Aluehallintovirasto
Länsi ja Sisä-Suomi

Dnro

LSSAVl/7756/2018

20.2.2019

KUULUTUS
Vesilain mukainen lupahakemus
Hakija

Koljonen Jouko ja Jussila Kari

Asia

Rannan ruoppaus Saanijärven Pöhlönrannassa, Pihtipudas

Hakemuksen pääasiallinen sisältö
Jouko Koljonen ja Kari Jussila hakevat vesilain mukaista lupaa vesialueen
ruoppaamiselle Pihtiputaan kunnan Saanijärven Pöhlönrannassa. Ruoppaus kohdistuu hakijoiden kiinteistöjen Kesäranta (601-404-25- 71) ja Saanila (601-404-25-96) edustalla olevalle Pihtiputaan osakaskunnan yhteiselle vesialueelle (601-876-1-0). Ruoppauksen tarkoituksena on poistaa kasvillisuutta ja alueelle tulvavesien mukana kertynyttä maa-ainesta. Hakemuksen mukaan ruoppaus parantaa ranta-alueen vedenlaatua ja virkistyskäyttöä. Saani- ja Elämänjärven rantaosayleiskaavan luonto- ja maisemaselvityksen mukaan ruoppausalue on luokiteltu maisemaekologisesti tavalliseksi ympäristöksi.
Ruopattava massamäärä on enintään 8000 m3. Ruoppaus suoritetaan kaivinkoneella ja ruoppausmassat kuljetetaan pelloille. Ruoppauksen suunniteltu ajankohta on syksyllä 2019 ja sen kestoksi hakijat arvioivat noin kuukauden.
Kuulutuksen ja hakemusasiakirjojen nähtävänäpito
Tämä kuulutus pidetään nähtävänä 22.2. - 25.3.2019 Pihtiputaan kunnan
ilmoitustaululla ja Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston ilmoitustaululla.
Kuulutus ja hakemusasiakirjat ovat luettavissa sähköisesti osoitteessa
www.avi.fi/lupatietopalvelu. Pihtiputaan kunnanviraston aulassa (Keskustie
9) on käytettävissä yleisötietokone asiakirjojen katsomiseen.
Muistutusten ja mielipiteiden tekeminen
Muistutuksia hakemuksen johdosta voivat tehdä ne, joiden oikeutta tai etua
asia saattaa koskea (asianosainen). Viranomaisilta, joita asia koskee, pyy-
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detään lausunto. Muilla kuin asianosaisilla on tilaisuus ilmaista mielipiteensä hakemuksen johdosta.
Kirjalliset muistutukset ja mielipiteet voidaan esittää vapaamuotoisesti.
Ohjeet muistutusten tekemiseen
Muistutuksista tulee käydä ilmi seuraavat seikat:
muistuttajan nimi, postiosoite, mahdollinen sähköpostiosoite ja puhelinnumero
- yllä mainittu hakijan ja asian nimi sekä diaarinumero LSSAVl/7756/2018
muistuttajan kiinteistön nimi, rekisterinumero, kiinteistörekisterikylä ja
kunta (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 pyydetään toimittamaan viimeistään 25.3.2019
ensisijaisesti sähköistä muistutuslomaketta käyttäen www.avi.fi/muistutus
tai sähköpostilla (kirjaamo.lansi@avi.fi) tai kirjallisina postitse (Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, Ympäristöluvat, PL 200, 65101 Vaasa).

Tiedoksianto kiinteistön osaomistajalle
Kiinteistön osaomistajaa pyydetään toimittamaan tämä tiedoksianto myös
kiinteistön mahdollisille muille haltijoille.
Lisätietoja antaa
ympäristötarkastaja Maria Järvi-Laturi, puh. 0295 018 771
sähköposti: etunimi.sukunimi@avi.fi

Ollut nähtävänä Pihtiputaan
kunnan ilmoitustaululla.
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