖLUPAVASTUUALUE │ ymparistoluvat.etela@avi.fi
puh. 029 501 6000
Hämeenlinnan päätoimipaikka
Helsingin toimipaikka
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Birger Jaarlin katu 15
Ratapihantie 9
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www.avi.fi/etela

2 (5)
Renkajoen uittosääntö on nykyisellään kumottu, mutta uittosäännön mukaisen säännöstelyn keskivedenkorkeutta voidaan pitää padon yläpuolisen
vesistön nykyisin vakiintuneena keskivedenkorkeutena.
Renkajoen ekologinen tila on hyvä. Renkajärven tila olisi ilman vaellusesteitä luokiteltavissa erinomaiseksi. Renkajoen on arvioitu olevan yksi pahiten esteellisyydestä kärsivistä jokialueista Hämeessä.
Hankealueen välittömässä läheisyydessä ei sijaitse luonnonsuojelualueita,
Natura 2000 -verkoston alueita tai koskiensuojelualueita. Alueella ei tiettävästi esiinny uhanalaisia kasvi- tai eläinlajeja.
Nykyiset rakenteet
Kuittilankosken nykyinen teräsbetonirakenteinen pato sijaitsee Ylijärven
kaakkoispäädyssä. Pato on ilmeisesti rakennettu 1920-luvulla ja sen eri
osuuksia on muokattu mm. 1960- ja 1980-luvuilla. Padossa on kolme juoksutusaukkoa, joissa on puuluukut. Kuittilankosken pudotuskorkeus on nykyisen padon välittömässä läheisyydessä noin 1,5 m ja koko koskessa yhteensä noin 2,5 m.
Suoritettavat toimenpiteet
Nykyinen pato on tarkoitus säilyttää. Padon kävelysiltana toimiva puinen
kansirakenne on tarkoitus purkaa. Kulkuyhteys uoman toiselle puolelle on
tarkoitus järjestää noin 20 m päähän padosta toteutettavalla puurakenteisella kävelysillalla.
Suunniteltu kalatie koostuu pohjapadosta ja luonnonmukaiseksi toteutettavasta koskiosuudesta (kivikynnykset). Pohjapato rakennetaan nykyisen betonirakenteisen padon ylävirran puolelle ja luonnonmukainen osuus nykyisen padon alavirran puolelle.
Pohjapadolla, kivikynnyksillä ja niiden välisillä altailla saadaan koskeen riittävän loiva porrastus, joka mahdollistaa kalojen nousun nykyisen padon
juoksutusaukkojen kautta. Kalatien altaiden pohjille toteutetaan kutusoraikkoja kosken poikastuotannon lisäämiseksi.
Kiinteistötiedot
Kuittilankosken pato sijaitsee Hämeenlinnan kaupungin Kuittilan kylässä
olevilla kiinteistöillä Piiri (109-573-5-60), Kaurala (109-573-3-29) ja Myllymäki (109-573-878-9) sekä yhteisellä vesialueella (109-573-876-1).
Hankkeen vaikutukset
Kuittilankosken yläpuolisen vesistön vedenkorkeudet määräytyvät pohjapadon harjan korkeuden perusteella. Hankkeesta ei aiheudu muutoksia
Renkajoen nykyisiin keskivedenkorkeuksiin tai virtaamiin.
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Hankkeella ei ole nykytilaan verrattuna vedenlaatua heikentävää vaikutusta. Hankkeella ei ole suoranaista vaikutusta alueen vesistössä liikkumiseen
tai virkistyskäyttöön.
Hankkeella on merkittävä alueen kalataloudellista arvoa edistävä vaikutus
ja sillä on siten positiivisia vaikutuksia sekä Renkajoen että Renkajärven
ekologiseen tilaan. Hanke nostaa välillisesti koko vesistöalueen rantakiinteistöjen arvoa.

