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HAKIJA

Heinolan kaupunki

ASIA

Rapakkosalmen kanavan ja sillan rakentaminen sekä vesialueen ruoppaus, Heinola.

HAKEMUS

Hakija on ympäristölupavirastoon 8.3.2007 toimittamassaan hakemuksessa pyytänyt
lupaa asiakohdassa sanottuihin toimenpiteisiin. Toimenpiteet sijoittuvat hakijan Heinolan kaupungin Jyrängön kylässä omistaman Korpimaan tilan RN:o 3:545 maa- ja
vesialueille.

Hankkeen tarkoituksena on parantaa Ruotsalaisella sijaitsevan Tokeenlahden virtausoloja ja virkistyskäyttömahdollisuuksia sekä ehkäistä lahden vesialueen umpeenkasvua. Nykyisellään Tokeenlahden pohjukka on umpeenkasvanut ja mataloitunut.
Kanavaa pitkin voidaan kulkea soutuveneillä.

Kanavan pituus on noin 60 m, leveys 5 – 7 m ja pohjan taso N43+76,20 m. Pohjan kaivu ulotetaan noin 10 – 15 m itäpuoliselle vesialueelle, jossa se liittyy nykyiseen pohjatasoon. Nykyisen Korpinmaantien ja virtauskanavan risteyskohtaan rakennetaan silta,
jolloin ajoneuvoliikenne Korpinmaalle turvataan. Rapakkosalmen länsipuolelle ruopataan noin 100 m:n matkalle venereitti, jonka leveys on 10,0 m ja ruoppaussyvyys
N43+76,50 m.
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Vesikasvillisuus poistetaan kanavan ja ruopatun reitin päissä noin 10 m:n leveydeltä
avoveteen saakka.

Kanavan kaivumaat sijoitetaan Heinolan kaupungin maankaatopaikoille. Ruoppausmassat sijoitetaan kuivumaan ranta-alueelle virtauskanavan pohjoispuolelle. Veden
erotuttua massat voidaan siirtää erillisille läjitysalueille niiltä osin kuin niitä ei alueelle
voida sijoittaa. Läjitysalueen reunaan tehdään moreenista tai sorasta reunapenger, jotta
valumavedet voidaan ohjata hallitusti vesistöön.

Maakannaksen kohdalla kaivutyö tehdään tavanomaisella maanrakennuskalustolla.
Vesialueen kaivu tehdään matalikolla pohjaa pitkin ajamalla tai lautalta kaivinkoneella. Talviaikana voidaan hyödyntää jään kantavuutta kaivamalla jään päältä.

Kunnostustyö toteutetaan lintujen pesimäkauden ja kalojen kutuajan ulkopuolella
syyskuun ja huhtikuun välisenä aikana, jolloin työstä aiheutuva haitta on vähäinen.

HAKEMUKSEN TIEDOKSIANTO

Hakemus on vesilain 16 luvun 6, 7 ja 8 §:n mukaisesti annettu kuuluttamalla tiedoksi.
Muistutukset, vaatimukset ja mielipiteet tuli toimittaa ympäristölupavirastolle viimeistään 11.5.2007.

MUISTUTUKSET

Hämeen ympäristökeskus on lausunut, että hanke on hyödyllinen ja parantaa veden
virtausta Tokeenlahdessa. Kaivutyöt tulee suorittaa virkistyskäyttökauden ulkopuolella. Muutoin lupa voidaan myöntää normaalein lupaehdoin.

Hämeen TE-keskus on lausunut, että kanavan lähiympäristössä matalassa Rapakkosalmessa ja Tokeenlahden pohjukassa on runsaasti vesikasvillisuutta ja ne ovat
säännöstellyn Ruotsalaisen alueella merkittäviä kevätkutuisten kalojen (hauki, lahna)
lisääntymisalueita.
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Rakennustyöt aiheuttavat lähialueella tilapäistä samentumista ja myös ravinteita vapautuu vesistöön. Vaikutus jäänee kuitenkin lyhytaikaiseksi.

Kanavan rakentaminen parantaa hieman veden virtausta ja vaihtuvuutta Tokeenlahdessa. Kanava helpottaa veneellä liikkumista ja parantaa siten virkistyskalastuksen
edellytyksiä. Myös kalojen liikkuminen Rapakkosalmen ja Tokeenlahden välillä helpottuu.

