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                     KUULUTUS 
 Vesilain mukainen lupahakemus 

 

Hakija Etelä-Pohjanmaan elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskus 

 

Asia Iso-Allasjärven ja Vähä-Allasjärven säännöstelyn muuttaminen ja järven 

kunnostaminen, Alavus 

 

Hakemuksen pääasiallinen sisältö 

 

Etelä-Pohjanmaan elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskus hakee lupaa Iso- 

ja Vähä-Allasjärven säännöstelyn muutokselle, Iso-Allasjärven luusuaan 

kaivettavalle laskeutusaltaalle, järvien vedenpinnan väliaikaiselle laskulle ja 

rantojen ruoppauksille vedenpinnan väliaikaisen laskun aikana.  

 

Iso- ja Vähä-Allasjärviä säännöstellään osana Lapuan- ja Nurmonjoen tul-

vasuojelua Länsi-Suomen vesioikeuden vuonna 1964 antaman päätöksen 

122/1964 mukaisesti. Järvet ovat nykyisin myös tärkeitä virkistyskäyttöalu-

eita. Hankkeen tarkoituksena on hidastaa järvien umpeenkasvua ja paran-

taa järvien virkistyskäyttömahdollisuuksia aiheuttamatta haittaa muulle ve-

sistön käytölle tai järvien ylä- tai alapuolisille alueille. 

   

Hakemuksen mukaan järvien säännöstelyä muutetaan loiventamalla pakol-

lista kevätaikaista vedenpinnan laskua, eli niin sanottua kevätkuoppaa.  

Järvien vedenpinta lasketaan jatkossa 1.3. mennessä tasoon 

N43 +115,40 m saakka, kun voimassa olevan luvan mukaisesti lasku on 

tehtävä 15.3. mennessä tasoon N43 +115,00 m saakka. Muutoin säännös-

telyn ylä- ja alarajat säilyvät ennallaan. Muutos ei hakemuksen mukaan 

vaikuta järvien keskivedenkorkeuksiin. Muutoksen myötä järvillä pystytään 

paremmin varmistamaan riittävä kesäaikainen vedenkorkeus. Säännöste-

lyn muutos vastaa paremmin järvien nykyistä säännöstelykäytäntöä ja ot-

taa huomioon ilmastonmuutoksen vaikutukset. Säännöstelyn kehittäminen 

on vesienhoidon toimenpideohjelman mukainen toimenpide.  

 

Hankkeessa parannetaan Iso- ja Vähä-Allasjärvien tilaa, lisätään järvien 

vesitilavuutta sekä avointa vesialuetta ruoppaamalla. Ruopattavien masso-

jen kokonaismäärä on enintään 44 000 ktr-m3. Järvien vedenpintaa laske-
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taan väliaikaisesti ruoppauksia varten alimmillaan tasolle N43 +114,55 m. 

Vedenpinta lasketaan syyskuussa ja nostetaan normaalitasolle keväällä 

enintään kolmena peräkkäisenä vuotena. Ennen ensimmäistä vedenpinnan 

laskua Iso-Allasjärven luusuaan kaivetaan laskeutusallas kiintoaineen las-

keuttamiseksi (kaivettava massamäärä enintään 9700 ktr-m3). Ruoppauk-

sista ja massojen läjityksistä sovitaan kiinteistökohtaisesti. Ruoppaukset 

tehdään pääosin kuivatyönä ja osin vedenalaisena kaivuna.   

 

Vuonna 2015 tehdyn selvityksen mukaan Iso- ja Vähä-Allasjärvellä esiintyy 

viitasammakkoa. Viitasammakon esiintymisalueet on rajattu ruopattavien 

alueiden ulkopuolelle.   

 

Hakemuksen mukaan säännöstelyn muutoksesta ei aiheudu haittaa tulva-

suojelulle, vesivoiman käytölle, virkistyskäytölle, maanviljelykselle tai muul-

le maankäytölle järvien ylä- tai alapuolisilla alueilla. Järvien vedenpinnan 

väliaikainen lasku heikentää järvien kalaston elinoloja tilapäisesti. Kasvilli-

suus poistuu ruopattavailta alueilta. Hakemuksen mukaan hankkeella ei ole 

vaikutuksia linnustoon. Hakemus sisältää ehdotuksen hankkeen vaikutus-

ten tarkkailemiseksi.  

 

Vesialueen omistaja ja 59 % rannanomistajista ovat antaneet kirjallisen 

suostumuksen hankkeen toteuttamiseksi.  

 

Kuulutuksen ja hakemusasiakirjojen nähtävänäpito 
 

Tämä kuulutus pidetään nähtävänä 4.5. – 4.6.2018 Alavuden kaupungin 

ilmoitustaululla sekä Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston ilmoitus-

taululla. Kuulutus ja hakemusasiakirjat keskeisiltä osin ovat luettavissa 

osoitteessa www.avi.fi/lupa-tietopalvelu. 

 
Alavuden kaupungintalolla (Kuulantie 6) ja Alavuden kaupunginkirjastossa 

(Järviluomantie 3) on käytössä yleisötietokoneet asiakirjojen katsomiseen.   

 

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. 

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/3301/2016 

- muistuttajan kiinteistön nimi, rekisterinumero, kiinteistörekisterikylä ja 

kunta (kiinteistötunnus) 
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- 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 4.6.2018 

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. 

 

Tiedoksianto järjestäytymättömien osakaskuntien osakkaille 

Hakemuksessa tarkoitetulla hankkeella saattaa olla vaikutuksia myös seu-

raavilla yhteisillä maa- tai vesialueilla:  

10-405-878-4 Savipaikka 

 

Lisätietoja antaa Ympäristöylitarkastaja Tanja Honkela, puh. 0295 018 750  

  etunimi.sukunimi@avi.fi 

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

