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Kuulutus
Vesilain mukainen lupahakemus
Hakija
Mustialan osakaskunta ym.
Asia
Pohjapadon rakentaminen Heinijokeen Heinijärven alivedenkorkeuksien
nostamiseksi, Tammela
Hakemuksen pääasiallinen sisältö
Tiivistelmä on kuulutuksen lopussa.
Kuulutuksen ja hakemusasiakirjojen nähtävänäpito
Tämä kuulutus pidetään nähtävänä 5.4. – 7.5.2012 Tammelan kunnan ilmoitustaululla ja Etelä-Suomen aluehallintoviraston ilmoitustaululla. Kuulutus on lisäksi luettavissa osoitteessa www.avi.fi/etela.
Hakemusasiakirjat ovat kuulutusaikana yleisesti nähtävillä Tammelan kunnanvirastossa (Hakkapeliitantie 2).
Muistutusten, vaatimusten ja mielipiteiden esittäminen
Muistutuksia ja vaatimuksia hakemuksen johdosta voivat esittää ne, joiden
oikeutta tai etua asia saattaa koskea (asianosainen) sekä yleistä etua valvovat viranomaiset. Yrityksen vaikutusalueen asukkailla, joiden asumiseen,
työntekoon tai muihin oloihin yrityksen toteuttaminen saattaa vaikuttaa, ja
heitä edustavilla yhteisöillä on oikeus esittää mielipiteensä hakemuksen
johdosta.
Kirjelmässä pitää mainita muistuttajan nimi, osoite, kiinteistön nimi, RN:o,
kylä ja kunta, hakijan ja asian nimi sekä Dnro ESAVI/185/04.09/2011.
Muistutukset, vaatimukset ja mielipiteet on toimitettava kahtena kappaleena viimeistään 7.5.2012 kirjallisina postitse (Etelä-Suomen aluehallintovirasto, PL 150, 13101 Hämeenlinna) tai sähköisesti (ymparistoluvat.etela@avi.fi).
Kiinteistön osaomistajaa pyydetään toimittamaan tämä tiedoksianto myös
kiinteistön mahdollisille muille haltijoille.
ETELÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTO, YMPÄRISTÖLUPAVASTUUALUE │ ymparistoluvat.etela@avi.fi
puh. 020 636 1040
Hämeenlinnan päätoimipaikka
Helsingin toimipaikka
fax 03 570 8002
Birger Jaarlin katu 15
Ratapihantie 9
kirjaamo.etela@avi.fi
PL 150, 13101 Hämeenlinna
PL 110, 00521 Helsinki
www.avi.fi/etela
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Tiedoksianto järjestäytymättömien osakaskuntien osakkaille
Hakemuksessa tarkoitetulla hankkeella saattaa olla vaikutuksia myös seuraavilla yhteisillä maa- tai vesialueilla:
834-411-876-3 Kaukjärvi 10 yhteinen vesi- ja vesijättöalue (Heinijärvi)
Lisätietoja antaa
Ympäristöylitarkastaja Päivi Jaara, puh. 0400 351 843,
sähköposti: paivi.jaara@avi.fi
Ympäristöneuvos Jukka Leinonen, puh. 0400 351 864,
sähköposti: jukka.leinonen@avi.fi

TIIVISTELMÄ

Diaarinumero ESAVI/185/04.09/2011

Heinijärvi sijaitsee Tammelan kunnassa noin 7,5 km keskustaajamasta
pohjoiseen. Heinijärven vedenkorkeutta nostetaan Heinijokeen rakennettavan pohjapadon avulla. Pohjapadon harjan korkeus on reunoilla tasolla N60
+116,85 m laskien kohti keskustaa tasolle N60 +116,80 m. Padon keskellä
on alivirtaama-aukko, jonka leveys on 0,5 m ja syvyys 0,05 m. Padon tiivistysosa tehdään betonista. Tuleva keskivedenkorkeus on N60 +116,92 m.
Pohjapadon rakentamisen vuoksi Heinijärven keskimääräinen alivedenkorkeus nousee 0,20 m ja keskivedenkorkeus 0,10 m. Ylivedenkorkeudet eivät
nouse, mutta tulvan kesto pitenee. Vedenpinnan nosto aiheuttaa vahinkoa
Heinijärven rantakiinteistöillä veden alle jääville ja vettyville alueille. Lisäksi
hankkeesta syntyy työn aikaista tilapäistä veden samentumista. Korvauksia
ei makseta, koska suurin osa kiinteistönomistajista on antanut suostumuksensa hankkeelle ja usealla kiinteistöllä hyödyt ovat haittoja suuremmat.
Hankkeen suurin hyöty saavutetaan vesistön virkistyskäyttöarvon
paranemisen kautta. Kesävedenkorkeuden nousu parantaa vesistön tilaa
sekä veneily- ja kalastusmahdollisuuksia. Hankkeen hyötyjä ovat myös
vesimaiseman parantuminen, rantaviivan selkeytyminen ja yleisen
viihtyvyyden lisääntyminen. Lisäksi lähialueen asukkaille hyväkuntoinen
vesistö ja viihtyisät ranta-alueet tarjoavat monipuolisen virkistyskäyttöalueen.

