Teuvan kunta

Etelä-Pohjanmaan
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Euroopan yhteisö
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PÖYTÄKIRJA

TEUVANJOEN POHJAPATOJEN RAKENTAMINEN, ohjausryhmän kokous nro 3

Aika

Tiistai 22.8.2006 klo 10.00 – 10.50

Paikka

Teknisen toimen kokoustila, Porvarintie 26 D, 64700 TEUVA

Läsnä

Simo Rinta-Uppa
Jussi Nevala
Päivi Ketola
Niina Yli-Keturi
Erkki Rantakoski
Jari Kallio
Seppo Herrala

Teuvan kunta, ohjausryhmän puheenjohtaja
Teuvan osakaskunta, ohjausryhmän jäsen
Teuvan kunta, ohjausryhmän jäsen
”
”
”
”
”
, ohjausryhmän sihteeri
Länsi-Suomen ympäristökeskus, ohjausryhmän jäsen

Poissa

Pauli Nevala

Teuvan kunta, ohjausryhmän jäsen

Hannele Kekäläinen

Länsi-Suomen ympäristökeskus, hankekoordinaattori
(oikeus osallistua ohjausryhmän kokouksiin)

1§

KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Simo Rinta-Uppa ja sihteeriksi Jari Kallio.

2§

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS, ALLEKIRJOITUS JA JAKELU
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Päivi Ketola ja Jussi Nevala.
Tarkastettu ja allekirjoitettu pöytäkirja lähetetään tiedoksi kaikille ohjausryhmän jäsenille
sekä Länsi-Suomen ympäristökeskukseen hankkeiden koordinaattorille Hannele Kekäläiselle.

3§

TARKKAILUOHJELMIEN NÄHTÄVILLÄ PITÄMINEN
LSU:n päätös 25.4.2006 Dnro LSU-2005-Y-515 (19) koskien Teuvanjoen pohjapatojen
työnaikaisten vesistövaikutusten tarkkailuohjelman hyväksymistä on ollut nähtävillä Teuvan ja Karijoen kuntien ilmoitustauluilla 26.4.-26.5.2006. Päätöksestä ei ole määräajassa jätetty kirjallista oikaisuvaatimusta Länsi-Suomen ympäristölupavirastolle (PL 115, 00230
HELSINKI).

Pohjanmaan työvoima- ja elinkeinokeskuksen päätös 7.3.2006 Dnro 1668/5723/2006 koskien Teuvanjoen kalataloudellisen tarkkailuohjelman hyväksymistä on ollut nähtävillä
Teuvan kunnan sekä Pohjanmaan TE-keskuksen ilmoitustauluilla 8.3.-13.4.2006. Päätöksestä ei ole määräajassa jätetty kirjallista oikaisuvaatimusta Länsi-Suomen ympäristölupavirastolle (PL 115, 00230 HELSINKI).

4§

TIEDOTTAMINEN HANKKEESTA
Ohjausryhmän kokouksissa 1 ja 2 on annettu ohjausryhmän puheenjohtajan ja hankkeen
vastuuhenkilön tehtäväksi hankkeesta tiedottaminen.
Toimenpiteet:
Teuvan kunnan kotisivuille kohtaan ´Projektit´ on avattu hankkeelle omat sivut nimellä
Teuvanjoen pohjapatojen rakentaminen. Sivuilla on selvitetty hankkeen taustaa, tavoitteita
ja keskeiset toimenpiteet, yhteystiedot, hankkeen tilanne, hankkeen rahoitus ja yhteistyötahot sekä hankkeen suunnitelmat ja raportit.
Sovittiin, että hankkeen sivut päivitetään patotöiden valmistuttua.
Lisäksi patotöiden kuluessa on paikallislehti Tejuka 5.7.2006 (nro 27) julkaissut hankkeesta
artikkelin, samoin sanomalehti Ilkka on 11.7.2006 julkaissut hanketta koskevan artikkelin.
Projektikoordinaattori Hannele Kekäläisen kanssa on sovittu, että työmaat merkitään ”kevein” A3-kokoisin infokyltein. Molemmissa patotyökohteissa on sovitun mukaiset infokyltit.

