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                     KUULUTUS 
 Vesilain mukainen lupahakemus 

 

  

Hakija Härkmerenpuron ja sen sivu-uomien vesioikeudellinen yhteisö 

 

Asia Härkmerenpuron ja sen sivu-uomien peruskuivatus, kunnostus ja vesioi-

keudellisen yhteisön sääntöjen vahvistaminen, Kristiinankaupunki  

 

Hakemuksen pääasiallinen sisältö 

Härkmerenpuron ja sen sivu-uomien vesioikeudellinen yhteisö hakee vesi-

lain mukaista lupaa Härkmerenpuron ja sen sivu-uomien perkaukseen ja 

kunnostamiseen Härkmeren, Metsälän, Lapväärtin ja Uttermossan kylissä 

Kristiinankaupungissa. Hanke vaatii aluehallintoviraston luvan, koska 

Härkmerenpuron valuma-alue ylittää 100 neliökilometriä ja kysymyksessä 

on siten myös joen perkaus. Myös Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on arvi-

oinut, että hanke tarvitsee aluehallintoviraston luvan.  

 

Hyötyalueen kokonaispinta-ala on noin 696 ha. Kunnostettavien 

avouomien pituus on noin 38,5 km. Putkiojia rakennetaan 5 586 m. Hyöty-

alueelta poistetaan 16 siltaa ja 28 rumpua ja sinne rakennetaan 7 siltaa ja 

66 rumpua. Alueelle rakennetaan peltolohkoille pääsyn varmistamiseksi 

noin 4,2 km teitä. Yksityisteiden siltoja ja rumpuja uusitaan hankkeen toi-

mesta, mutta siltojen ja rumpujen kunnossapitäminen on tienpitäjän tehtä-

vä. Noin 250 m Härkmerentiestä ylävirtaan sijaitsevaa Sahapatoa levenne-

tään ja vahvistetaan. Ennen uomien kaivutöiden aloittamista puustoa ja 

pensaikkoa raivataan noin 8,5 ha:n alueelta. Eloperäiset ja hienojakoiset 

kaivumassat levitetään uomien viereen ja kalkitaan. Kivet ja kannot ajetaan 

läjitysalueille tai käytetään tienpohjiin.    

 

Hankkeen tarkoituksena on tulvien vähentäminen ja salaojittamisen mah-

dollistaminen hyötyalueella. Lisäksi peltojen viljelytehokkuus paranee putki-

tusten myötä.  
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Työt pyritään suorittamaan niin, että niistä aiheutuu mahdollisimman vähän 

haittaa. Hakemuksessa on arvoitu ja eritelty maapinta-alan menetyksestä 

ja myönnettävistä käyttöoikeuksista maksettavat korvaukset. Uomien le-

ventämisestä aiheutuvasta maan menetyksestä maksetaan korvauksia sen 

jälkeen, kun maan menetys on enemmän kuin keskimäärin 2 m/puoli.  

 

Hakijan arvion mukaan hankkeesta ei aiheudu pysyviä vahinkoja. Mahdolli-

set vahingot korvataan erillisen selvityksen mukaan. Hankkeen kustannus-

arvio on 3 154 000 euroa (sisältää ALV:n). Hakemus sisältää tilakohtaisen 

kustannuserittelyn. Lisäksi hankkeessa suoritetaan vesiensuojelutoimenpi-

teitä 605 000 euron edestä (sisältää ALV:n). Kuivatushyödyn saajien kiin-

teistöt toimivat kunkin hyödynsaajan kustannusosuuden panttina vesilain 5 

luvun 30§:n mukaisesti. 

 

Lupapäätöksessä vahvistetaan ojitussuunnitelma, siihen liittyvä kustannus-

arvio ja kustannusten osittelun sisältävä jakoluettelo. Lupaviranomainen te-

kee ennen vahvistamista suunnitelmaan ne muutokset tai lisäykset, jotka 

vesilain nojalla ovat tarpeen.  

 

Härkmerenjärvi kuuluu Natura-alueeseen Lapväärtin kosteikot FI0800112. 

Hakijan arvion mukaan hankkeesta ei aiheudu haitallisia vaikutuksia Natu-

ra-alueelle.  

 

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on antanut hakemuksesta 29.12.2017 en-

nakkolausunnon, jonka pohjalta hakija on täsmentänyt hakemusta. Lausun-

to on liitetty hakemusasiakirjoihin.  

 

Aluehallintovirasto järjestää yhdessä hakijan kanssa hakemusta koskien 

yleisölle avoimen infotilaisuuden Härkmeren koululla maanantaina 

19.3.2018 klo 18 alkaen. 

 

Kuulutuksen ja hakemusasiakirjojen nähtävänäpito 
Tämä kuulutus pidetään nähtävänä 12.3. – 11.4.2018 Kristiinankaupungin 

kaupungin ilmoitustaululla ja Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston il-

moitustaululla. Hakemusasiakirjat ovat nähtävissä Kristiinankaupungin hal-

lintokeskuksessa (Raatihuone, Aitakatu 1) sekä osoitteessa 

www.avi.fi/lupatietopalvelu.    

 

 

Muistutusten ja mielipiteiden tekeminen 

Muistutuksia hakemuksen johdosta voivat tehdä ne, joiden oikeutta tai etua 

asia saattaa koskea (asianosainen). Viranomaisilta, joita asia koskee, pyy-

detään lausunto. Muilla kuin asianosaisilla on tilaisuus ilmaista mielipiteen-

sä hakemuksen johdosta. 

 

Kirjalliset muistutukset ja mielipiteet voidaan esittää vapaamuotoisesti. 

 

 

 

http://www.avi.fi/lupatietopalvelu
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Ohjeet muistutusten tekemiseen 

Muistutuksista tulee käydä ilmi seuraavat seikat: 

- muistuttajan nimi, postiosoite, mahdollinen sähköpostiosoite ja puhelin-

numero  

- yllä mainittu hakijan ja asian nimi sekä diaarinumero  

LSSAVI/1705/2016 

- muistuttajan kiinteistön nimi ja kiinteistötunnus kokonaisuudessaan 

- yksilöidyt vaatimukset sekä niiden perusteet 
- muistuttajan tai asiamiehen allekirjoitus, ellei muistutusta toimiteta säh-

köisesti 
- mahdollisen asiamiehen valtakirja tai muu luotettava selvitys asiamie-

hen toimivallasta. 
 

Muistutukset ja mielipiteet pyydetään toimittamaan viimeistään 11.4.2018 

ensisijaisesti sähköistä muistutuslomaketta käyttäen www.avi.fi/muistutus 

tai sähköpostilla (kirjaamo.lansi@avi.fi) tai kirjallisina postitse (Länsi- ja Si-

sä-Suomen aluehallintovirasto, Ympäristöluvat, PL 200, 65101 Vaasa). 

 
Tiedoksianto kiinteistön osaomistajalle 

Kiinteistön osaomistajaa pyydetään toimittamaan tämä tiedoksianto myös 

kiinteistön mahdollisille muille haltijoille. 

 

Lisätietoja antavat 

Ympäristöylitarkastaja Leena Erving, puh. 0295 018 748 

Ympäristöneuvos Mikko Vesaaja, puh. 0295 018 797  

sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@avi.fi 

http://www.avi.fi/muistutus
mailto:kirjaamo.lansi@avi.fi
mailto:etunimi.sukunimi@avi.fi

