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KUULUTUS
Vesilain mukainen lupahakemus

Hakija

Rauha Koistinen perustettavan tiekunnan lukuun

Asia

Pengertien rakentaminen Pyhäselän Saunasaareen ja vesialueen ruoppaus, Liperi

Hakemuksen pääasiallinen sisältö
Hakemuksessa on pyydetty lupaa pengertien rakentamiseen Ahosaaren ja Saunasaaren väliseen salmeen sekä vesialueen ruoppaamiseen tiepenkereen molemmin puolin.
Suunnitellun pengertien pituus vesialueella on noin 150 metriä ja korkeus noin 0,5 metriä. Veden vaihtumisen parantamiseksi tien runkoon rakennetaan joko rumpuputkista (5
x 400 mm rinnakkain) tai betonisista käyttötarkoitukseen valetuista ontelolaatoista (leveys 200 cm ja korkeus 50 cm) koottava virtausaukko. Penkereen molemmin puolin virtausaukkojen edustoille ruopataan pinta-alaltaan yhteensä 530 m2:n virtausreitit.
Lisäksi hakija sitoutuu tiepenkereen rakentamisen yhteydessä kolmena peräkkäisenä
vuotena hoitamaan vesialuetta niittämällä ruovikkoa koneellisesti tiepenkereen molemmin puolin yhteensä 1,75 ha:n alueella.
Kuulutuksen ja hakemusasiakirjojen nähtävänäpito
Tämä kuulutus pidetään nähtävänä 5.4.–6.5.2019 Liperin kunnan ilmoitustaululla ja ItäSuomen aluehallintoviraston ilmoitustaululla.
Hakemusasiakirjat ovat nähtävänä sähköisesti osoitteessa www.avi.fi/lupa-tietopalvelu.
Sähköisiin asiakirjoihin voi tutustua myös Liperin kunnan palvelupisteessä, Varolantie 3,
Liperi.
Muistutukset ja mielipiteet
Ne, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea (asianosainen), voivat tehdä muistutuksen asiasta. Muilla kuin asianosaisilla on tilaisuus ilmaista mielipiteensä.
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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/833/2018
- 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
6.5.2019:
- sähköisen asioinnin kautta: www.avi.fi/muistutus
- sähköpostina: kirjaamo.ita@avi.fi
- postitse: Itä-Suomen aluehallintovirasto, Ympäristöluvat, PL 50, 50101 Mikkeli.
Tiedoksianto kiinteistön osaomistajalle
Kiinteistön osaomistajaa pyydetään toimittamaan tämä tiedoksianto myös kiinteistön
mahdollisille muille omistajille tai haltijoille.

Lisätietoja antavat
Aune Mielonen, puh. 029 501 7029
sähköposti: aune.mielonen@avi.fi
Ari Liimatainen, puh. 029 501 725
sähköposti: ari.r.liimatainen@avi.fi

