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Asia Tarkkailusuunnitelma ehdotuksesta kuuleminen, Valtatien 4 
rakentaminen pohjavesialueella välillä Rautaveden Muikunlahti – 
Kettuvuori, Hartola 

Tarkkailusuunnitelmaehdotus

Väylävirasto on toimittanut Hämeen elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristökeskukselle (ELY-keskus) hyväksyttäväksi VT 4 Hartola – 
Orakivensalmi pohja-, pinta- ja hulevesien seurantaohjelman. 
Tarkkailuvelvoite on annettu Etelä-Suomen aluehallintoviraston 
päätöksessä nro 249/2015/2, jolla on myönnetty vesilain mukainen lupa 
tien rakentamiseen pohjavesialueella välillä Rautaveden Muikunlahti-
Kettuvuori Hartolan kunnassa. Aluehallintoviraston päätöksen 
lupamääräyksessä 7) on edellytetty tarkkailusta seuraavaa:

Hankkeen vaikutusalueella sijaitsevat talousvesikaivot ja niiden 
vedenlaatu on kartoitettava ennen töiden aloittamista.

Luvan saajan on tarkkailtava tien rakentamisen ja käytön aikaisia 
vaikutuksia pohjaveden laatuun ja määrään Tollinmäenharju–
Huiskaharjun pohjavesialueella sekä hulevesien vaikutusta 
Muikunlahden vedenlaatuun Hämeen elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristökeskuksen hyväksymällä tavalla. Tarkkailu on aloitettava 
puolivuotta ennen rakentamisen aloittamista. Tarkkailusuunnitelma 
on toimitettava viranomaiselle kolme kuukautta ennen tarkkailun 
aloittamista.

Tarkkailua on jatkettava rakennustöiden valmistumisen jälkeen 
siihen saakka, kun vaikutusten voidaan todeta vakiintuneen. 
Tarkkailun tulokset on toimitettava tarkkailusuunnitelmassa 
sanotuin määräajoin Hämeen elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristökeskukselle ja Hartolan kunnan 
ympäristönsuojeluviranomaiselle. Tiedot on pyydettäessä 
esitettävä niille, joiden oikeus tai etu voi olla tiedoista riippuvainen.

Ramboll Finland Oy:n laatimassa tarkkailusuunnitelmaehdotuksessa on 
esitetty pohja-, pinta- ja hulevesien seuranta ennen tien rakentamista, 
rakentamisen aikana sekä tienkäytön aikana. 

Asian käsittely

Hämeen ELY-keskus tekee tarkkailusuunnitelman hyväksymisestä 
vesilain 3 luvun 11–12 §:n mukaisesti päätöksen siltä osin, kun kyse on 
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aluehallintoviraston päätöksessä edellytetystä tarkkailusta.
Hyväksymispäätöksessä voidaan edellyttää muutoksia ehdotettuun
tarkkailusuunnitelmaan.

Muistutukset ja mielipiteet

Hallintolain 34 ja 41 §:n mukaisesti niillä, joiden oikeutta tai etua asia
saattaa koskea (asianosaisilla), on oikeus muistutuksen tekoon sekä
muilla henkilöillä ja yhteisöillä oikeus lausua mielipiteensä asiasta.

Muistutukset ja mielipiteet on toimitettava Hämeen ELY-keskukselle
viimeistään 23.12.2020 osoitteella, Kirkkokatu 12, PL 29, 15141 Lahti
tai sähköpostilla kirjaamo.hame@ely-keskus.fi. Muistutuksesta tai
mielipiteestä tulee ilmetä tekijän nimi ja yhteystiedot sekä asian
diaarinumero HAMELY/7/07.00/2010.

Tiedoksiannon julkaisupäivä

25.11.2020

Ilmoituksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä
päivänä tiedoksiannon julkaisemisajankohdasta, eli 2.12.2020.

Nähtävilläpito

Tämä tiedoksianto sekä tarkkailusuunnitelma pidetään yleisesti
nähtävillä 25.11. – 23.12.2020 välisenä aikana Hämeen elinkeino-,
liikenne- ja ympäristökeskuksen verkkosivuilla osoitteessa:
http://www.ely-keskus.fi/web/ely/kuulutukset.

Tiedoksiannettavat asiakirjat saa pyydettäessä Hämeen ELY-
keskuksen kirjaamosta: kirjaamo.hame@ely-keskus.fi. Asian
diaarinumero: HAMELY/7/07.00/2010

Lisätietoja Pohjavesiasiantuntija Tuomo Korhonen puh. 0295 025 191,
tuomo.p.korhonen@ely-keskus.fi.
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