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Itä-Suomi

KUULUTUS
Vesilain mukainen lupahakemus
Hakija 1 Kuopion kaupunki (vedenotto ja siihen liittyvät rakenteet)
Hakija 2 Huippupaikat Oy (vesiluontotyyppien suojelusta poikkeaminen)

Asia

Veden ottaminen Iso-Valkeisesta lumetuskäyttöön, vedenottolaitteiden rakentaminen sekä poikkeaminen lähteen ja noron luonnontilan vaarantamiskiellosta Antikkalanrinteen toisen laskettelurinteen rakentamiseksi, Kuopio

Hakemuksen pääasiallinen sisältö
Suunnitelma koskee vedenottoa Iso-Valkeisesesta noin 50 000 m3 vuodessa. Vedenottoon liittyvät vedenottamo ja imuputki rakennetaan hakijan omistamille maa- ja vesialueille Iso-Valkeisen moottoritien länsipuoliseen osaan.
Vedenotto ajoittuu kahdelle kuukaudelle marras–helmikuun väliseen aikaan. Vedenoton aloitus- ja päätösajat vaihtelevat vuosittain mm. sääolosuhteiden mukaan. Otettava vesimäärä käytetään Antikkalan laskettelurinteiden lumetukseen. Nykyiselle laskettelurinteelle ohjataan vesistä puolet ja uudelle laskettelurinteelle puolet.
Vedenoton vaikutusten selvittämiseksi tehtyjen mallilaskelmien mukaan Iso-Valkeisen
vedenkorkeus laskee vedenoton aikana hetkellisesti keskimäärin 3 senttimetriä ja vedenkorkeus palaa nopeasti normaaliksi vedenoton lopettamisen jälkeen. Kuivana
vuotena vedenotto laskee Iso-Valkeisen vedenkorkeutta 2–3 senttimetriä ja vedenkorkeuden palautuminen normaaliksi kestää 2–2,5 kuukautta vedenoton loppumisesta. Vedenkorkeuden muutosvaikutukset eivät ulotu seuraavan kesän vedenkorkeuksiin. Vedenlaatuun vedenotolla ei arvioida olevan pitkäaikaisia vaikutuksia. Rakentamisvaiheessa aiheutuu tilapäistä veden samentumista.
Hakemukseen sisältyy myös pyyntö saada poiketa vesilain 2 luvun 11 §:n nojalla
suojeltujen vesiluontotyyppien suojelusta. Antikkalanrinteen hiihtohissin pohjoispuolelle avattava noin 2,8 hehtaarin suuruinen uusi laskettelurinne vaikuttaa alueella oleviin noroihin ja lähteeseen. Hakemukseen on liitetty Antikkalan alueen noro- ja lähdeselvitys, jossa on selvitetty kyseiset luontoarvot. Laskettelurinteen toteutuminen
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heikentää merkittävästi tihkupintaista lähdettä ja siitä lähtevää noroa sekä heikentää
toista noroa. Lisäksi valunnan kasvu lumetuksen takia muodostaa vaikutuksia kolmanteen Antikkalanrinteen noroon. Yhden Antikkalanrinteen noron keski- ja alajuoksulla kasvaa hajuheinää, joka on rauhoitettu, luontodirektiivin liitteen II ja IV laji.
Hakemuksen mukaan rinteen alueella olevat norot ja tihkupintainen lähde ovat ominaispiirteiltään Puijon selänteelle luonteenomaisia vesiluontotyyppejä, joiden suojelutavoitteet eivät kokonaisuutena tarkastellen huomattavasti vaarannu paikallisella,
seudullisella tai kansallisella tasolla.
Hankkeen vaikutuksista vanhan rinnealueen uhanalaiseen sieni- ja niittysienilajistoon
on saatu Helsingin yliopiston sienityöryhmän lausunto.
Hakemukseen on liitetty tarvearviointi Natura-vaikutusten arvioimiseksi Puijon Natura-alueen suojeluarvoihin kohdistuvien vaikutusten osalta. Selvityksessä on esitetty,
että hankkeella ei todennäköisesti ole niin suuria vaikutuksia Puijon Natura-alueen
perusteena oleviin suojeluarvoihin, että varsinainen Natura-vaikutusarviointi olisi tarpeen.
Kuulutuksen ja hakemusasiakirjojen nähtävänäpito
Tämä kuulutus pidetään nähtävänä 12.4.–12.5.2017 Kuopion kaupungin virallisella
ilmoitustaululla ja aluehallintoviraston ilmoitustaululla Mikkelissä.
Hakemusasiakirjat ovat kuulutusaikana yleisesti nähtävillä Kuopion kaupungin Valtuustotalolla, os. Suokatu 42.
Muistutukset ja mielipiteet
Muistutuksia hakemuksen johdosta voivat tehdä ne, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea (asianosainen). Viranomaisilta, joita asia koskee, pyydetään lausunto.
Muilla kuin asianosaisilla on tilaisuus ilmaista mielipiteensä hakemuksen johdosta.
Ohjeet muistutusten tekemiseen
Muistutuksista tulee käydä ilmi seuraavat seikat:
- muistuttajan nimi, postiosoite, mahdollinen sähköpostiosoite ja puhelinnumero
- yllä mainittu hakijan ja asian nimi sekä diaarinumero ISAVI/3378/2016
- muistuttajan 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 muu selvitys asiamiehen toimivallasta.
Muistutukset ja mielipiteet pyydetään toimittamaan viimeistään 12.5.2017 ensisijaisesti sähköisessä muodossa (word-, rtf-, excel- tai pdf-tiedostoina) sähköisen asioinnin kautta (www.avi.fi/muistutus) tai sähköpostitse (kirjaamo.ita@avi.fi) tai kahtena
kappaleena kirjallisena postitse (Itä-Suomen aluehallintovirasto, Ympäristöluvat, PL
50, 50101 Mikkeli).
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