5§

HANKKEEN AIKATAULUUN LIITTYVÄT ASIAT
Patojen rakentamistyöt on aloitettu 3.7.2006 Teirilänkuohusta. Työt ovat pääosiltaan valmistuneet 14.7.2006, ja työt on vastaanotettu rakennuttajalle 22.8.2006.
Todettiin, että hanke on edennyt etuajassa rahoitushakemuksessa esitettyyn toteuttamisaikatauluun verrattuna, jossa työn on esitetty valmistuvan viimeistään lokakuun 2006 loppuun
mennessä.
Työnaikaisten vesistövaikutusten tarkkailuohjelman yhteenveto-/loppuraportti on valmistunut 16.8.2006.
Kalataloudellinen tarkkailu toteutetaan ohjelman mukaan kesällä 2007, vuosi patotöiden
valmistumisen jälkeen.

6§

HANKKEEN KUSTANNUKSET JA MAKSATUS
Kirjanpitoraportin mukaan hankkeen kustannuksista on toteutunut 22.8.2006 mennessä
(alv. 0 %):
57 425,66 €
Kustannuksista puuttuu vielä mm. seuraavat menoerät (alv. 0 %):
- urakoitsijan loppusaatava
12 902,00 €
- kalataloustarkkailukustannukset
1 235,00 €
- asiapapereiden kopiointikustannuksia, hallintokustannuksia
n. 5 200,00 €
yhteensä
n. 20 000,00 €

Avustuspäätöksen mukaan maksatushakemus tehdään puolivuosittain 30.6. ja 31.12. Maksatus tapahtuu kahdessa erässä, joista viimeisen tulee olla vähintään 25 % hankkeen kustannuksista.
Hankkeesta ei ole tehty maksatushakemusta, koska toteutuneet kustannukset 30.6.2006
mennessä ovat olleet vähäiset, n. 1 600,00 euroa (alv. 0 %).

7§

ILMOITUS HANKKEEN VALMISTUMISESTA
Sovittiin, että ohjausryhmän puheenjohtaja ja vastuuhenkilö laativat ja allekirjoittavat ympäristölupaviraston lupamääräysten kohdan 9 mukaisen ilmoituksen patotöiden valmistumisesta. Ilmoitus tulee tehdä kirjallisesti 60 päivän kuluessa töiden valmistumisesta ympäristölupavirastolle, Länsi-Suomen ympäristökeskukselle, Pohjanmaan työvoima- ja elinkeinokeskukselle sekä Teuvan kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle.

8§

MUUT ASIAT
Työnaikaisten vesistövaikutusten tarkkailuohjelman yhteenveto-/loppuraportti 16.8.2006
Todettiin, että vesistövaikutusten tarkkailu on suoritettu laaditun, ympäristökeskuksen hyväksymän tarkkailuohjelman mukaisesti.
Yksittäiset tarkkailutulokset on toimitettu tarkkailuohjelman mukaisesti tiedoksi LänsiSuomen ympäristökeskukselle.
Tarkkailutuloksista laadittu yhteenveto-/loppuraportti on saatettu tiedoksi tarkkailuohjelman mukaisesti Länsi-Suomen ympäristökeskukselle, Teuvan ja Karijoen kuntien ympäristönsuojeluviranomaisille sekä TE-keskukselle ja Teuvan-Jurvan jakokunnalle.
Ohjausryhmä hyväksyi vesistötarkkailusta laaditun yhteenveto-/loppuselvitysraportin.

7§

SEURAAVA KOKOUS
Ohjausryhmän seuraavan kokouksen ajankohta sovitaan erikseen myöhemmin.

Puheenjohtaja

Simo Rinta-Uppa

Sihteeri

Jari Kallio

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi.

Päivi Ketola
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Jussi Nevala

