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KUULUTUS
Vesilain mukainen lupahakemus
Hakija

Liikennevirasto Meriväyläyksikkö, Vaasan toimipiste, PL 20, 65101 Vaasa,
puh. 0295 34 3384

Asia

Virpiniemi-Toppila väylän kunnossapitoruoppaus ja ruoppausmassojen läjittäminen merialueelle sekä valmistelulupa, Oulu

Hakemuksen pääasiallinen sisältö
Liikennevirasto hakee Pohjois-Suomen aluehallintovirastolta lupaa Virpiniemi-Toppila -väylän kunnossapitoruoppaukselle Haukiputaan edustalla
Perämerellä. Veneilyn runkoreittiin kuuluva väylä kulkee Kraaselin saaren
ja mantereen välistä pitkin Kraaselin kaivantoa. Väylää käyttävät matkailuyrittäjät, kalastusalukset ja huviveneilijät sekä viranomaiset ja meripelastusalukset. Väylä on mataloitunut vuosien saatossa alueella liikkuvan hiekan kertyessä Kraaselin kaivannon luoteispuolelle väylän alueelle. Liikennevirasto pyrkii pitämään väylän kunnossa, jotta veneily pysyy runkoreitillä
eikä siirry kauppamerenkulun väylille.
Virpiniemi-Toppila rannikkoväylän kulkusyvyys palautetaan 2,4 metriin nykyisestä 1,8 metristä. Haraussyvyys tulee olemaan MW2014 -3,5 m. Kunnossapitoruoppaukset ulottuvat noin 1 200 metrin alueelle Kraaselin kaivannon molemmille puolille. Väylän leveys säilyy ruoppauksen yhteydessä
ennallaan. Ruopattavaa massaa on arviolta 13 600 m3ktr ja massat läjitetään Oulun Sataman Vihreäsaareen, jossa läjitysalue on erotettu merestä
penkereellä sataman laajennusalueeksi. Ruopattavat massat ovat tutkimusten perusteella pääosin hiekkaa.
Ruoppaustyöt saattavat aiheuttaa tilapäistä veden samentumista ruopattavan alueen läheisyydessä sekä työnaikaista melua. Hankkeen ympäristövaikutukset on arvioitu tilapäisiksi ja vähäisiksi eikä hankkeella hakijan mukaan ole pitkäaikaisia haitallisia vaikutuksia vesiympäristöön tai sen käyttöön.
Lisäksi hakija on pyytänyt lupaa saada aloittaa valmistelevat työt ennen
päätöksen lainvoimaiseksi tulemista.
Vahinkoarvio
Hakijan mukaan hankkeesta ei aiheudu korvattavaa vahinkoa, haittaa tai
muuta edun menetystä vesialueen omistajille eikä muillekaan vesistöön liittyvien etujen tai oikeuksien omistajille.
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PL 293, 90101 Oulu

Kuulutuksen ja hakemusasiakirjojen nähtävänäpito
Tämä kuulutus pidetään nähtävänä 9.9.–10.10.2016 Oulun kaupungin ilmoitustaululla ja Pohjois-Suomen aluehallintoviraston ilmoitustaululla. Kuulutus on lisäksi luettavissa osoitteessa www.avi.fi/lupatietopalvelu.
Hakemusasiakirjat ovat kuulutusaikana yleisesti nähtävillä Oulun seudun
ympäristötoimessa, osoite: Solistinkatu 2.
Asiakirjoihin voi tutustua myös Pohjois-Suomen aluehallintoviraston asiakaspalvelupisteessä (Linnankatu 3, Oulu).
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/1751/2016
- 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 10.10.2016
ensisijaisesti sähköistä muistutuslomaketta käyttäen www.avi.fi/muistutus
tai sähköpostilla (kirjaamo.pohjois@avi.fi) tai kirjallisina postitse (PohjoisSuomen aluehallintovirasto, Ympäristöluvat, PL 293, 90101 Oulu) kahtena
kappaleena.
Kiinteistön osaomistajaa pyydetään toimittamaan tämä tiedoksianto myös
kiinteistön mahdollisille muille haltijoille.
Tiedoksianto järjestäytymättömien osakaskuntien osakkaille
Hakemuksessa tarkoitetulla hankkeella saattaa olla vaikutuksia myös seuraavilla yhteisillä vesialueilla: Kelloniemen jakokunnan yhteinen vesialue
564-401-876-17 ja Rauhoituspiiri ja vesialue 564-876-3-2.
Lisätietoja antavat
Ympäristöylitarkastaja Mari Murtomaa-Hautala, puh. 0295 017 664
sähköposti: mari.murtomaa@avi.fi
Ympäristöneuvos Hannu Puranen, puh. 0295 017 655
sähköposti: hannu.puranen@avi.fi

