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KUULUTUS
Vesilain mukainen lupahakemus
Hakija

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Asia

Teuronjoen ylittävän Joentaustan sillan uusiminen ja valmistelulupa, Kärkölä

Hakemuksen pääasiallinen sisältö
Tiivistelmä ja karttakuva kuulutuksen ohessa.
Kuulutuksen ja hakemusasiakirjojen nähtävänäpito
Tämä kuulutus pidetään nähtävänä 27.9. – 29.10.2018 Kärkölän kunnan
ilmoitustaululla ja Etelä-Suomen aluehallintoviraston ilmoitustaululla. Kuulutus ja julkiset asiakirjat ovat lisäksi luettavissa osoitteessa www.avi.fi/lupatietopalvelu.
Hakemusasiakirjat ovat kuulutusaikana yleisesti nähtävillä Kärkölän kunnanvirastossa, osoite: Virkatie 1.
Muistutusten ja mielipiteiden tekeminen
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.
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
asian
nimi
sekä
diaarinumero
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- muistuttajan kiinteistön nimi ja kiinteistötunnus
- yksilöidyt vaatimukset sekä niiden perusteet
- muistuttajan tai asiamiehen allekirjoitus, ellei muistutusta toimiteta sähköisesti
- mahdollisen asiamiehen valtakirja tai muu luotettava selvitys asiamiehen toimivallasta.
ETELÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTO, YMPÄRISTÖLUPAVASTUUALUE │ ymparistoluvat.etela@avi.fi
puh. 0295 016 000
Hämeenlinnan päätoimipaikka
Helsingin toimipaikka
fax 03 570 8002
Birger Jaarlin katu 15
Ratapihantie 9
kirjaamo.etela@avi.fi
PL 150, 13101 Hämeenlinna
PL 110, 00521 Helsinki
www.avi.fi/etela

Muistutukset ja mielipiteet on toimitettava viimeistään 29.10.2018 ensisijaisesti sähköistä muistutuslomaketta käyttäen www.avi.fi/muistutus,
postitse (Etelä-Suomen aluehallintovirasto, PL 110, 00521 Helsinki) tai
sähköisesti (ymparistoluvat.etela@avi.fi).
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 seuraavilla yhteisillä vesialueilla:
316-407-876-1 Yhteinen vesialue ja vesijättö
316-415-876-1 Saappaan yhteinen vesiaine ja vesijättö Kärkölässä
Lisätietoja antavat
Ympäristöylitarkastaja Anna Vaalasranta, puh. 0295 016 696
sähköposti: anna.vaalasranta@avi.fi
Ympäristöneuvos Juha Helin, puh. 0295 016 398
sähköposti: juha.helin@avi.fi
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Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen liikenne- ja infrastruktuuri vastuualue
hakee vesilain mukaista lupaa Kärkölässä Teuronjoen ylittävän Joentaustan sillan (U-2479)
purkamiselle ja uuden sillan (Joentaustan silta) rakentamiselle nykyisen viereen. Lupaa haetaan myös siltapaikalla mahdollisesti olevien putkilinjojen, johtojen ja kaapelien siirroille.
Hankkeen tarkoituksena on uusia painorajoitettu Teuronjoen ylittävä Joentaustan silta. Painorajoitus hankaloittaa merkittävästi alueen raskaan liikenteen kulkemista, joka joutuu nykyisellään käyttämään pidempiä kiertoreittejä. Lisäksi huonokuntoinen silta haittaa osaa maatalousliikenteestä. Tiellä on lisäksi vähäistä kevyttä liikennettä, joka nykyisellään joutuu käyttämään tien reunaa ylittääkseen kapeahkon sillan. Tarkoituksena on saada liikenne onnistumaan ilman painorajoituksia ja parantaa kevyenliikenteen turvallisuutta rakentamalla uusi leveämpi silta.
Uusi silta esitetään rakennettavaksi teräsbetonisena ulokelaattasiltana (Bul). Sillan jännemitat ovat (2,5) + 15,0 + (2,5) m ja hyödyllinen leveys 6,5 m. Sillan kokonaispituus on 25,0 m.
Silta perustetaan kallioon saakka lyötävien teräsputkipaalujen varaan. Sillan taustapenkereisiin tehdään paalulaatat. Uusi silta on hieman nykyistä siltaa pidempi ja avara-aukkoisempi.
Uusi silta sijoittuu nykyisen sillan viereen. Uuden sillan rakentamisen jälkeen vanha silta puretaan.
Hakemuksen mukaan uuden sillan rakentaminen vanhan viereen ei muuta merkittävästi hydrologisia olosuhteita siltapaikalla, koska uoma jää lähes ennalleen. Vanhojen välitukien poistaminen toteutetaan vain uoman pohjan tasoon, koska uoman pohjaa ei haluta häiritä mm.
veden työaikaisen samentumisen vuoksi. Rakentamistyön aikana voi esiintyä vähäistä veden
samentumista tiettyjen työvaiheiden aikana. Samentuminen on lyhytaikaista, eikä sitä esiinny
koko rakentamistyön ajan. Silta ei muuta vesistön käyttöä. Kesäkuussa 2018 tehdyn tutkimuksen mukaan siltapaikalla tai sen lähiympäristössä ei esiinny vuollejokisimpukoita.
Hakija hakee lupaa ryhtyä hanketta valmisteleviin toimenpiteisiin ennen päätöksen lainvoimaiseksi tulemista.
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