Ruoppaus ja niitto vähentävät hieman kevätkutuisten kalojen lisääntymiseen soveltuvia alueita. Haitta ei kuitenkaan ole kokonaisuuden kannalta merkittävä, jos kasvillisuutta poistetaan vain veneväylän välttämättä vaatima määrä.

TE-keskus katsoo, että lupa voidaan myöntää. Luvassa on määrättävä, ettei rakennustöitä saa tehdä kevätkutuisten kalojen lisääntymisaikana huhti-toukokuussa eikä vesistön parhaaseen virkistyskäyttöaikaan kesä-elokuussa. Samenemista on tarpeen mukaan rajoitettava työnaikaisin suojauksin. Vesikasvillisuutta saa niittää vain kanavan
toiminnan kannalta välttämättömältä alueelta noin 10 metrin leveydeltä.

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTON RATKAISU

Hakemuksessa tarkoitetut vesistön virkistyskäyttömahdollisuuksia ja vesistön virtausoloja parantavat sekä umpeenkasvua ehkäisevät hakijalle kuuluvilla alueilla tapahtuvat toimenpiteet eivät sanottavasti loukkaa yleistä tai yksityistä etua. Hankkeesta ei
ennalta arvioiden aiheudu hyvitettäviä edunmenetyksiä.

Tämän vuoksi ympäristölupavirasto ottaen vaatimukset huomioon jäljempänä ilmenevällä tavalla vesilain 2 luvun 3 §:n ja 6 §:n 1 momentin nojalla myöntää Heinolan kaupungille luvan Rapakkosalmen kanavan ja sillan rakentamiseen sekä vesialueen ruoppaamiseen Heinolan kaupungissa.

Kanava, silta ja ruoppaus ilmenevät hakemusasiakirjoihin liitetyn 15.12.2006 päivätyn
rakennussuunnitelman piirustuksista 20530.2 (kohdekartta 1:10000), 20530.11 (ase-
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mapiirustus 1:500), 20530.13 (pituus- ja tyyppipoikkileikkaus), 20530.14 (kanavan
poikkileikkaukset) ja 20530.15 (sillan pääpiirustus).

Vesialueen leveys keskiveden korkeudella N43+77,48 m on sillan kohdalla 5,0 m ja
muualla kanavassa 7,0 m. Kanavan ja siihen liittyvän itäpuolisen noin 15 m:n matkalla
suoritettavan ruoppauksen pohjataso on N43+76,20 m.
Kanavan länsipuolelle ruopattavan noin 100 m:n pituisen venereitin pohjan leveys on
noin 10 m ja ruoppaussyvyys N43+76,50 m. Luiskien kaltevuus on 1:5.
Kanavan ja ruopatun reitin päissä poistetaan vesikasvillisuus noin 10 m:n leveydeltä
avoveteen saakka.

Silta rakennetaan liimapuupalkkisiltana, jonka jännemitta on 10,0 m ja päällysrakenteen alareunan korkeus 1,50 m keskivedestä mitattuna.

Kanavan luiskat verhotaan luonnonkivillä noin 150 – 400 mm vähintään 0,5 m:n paksuudelta. Ennen verhouksen rakentamista leikkauspintaan asennetaan suodatinkangas.
Sillan maatukien jatkeeksi rakennetaan massiivikivireunukset.

MÄÄRÄYKSET

1. Työt on tehtävä 1.9. – 31.3. välisenä aikana ja siten, että vesistön samentuminen jää
mahdollisimman vähäiseksi.

Ruoppausmassat on sijoitettava maa-alueelle siten, etteivät ne pääse valumaan vesistöön.

2. Töiden päätyttyä on rakennusalue saatettava ympäristöön sopivaan kuntoon.

3. Kanava ja silta on pidettävä luvan edellyttämässä kunnossa.
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4. Mikäli tässä päätöksessä tarkoitetuista toimenpiteistä aiheutuu vahingollinen seuraus, jota nyt ei ole edellytetty, voi edunmenetyksen kärsinyt tai yleisen edun vaatiessa
asianomainen viranomainen saattaa asian vesilain 2 luvun 27 §:n 2 momentissa säädetyssä ajassa lupapäätöksen lainvoiman estämättä ympäristölupaviraston käsiteltäväksi
siinä järjestyksessä kuin hakemusasioista on vesilaissa säädetty.

5. Ennen työhön ryhtymistä on työn aloittamisen ajankohta sekä lupapäätöksen päivämäärä ja antaja ilmoitettava Hämeen ympäristökeskukselle sekä Heinolan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle.

