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Itä-Suomi

KUULUTUS
Vesilain mukainen lupahakemus

Kuulutuksen julkaisupäivä
26.2.2020
Hakemuksen tiedoksisaantipäivä
Hakemuksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta, eli 4.3.2020.
Hakija

Toivo Malinen

Asia

Jaamanlammesta Pyhäselkään laskevaan uomaan rakennettujen siltarumpujen pysyttäminen, Liperi ja Joensuu

Hakemuksen pääasiallinen sisältö
Toivo Malinen on aluehallintovirastoon 24.10.2019 saapuneessa hakemuksessa pyytänyt lupaa Jaamanlammesta Pyhäselkään laskevaan puroon rakennettujen kahden siltarummun pysyttämiseen Liperin kunnassa ja Joensuun kaupungissa. Hakija on rakentanut omistamiensa kiinteistöjen 426-405-105-91 ja 426-405-105-75 rajalle kaksi siltarumpua purouoman kohdalle mahdollistaakseen suoran pääsyn ja huoltoreitin omistamiensa
kiinteistöjen välillä. Rummut ovat halkaisijaltaan 400 mm ja pituudeltaan 6 ja 8 metriä.
Rumpujen asennuksen yhteydessä uomaan on tuotu soramaata noin 20 m³. Rumpujen
asentaminen ei hakijan mukaan aiheuta vahingollisia muutoksia ympäristön luonnonolosuhteissa tai vesiluonnossa ja sen toiminnassa.
Kuulutuksen ja hakemusasiakirjojen nähtävillä pito
Tämä kuulutus ja hakemusasiakirjat pidetään nähtävillä 26.2.–3.4.2020 aluehallintovirastojen verkkosivuilla osoitteessa:
https://tietopalvelu.ahtp.fi/Lupa/Lisatiedot.aspx?Asia_ID=1713647
Muistutukset ja mielipiteet
Ne joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea (asianosainen), voivat tehdä muistutuksen asiasta. Muilla kuin asianosaisilla on tilaisuus ilmaista mielipiteensä.

ITÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTO
puh. 029 501 6800
Mikkelin päätoimipaikka
kirjaamo.ita@avi.fi
Maaherrankatu 16
www.avi.fi/ita
Mikkeli
Postiosoite: PL 50, 50101 Mikkeli

Joensuun toimipaikka
Torikatu 36 C
Joensuu

Kuopion toimipaikka
Hallituskatu 12–14
Kuopio
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Ohjeet muistutuksen tekemiseen
Muistutuksesta tulee käydä ilmi seuraavat seikat:
- muistuttajan nimi, postiosoite, mahdollinen sähköpostiosoite ja puhelinnumero
- yllä mainittu hakijan ja asian nimi sekä diaarinumero ISAVI/8538/2019
- kiinteistön nimi ja kiinteistötunnus, jota muistutus koskee
- yksilöidyt vaatimukset sekä niiden perusteet
- muistuttajan tai asiamiehen allekirjoitus, ellei muistutusta toimiteta sähköisesti
- mahdollisen asiamiehen valtakirja tai toimitettaessa muistutus sähköisesti muu selvitys asiamiehen toimivallasta.
Muistutus tai mielipide pyydetään toimittamaan jollain seuraavista tavoista viimeistään
3.4.2020
- sähköisen asioinnin kautta: www.avi.fi/muistutus
- sähköpostina: kirjaamo.ita@avi.fi
- postitse: Itä-Suomen aluehallintovirasto, Ympäristöluvat, PL 50, 50101 Mikkeli.
Tieto päätöksen antamisesta (päätöksen tiedoksiantokuulutus) tullaan lähettämään sähköpostitse niille muistuttajille / mielipiteen esittäneille, jotka ovat asioineet sähköisesti.
Tiedoksianto kiinteistön osaomistajalle
Kiinteistön osaomistajaa pyydetään toimittamaan tämä tiedoksianto myös kiinteistön
mahdollisille muille omistajille tai haltijoille.
Lisätietoja antavat
Emil Kuosmanen, puh. 050 396 1244
sähköposti: emil.kuosmanen@avi.fi
Riitta Ikäheimo, puh. 0295 016 828
sähköposti: riitta.ikaheimo@avi.fi

