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HAKEMUKSEN
TIEDOKSIANTOKUULUTUS
Dnro PSAVI/3321/2020

VESILAIN MUKAINEN LUPAHAKEMUS
Kuulutuksen julkaisupäivä
29.12.2020
Hakemuksen tiedoksisaantipäivä
Hakemuksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen
julkaisemisajankohdasta, eli 5.1.2021.
Hakija

Ylitornion kunta, osoite PL 38, 95601 Ylitornio, puh. 0405844046

Asia

Veden johtaminen Tengeliönjoesta Aavasaksan laskettelurinteiden ja latujen lumetukseen,
Ylitornio

Hakemuksen pääasiallinen sisältö
Kuvaus hankkeesta ja sen vaikutuksista
Ylitornion kunta hakee lupaa ottaa pintavettä Tengeliönjoesta noin 20 l/s ja enintään
1 500 m3/vrk ja 5 000 m3/v Aavasaksan laskettelurinteiden lumetukseen. Ajallisesti vedenotto
kestää vuosittain 3–5 päivää ja ajoittuu joulukuulle.
Tengeliönjokeen asennetaan vesiputki (imuputki) painotettuna vähintään 1,5 metriä vedenpinnan alapuolelle. Vesiputken pituus rantaviivasta on noin 28 metriä. Rantojen läheisyydessä ja veden syvyyden ollessa alle 1,5 metriä, vesiputki upotetaan pohjaan tehtävään kaivantoon ja peitetään maa-aineksilla luonnolliseen pohjan tasoon. Vesiputken pää varustetaan tiheällä siivilällä siten, etteivät kalat pääsee vesiputkeen. Vesiputken imupään alle sijoitetaan kiviverhoke, jotta joen pohja ei kulu veden virtauksesta putken suulla. Vesi johdetaan
putkella rannalla sijaitsevaan kaivoon, johon sijoitetaan sähkökäyttöinen pumppu. Vesi pumpataan edelleen muoviputkea (140 PEH) pitkin noin 400 metrin päässä Aavasaksan laskettelurinteiden alaosassa sijaitsevaan lumetusjärjestelmään. Lumetusjärjestelmältä vesi pumpataan edelleen lumitykeille.
Vedenottamo sijoittuu Aavasaksan vaaran juurella Tengeliönjoen alajuoksulla sijaitsevalle
yksityisten omistamalle kiinteistölle Leukunmaa (976-412-7-63), jota hakija hallitsee vuokrasopimuksen perusteella. Vettä otetaan Närkin-Tengeliö-Portimojärven osakaskunnan omistamalta vesialueelta Jakokunnan vedet (976-876-1-0). Hakijalla on vesialueen omistajan
suostumus hankkeelle.
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Hakijan mukaan vedenottoputken kaivu- ja asennustyöt aiheuttavat paikallista, vähäistä ja
lyhytaikaista vesistön samentumista ja vapauttavat ravinteita vesistöön. Samentumisen leviäminen estetään käyttämällä silttiverhoa. Silttiverho pidetään paikallaan, kunnes sedimentti
on laskeutunut joen pohjakerroksiin. Vedenotolla ei hakijan mukaan ole vaikutusta Tengeliönjoen vedenpinnan tasoon, vedenlaatuun, joen luontoarvoihin eikä kaavoitukseen. Hankkeesta ei ole hakijan mukaan haittaa kalastukselle tai kalakannoille. Hankealueen lähistöllä
ei hakijan mukaan ole muuta toimintaa, joka voisi aiheuttaa riskiä vedenlaadun heikkenemiselle. Hakijan mukaan vedenoton vaikutukset ovat pienet, sillä otettava vesimäärä on pieni
joen virtaamaan nähden.
Hakija on esittänyt, että pumppausmääriä seurataan syöttöjohtoon asennetusta vesimittarista. Lukema merkitään mittauspöytäkirjaan. Pumpatusta vesimäärästä lasketaan keskiarvo m³/vrk.
Vedenottorakenteiden rakentaminen suoritetaan loppukesästä, jolloin joen virtaama on pienimmillään. Rakentamisen on arvioitu kestävän kaksi viikkoa.
Vahinkoarvio
Hakija on arvioinut, ettei hankkeesta aiheudu toisille haittaa tai edunmenetystä.
Kuulutuksen ja hakemusasiakirjojen nähtävilläpito
Tämä kuulutus ja hakemusasiakirjat pidetään nähtävillä 29.12.2020–4.2.2021 aluehallintovirastojen verkkosivuilla osoitteessa https://ylupa.avi.fi.
Muistutusten ja mielipiteiden esittäminen
Muistutuksia hakemuksen johdosta voivat esittää ne, joiden oikeutta tai etua asia saattaa
koskea (asianosainen). Muilla kuin asianosaisilla on oikeus esittää 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 hakemuksen nimi sekä diaarinumero PSAVI/3321/2020
- mikäli muistutus koskee kiinteistöä, kiinteistön nimi, rekisterinumero, kiinteistörekisterikylä ja kunta (kiinteistötunnus)
- yksilöidyt vaatimukset sekä niiden perusteet
- muistuttajan tai asiamiehen allekirjoitus, ellei muistutusta toimiteta sähköisesti
- mahdollisen asiamiehen valtakirja tai toimitettaessa muistutus sähköisesti, selvitys asiamiehen toimivallasta.
Muistutukset ja mielipiteet pyydetään toimittamaan viimeistään 4.2.2021 ensisijaisesti sähköistä muistutuslomaketta käyttäen avi.fi/sahkoiset-lomakkeet tai sähköpostilla (kirjaamo.pohjois@avi.fi) tai kirjallisina postitse (Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, Ympäristöluvat, PL 293, 90101 Oulu). Tieto päätöksen antamisesta (päätöksen tiedoksiantokuulutus)
tullaan lähettämään sähköpostitse niille muistutuksen/mielipiteen tehneille, joiden muistutuksesta/mielipiteestä ilmenee sähköpostiosoite.
Kiinteistön osaomistajaa pyydetään toimittamaan tämä tiedoksianto myös kiinteistön mahdollisille muille haltijoille.
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Lisätietoja antavat
Ympäristölakimies Marjo Torro, puh. 0295 017 654
Ympäristöneuvos Jaakko Pirttijoki, puh. 0295 017 662
sähköposti: etunimi.sukunimi@avi.fi
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