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KUULUTUS
Vesilain mukainen lupahakemus
Hakijat

Mauri Rytkönen, Honkanen Eero-Mikko, Berghem Hannele, Mäkipaja Kirsti

Asia

Sillan rakentaminen Ala-Räävelin Kuivasalmen Myllysaareen, Heinola

Hakemuksen pääasiallinen sisältö
Lupaa haetaan pengersillalle mantereelta Myllysaareen. Nykyinen Kuivasalmen ylittävä pengersilta, jossa on aukon kohdalla puukansi, korvataan
rummulla varustetulla penkereellä. Saareen, jossa on 4 lomakiinteistöä,
mahdollistetaan näin pelastustie. Järven (Ala-Rääveli) vedenpinta vaihtelee
noin 0,5 m kevään ja loppukesän välillä. Kuivasalmen syvyys vaihtelee 0,6
m:stä 0,1 metriin. Sillan alta aukon kohdalta on pohjaa aiemmin syvennetty
niin, että vettä on matalan veden aikana 20-30 cm.
Samassa yhteydessä salmea ruopataan keskeltä noin 5 m3 ja ruoppauskohtaan asetetaan halkaisijaltaan 1,8 m oleva rumpu, jotta vesiyhteys salmessa säilyy.
Kuulutuksen ja hakemusasiakirjojen nähtävänäpito
Tämä kuulutus pidetään nähtävänä 16.1. – 15.2.2019 Heinolan kaupungin
ilmoitustaululla ja Etelä-Suomen aluehallintoviraston ilmoitustaululla. Kuulutus ja julkiset asiakirjat ovat lisäksi luettavissa osoitteessa www.avi.fi/lupatietopalvelu.
Hakemusasiakirjat ovat kuulutusaikana yleisesti nähtävillä Heinolan kaupungintalolla, osoite: Rauhankatu 3.
Muistutusten ja mielipiteiden tekeminen
Muistutuksia hakemuksen johdosta voivat tehdä ne, joiden oikeutta tai etua
asia saattaa koskea (asianosainen). Viranomaisilta, joita asia koskee, pyydetään lausunto. Muilla kuin asianosaisilla on tilaisuus ilmaista mielipiteensä hakemuksen johdosta.
Kirjalliset muistutukset ja mielipiteet voidaan esittää vapaamuotoisesti.
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Ohjeet muistutusten tekemiseen
Muistutuksista tulee käydä ilmi seuraavat seikat:
- muistuttajan nimi, postiosoite, mahdollinen sähköpostiosoite ja puhelinnumero
- yllä
mainittu
hakijan
ja
asian
nimi
sekä
diaarinumero
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- muistuttajan kiinteistön nimi ja kiinteistötunnus
- yksilöidyt vaatimukset sekä niiden perusteet
- muistuttajan tai asiamiehen allekirjoitus, ellei muistutusta toimiteta sähköisesti
- mahdollisen asiamiehen valtakirja tai muu luotettava selvitys asiamiehen toimivallasta.
Muistutukset ja mielipiteet on toimitettava viimeistään 15.2.2019 ensisijaisesti sähköistä muistutuslomaketta käyttäen www.avi.fi/muistutus,
postitse (Etelä-Suomen aluehallintovirasto, PL 110, 00521 Helsinki) tai
sähköisesti (ymparistoluvat.etela@avi.fi).
Tiedoksianto kiinteistön osaomistajalle
Kiinteistön osaomistajaa pyydetään toimittamaan tämä tiedoksianto myös
kiinteistön mahdollisille muille haltijoille.
Lisätietoja antavat
Ympäristöylitarkastaja Hanna Pesonen, puh. 0295 016 424
sähköposti: hanna.pesonen@avi.fi
Ympäristöneuvos Erja Tasanko, puh. 0295 016 248
sähköposti: erja.tasanko@avi.fi

