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KUULUTUS
Vesilain mukainen hakemus

Hakija T6ysdnosakaskunta

Asia Housunjdrvenkunnostus,Alavus

Hakemuksen piiasiallinen sisdltii
T6ysan osakaskunta hakee Ldnsi- ja Sis6-Suomen aluehallintovirastolta
vesilain mukaista lupaa Housunjdrven kunnostukseen Alavuden kaupun-
gissa. Housunjdrvi sijaitsee Alavuden kaupungin Housunkyldssd noin 10
km Alavuden keskustasta koilliseen. Hankkeen tavoitteena on nostaa jdr-
ven virkistyskdyttdarvoa sekii parantaa vesistdn tilaa. Jdrven ongelmana
on erityisesti mataluus ja siitd johtuvat ongelmat, kuten umpeenkasvu, tal-
viaikaiset happikadot sekd veneilyn ja uimisen vaikeutuminen.

Housunjdrven keskivedenkorkeutta nostetaan rakentamalla pohjapato jdr-
ven alapuoliseen Housunluoman yldosaan. Housunluomaa levennetddn
padon kohdalla noin 10 metrin levyiseksi. Padon vaikutuksesta jdrven kes-
kivedenkorkeus nousee 18 cm ja keskimddrdiset alimmat vedenkorkeudet
24 cm. Tulvakorkeudet nousevat noin 10 cm.

Padon rakennusty6n yhteydessd jdrven vedenpinta lasketaan vdliaikaisesti
talven ajaksi mahdollisimman alas, tasolle 141,0 m (Noo) noin 1,70 metrie
jdrven keskivedenkorkeudesta. Vdliaikaisen vedenpinnan laskun aikana
suoritetaan rantojen kunnostuksia, rantaviivan selkeyttdmistd ja ruoppauk-
sia rantojen edustalla olevalla vesialueella. Ruopattavan alueen suuruus on
noin 16 ha ja ruoppausmassoja on arvioitu syntyvan noin 58 0000 m3. Ha-
kija on sopinut ruoppausmassojen ldjittdmisestd maanomistajien kanssa.
Hankkeen toteuttamisen on arvioitu kestdvdn enintaan 3 vuotta.

Ttiidenaikaisia haittoja alapuoliseen vesist66n vdhennetddn rakentamalla
laskeutusallas padon yldpuolelle. Laskeutusaltaan pohjalle kertyva sedi-
mentti imuruopataan maa-alueelle pengertdmdlld rakenneftavaan altaa-
seen. Kalataloudellisia haittoja vdhennetddn vedenpinnan aikaisilla poisto-
pyynneilla, ajamalla kaloja alapuoliseen Housunluomaan vedenpinnan las-
kun aikana sekd istutuksilla hankkeen valmistumisen jalkeen. Hakija on ar-
vioinut, ettd hankkeesta ei ole haittaa alueen linnustolle, silld vedenpinnan
valiaikaiset laskemiset ja kaivutyit toteutetaan lintujen pesimdaikojen ulko-
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puolisina aikoina. Hakija on laatinut esityksen hankkeen vesistovaikutusten
tarkkailemiseksi.

Hakijan arvion mukaa hankkeesta saatavat hyddyt ovat aiheutuvia mene-
tyksid suuremmat.

Kuulutuksen ja hakemusasiakiriojen nihtdvdnipito
Tdmd kuulutus pidetaan nahtevena 30.5. - 29.6.2017 Alavuden kaupungin
ja Lansi- ja Sisd-Suomen aluehallintoviraston virallisilla ilmoitustauluilla.
Kuulutus on lisdksi luettavissa osoitteessa www.avi.filluoa-tietopalvelu.

Hakemusasiakirjat ovat kuulutusaikana yleisesti ntihtdvilli Alavuden kun-
nanvirastolla (Kuulantie 6) sekd keskeisiltd osin osoitteessa
www.avi.fi /luoa{ietooalvelu.

Muistutusten ja mielipiteiden tekeminen
Muistutuksia hakemuksen johdosta voivat tehdd ne, joiden oikeutta tai etua
asia saattaa koskea (asianosainen). Viranomaisilta, joita asia koskee, pyy-
detddn lausunto. Muilla kuin asianosaisilla on tilaisuus ilmaista mielipiteen-
sd hakemuksen johdosta.

Kirjalliset muistutukset ja mielipiteet voidaan esittdd vapaamuotoisesti.

Ohjeet muistutusten tekemiseen
Muistutuksista tulee kdydd ilmi seuraavat seikat:

- muistuttajan nimi, postiosoite, mahdollinen sahkdpostiosoite ja puhelin-
numero

- ylla mainittu hakijan ja asian nimi sekd diaarinumero
LSSAVy3495/2016

- muistuttajan kiinteist<jn nimi, rekisterinumero, kiinteist<irekisterikyla ja
kunta (kiinteistdtunnus)

- yksildidyt vaatimukset seke niiden perusteet
- muistuttajan tai asiamiehen allekirjoitus, ellei muistutusta toimiteta sdh-

k6isesti
- mahdollisen asiamiehen valtakirja tai muu luotettava selvitys asiamie-

hen toimivallasta.

Muistutukset ja mielipiteet pyydetddn toimittamaan viimeist6dn 29.6.2017
ensisijaisesti stihk6ista muistutuslomaketta kdyttden www.avi.filmuistutus
tai sdhkdpostilla (kiriaamo.lansi@avi.fi) tai kirjallisina postitse (Lansi- ja Si-
s6-Suomen aluehallintovirasto, Ympdristdluvat, PL 200, 65101 Vaasa).

Tiedoksianto kiinteistiin osaomistajalle
Kiinteistdn osaomistajaa pyydetaan toimittamaan tdmd tiedoksianto kiin-
teistiin muille omistajille tai haltijoille.

Lisitietoja antaa
Ympdristriylitarkastaja Jaakko Tuhkanen, puh. 0295 018 780
sahkdpostiosoite: etunimi.sukunimi@avi.fi