HAKEMUKSEN PERUUTUS
Hakija on 29.1.2014 aluehallintovirastoon toimittamallaan kirjeellä peruuttanut hakemuksensa.

ALUEHALLINTOVIRASTON RATKAISU
Aluehallintovirasto jättää asian sikseen, koska hakija on peruuttanut hakemuksensa.

KÄSITTELYMAKSU JA SEN MÄÄRÄYTYMINEN
Käsittelymaksu on 200 euroa.
Lasku lähetetään myöhemmin Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksesta.
Maksu määräytyy aluehallintovirastojen maksuista annetun valtioneuvoston asetuksen (1572/2011) mukaisesti. Asetuksen liitteenä olevan maksutaulukon mukaan vesilain 3 luvun mukaisen kalatietä koskevan hakemuksen käsittelystä perittävän maksun suuruus on 3 840 euroa. Peruutetusta
hakemuksesta peritään tehtyä työmäärää vastaava osuus taulukon mukaisesta käsittelymaksusta.

PÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN
Päätös

Kuittilan osakaskunta

Jäljennös päätöksestä
Hämeenlinnan kaupunki
Hämeenlinnan kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen
Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue (sähköpostitse)
Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, kalatalous-ryhmä (sähköpostitse)
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Suomen ympäristökeskus (sähköpostitse)
Ilmoittaminen ilmoitustauluilla
Tieto päätöksen antamisesta julkaistaan Etelä-Suomen aluehallintoviraston ilmoitustaululla ja päätöksestä kuulutetaan Hämeenlinnan kaupungin
virallisella ilmoitustaululla.
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MUUTOKSENHAKU

Päätökseen saa hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta valittamalla.

Liite

Valitusosoitus

Hannu Kokko

Päivi Jaara

Asian on ratkaissut ympäristöneuvos Hannu Kokko ja asian on esitellyt
ympäristöylitarkastaja Päivi Jaara.

LIITE
VALITUSOSOITUS
Valitusviranomainen

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

Valitusaika

Määräaika valituksen tekemiseen on 30 päivää tämän päätöksen antopäivästä
sitä määräaikaan lukematta. Valitusaika päättyy 24.3.2014.

Valitusoikeus

Päätöksestä voivat valittaa asianosaiset, rekisteröity yhdistys tai säätiö, jonka
tarkoituksena on ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun tai asuinympäristön
viihtyisyyden edistäminen ja jonka sääntöjen mukaisella toiminta-alueella kysymyksessä olevat ympäristövaikutukset ilmenevät, hankkeen sijaintikunta ja muu
kunta, jonka alueella hankkeen ympäristövaikutukset ilmenevät, valtion valvontaviranomainen sekä hankkeen sijaintikunnan ja vaikutusalueen kunnan ympäristönsuojeluviranomainen ja muu asiassa yleistä etua valvova viranomainen.

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 (faxilla 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 aluehallintovirastolle
Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Etelä-Suomen aluehallintovirastolle. Valituskirjelmän on oltava perillä määräajan viimeisenä päivänä
ennen virka-ajan päättymistä. Valituskirjelmä liitteineen voidaan myös lähettää
postitse, faxina tai sähköpostilla. Sähköisesti (faxina tai sähköpostilla) toimitetun
valituskirjelmän on oltava toimitettu niin, että se on käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan
päättymistä.
Aluehallintoviraston yhteystiedot
käyntiosoite:
postiosoite:
puhelin:
fax:
sähköposti:
aukioloaika:
Oikeudenkäyntimaksu

Ratapihantie 9, 00520 Helsinki
PL 110, 00521 Helsinki
(vaihde) 0295 016 000
09 6150 0533
ymparistoluvat.etela@avi.fi
klo 8 - 16.15

Valittajalta peritään asian käsittelystä Vaasan hallinto-oikeudessa oikeudenkäyntimaksu 97 euroa. Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallinto-viranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetussa laissa on erikseen säädetty eräistä tapauksista, joissa maksua ei peritä.