6. Työ on tehtävä 3 vuoden kuluessa siitä, kun tämä päätös on saanut lainvoiman.
Työn valmistumisesta on 2 kuukauden kuluessa ilmoitettava kirjallisesti ympäristölupavirastolle, Hämeen ympäristökeskukselle ja Heinolan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle.

KÄSITTELYMAKSU

Päätöksestä peritään käsittelymaksu 1 100 euroa.

Vesilain 21 luvun 9 § (muut. 88/2000).

Ympäristöministeriön
(1388/2006).

asetus

ympäristölupaviraston

maksullisista

suoritteista
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MUUTOKSENHAKU
Päätökseen haetaan muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta valittamalla.
Asian käsittelystä perittävästä maksusta valitetaan samassa järjestyksessä kuin pääasiasta.
Muutosta tähän päätökseen saa hakea
1) se, jonka oikeutta tai etua asia saattaa koskea,
2) rekisteröity yhdistys tai säätiö, jonka tarkoituksena on ympäristön-, terveyden- tai
luonnonsuojelun taikka asuinympäristön viihtyisyyden edistäminen ja jonka toimintaalueella toiminnan ympäristövaikutukset ilmenevät,
3) toiminnan sijaintikunta ja muu kunta, jonka alueella toiminnan ympäristövaikutukset ilmenevät,
4) alueellinen ympäristökeskus sekä toiminnan sijaintikunnan ja vaikutusalueen kunnan ympäristönsuojeluviranomainen ja
5) muu asiassa yleistä etua valvova viranomainen.
Valitusosoitus liitteenä.

Seppo Kemppainen

Seppo Kekäläinen

Ilpo Hiltunen

Päätöksen tekemiseen ovat osallistuneet ympäristöneuvokset Seppo Kemppainen,
Seppo Kekäläinen (asian esittelijä) sekä Ilpo Hiltunen.
SK/LN
Tiedustelut: asian esittelijä, puh. 020 490 4953, 040 774 8065

VALITUSOSOITUS

Liite

Määräaika ja valitusmenettely
Määräaika valituksen tekemiseen on kolmekymmentä (30) päivää tämän päätöksen antamispäivästä sitä määräaikaan lukematta. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, lauantai, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, jouluaatto tai juhannusaatto, valitusaika jatkuu vielä seuraavana arkipäivänä.
Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Itä-Suomen ympäristölupaviraston kirjaamoon
viimeistään 29.6.2007 ennen virka-ajan päättymistä.
Käyntiosoite:
Postiosoite:
Puhelin:
Sähköposti:
Virka-aika:

Minna Canthin katu 64 B, Kuopio
PL 69, 70101 Kuopio
Asiakaspalvelu: 020 690 180
020 490 120 Telekopio: 020 490 4999
kirjaamo.isy@ymparisto.fi
klo 8.00 - 16.15

Valituksen lähettäminen postitse, telekopiona tai sähköpostina tapahtuu lähettäjän vastuulla.
Valituskirjelmän on oltava perillä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä.
Sähköisesti (telekopiona tai sähköpostina) toimitetun valituskirjelmän on oltava toimitettu
niin, että se on käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä määräajan viimeisenä
päivänä ennen virka-ajan päättymistä.
Valituskirjelmän sisältö
Valituskirjelmässä, joka osoitetaan Vaasan hallinto-oikeudelle, on ilmoitettava
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta
- mitä muutoksia päätökseen vaaditaan tehtäväksi
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan.
Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan nimi, kotikunta ja yrityksen tai yhteisön Ytunnus. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos
valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi
ja kotikunta.
Valituskirjelmässä on lisäksi ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja mahdollinen sähköpostiosoite, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.
Valituskirjelmään on liitettävä
- ne asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin
toimitettu viranomaiselle
- valtakirja, jos valittaja käyttää asiamiestä, tai toimitettaessa valitus sähköisesti selvitys asiamiehen toimivallasta.
Valituskirjelmä liitteineen, lukuun ottamatta valtakirjaa, on toimitettava kaksin kappalein.
Oikeudenkäyntimaksu
Muutoksenhakuasian käsittelystä Vaasan hallinto-oikeudessa peritään muutoksenhakijalta
oikeudenkäyntimaksua 82 euroa. Maksusta ja maksuvelvollisuudesta vapautuksesta eräissä
tapauksissa on säädetty tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetussa laissa.

