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KUULUTUS
Hakija
Haapakylänsaaren asunnonomistajien yhtymä

Asia
Haapakylänpudaksen yli Haapakylänsaareen menevä tiepenger,
Ylitornio, Ruotsi
Hakemuksella voi olla Suomen ja Ruotsin rajan ylittäviä vaikutuksia.
Näin ollen hakemuksesta tiedotetaan Suomen ja Ruotsin välisen
rajajokisopimuksen I8 ja 22 artikloiden mukaisesti myös Suomen
puolella (Uumajan käräjäoikeuden maa- ja ympäristötuomioistuin, Umeå
Tingsrätt, Mark- och miljödomstolen).

Hakemuksen taustaa
1980-luvulla rakennettiin tiepenger Haapakylänpudaksen ylitse Haapakylänsaareen Övertorneån
kunnassa. Virtaama Tornionjoessa vaihtelee suuresti vuodenaikojen välillä ja kevättulvien aikana
tiepenger jää aina veden alle. Kevättulvat huuhtovat pois niin suuren osan tiepenkereestä, että sitä
pitkin ei voi liikkua ajoneuvoilla. Toistuvat tulvat aiheuttavat hienon aineksen eroosiota jokeen.
Tiepenger korjataan uudella materiaalilla jokaisen kevättulvan jälkeen. Norrbottenin läänin
lääninhallitus arvioi, ettei ole ympäristönäkökulmasta katsoen kestävää, että tiepengertä täytyy
korjata jokaisen kevättulvan jälkeen, vaan katsoo, että luonnollisemman veden virtauksen salliva
silta on parempi vaihtoehto ko. paikalle. Muun muassa tämä lääninhallituksen tekemä päätös on
perusteena sille, että Haapakylänsaaren asunnonomistajien yhtymä haluaa saada aikaan
ympäristön kannalta paremman ja pysyvämmän ratkaisun.

Hakemuksen pääasiallinen sisältö
Nykyistä tiepengertä vahvistetaan ja eroosiosuojataan kivimurskeella ja korotetaan. Kaksi
tierumpua, jotka ovat huonossa kunnossa otetaan pois ja korvataan kahdella sillalla. Sillat ovat
tyypiltään palkkisiltoja ja ne rakennetaan tiepenkereen läntiseen osaan, jossa jokiuoma on syvin.
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Kolmas tierumpu (läntisin) säilytetään tulvarumpuna. Tiepenkereen itäosaan rakennetaan kaksi
tulvarumpua.

Hakemusasiakirjojen ja kuulutuksen nähtävilläpito
Suomeksi käännetyt hakemusasiakirjat ja tämä kuulutus pidetään nähtävillä 28.4.2021 – 4.6.2021
välisenä aikana ELY-keskuksen verkkosivuilla osoitteessa ely-keskus.fi/Kuulutukset.

Muistutukset ja mielipiteet
Muistutuksia hakemuksen johdosta voivat esittää ne, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea
(asianosainen). Muilla kuin asianosaisilla on oikeus esittää mielipiteensä hakemuksen johdosta.
Muistutukset ja mielipiteet on toimitettava kirjallisena viimeistään 4.6.2021 Lapin ELY-keskukseen
sähköpostitse: kirjaamo.lappi@ely-keskus.fi tai postitse: Lapin ELY-keskus, PL 8060, 96101
Rovaniemi. Muistutuksissa ja lausunnoissa pyydetään mainitsemaan asian diaarinumero
LAPELY/4581/2020. Lapin ELY-keskus toimittaa muistutukset ja mielipiteet edelleen Uumajan
käräjäoikeuden maa- ja ympäristötuomioistuimelle.

Lisätiedot
Lisätietoja antavat ylitarkastaja Eira Luokkanen puh. 0295 037 485 ja vesistöinsinööri Aapo Honka
0295 037 325.
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