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Lausunto, muistutus tai mielipide ympäristötai vesilain mukaisesta hakemuksesta
i Viranomainen
j
k
l
m
n
n Yritys
j
k
l
m
j Yhdistys
k
l
m
n
j Henkilö/yhteisö
k
l
m
n

Viranomainen/yritys/yhdistys (yksityishenkilön ei tarvitse täyttää)
Y-tunnus

1791817-6

Nimi

Raahen kaupunki / Kaavoitusviranomainen

Osoite

Ruskatie 1

Postinumero

92140

Postitoimipaikka

Pattijoki

Puhelinnumero

08 439 3111

Sähköposti

kaavoitus@raahe.fi

Yksityis- tai yhdyshenkilön yhteystiedot

Sukunimi

Mathias

Etunimi

Holmén

Postiosoite

Ruskatie 1

Postinumero

92140

Postitoimipaikka

Pattijoki

Puhelinnumero

0408303159

Sähköposti

mathias.holmen@raahe.fi

Vahvistus lomakkeen vastaanottamisesta ja PDF-muodossa oleva kopio lähettämästänne lomakkeesta
lähetetään ilmoittamaanne sähköpostiin

Asian tiedot
Virasto

Pohjois-Suomen AVI

Asioinnin tarkoitus

Lausunto (vain viranomaiset)

Hakemuksen diaarinumero

PSAVI/3877/2014

Hakija
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Fennovoima Oy
Hakemuksen nim i

Ydinvoimalaitoksen ympäristölupa ja toiminnanaloittamislupa
sekä vesilain mukainen lupa meriveden ottoon, Pyhäjoki ja Raahe

Mikäli muistutus koskee hakemuksen tarkoittaman toiminnan vaikutusalueella olevaa
kiinteistöä, niin siitä seuraavat tiedot
Kunta
Tilan nimi

Valitse...

Käyntiosoite
Kiinteistötunnus

Lausunto, muistutus tai mielipide
Lausuntopyyntönne 1.12.2015
Viite: Fennovoima Oy, Ydinvoimalaitoksen ympäristölupa ja toiminnanaloittamislupa sekä vesilain
mukainen lupa meriveden ottoon, Pyhäjoki ja Raahe
Dnro PSAVI/3877/2014
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on pyytänyt kaavoitusviranomaisen lausuntoa viitekohdassa
mainitusta hakemuksesta.
Raahen kaupungin kaavoitusviranomainen kiittää lausuntopyynnöstä ja toteaa lausuntonaan:
Alueella on voimassa Hanhikiven ydinvoimalaitosalueen osayleiskaava ja asemakaava, KV hyv.
15.11.2010 § 63 ja 64, lainvoima 11.6.2013. Osayleiskaava ja asemakaava tulivat voimaan 12.6.2013.
Raahen kaupungin Hanhikiven ydinvoimalaitosalueen asemakaavan nro 210 asemakaavamerkintöjen ja määräysten mukaan:
W-1 = Vesialue.
Aluetta voidaan käyttää voimalaitoksen tarkoituksiin ja sille voidaan rakentaa voimalaitoksen
tarvitsemia laitureita ym. rakennelmia ja laitteita vesilain säännösten puitteissa. Ennen alueella
tehtäviä vesirakennustöitä on oltava yhteydessä Museovirastoon, jotta vedenalaista kulttuuriperintöä
koskevan inventoinnin tarve voidaan arvioida.
EN-2 = Energiahuollon korttelialue.
Alueelle voidaan rakentaa ydinvoimalaitoksen tukitoimintoja sekä rakentamiseen ja huoltoon liittyvää
asumista ym. toimintoja.
ge=Arvokas harjualue tai muu geologinen muodostuma.
Raahen kaupungin kaavoitusviranomaisella ei ole erityistä huomautettavaa hakemuksesta asiassa
dnro PSAVI/3877/2014. Hakemuksessa esitetty toim inta toteuttaa kaupunginvaltuuston hyväksymää
lainvoimaista kaavaa.
Raahessa, 3.2.2016
Mathias Holmén
Kaavasuunnittelija
Voit kirjoittaa muistutuksen tai mielipiteen suoraan täyttökenttään tai liittää lomakkeeseen erillisenä
tiedostona tehdyn asiakirjan tämän kohdan alapuolella.
Mikäli muistutukseen tai mielipiteeseen on tarve liittää ei julkisia tietoja (mm. terveystiedot), pyydetään
ne lähettämään liitetiedostona.
Muistutuksessa ja mielipiteessä esitetään hakemusta koskevat yksilöidyt vaatimukset ja niiden perusteet.
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Lisäksi voidaan esittää muita hakemukseen liittyviä asioita, jotka halutaan tuoda hakemusta käsittelevän
viranomaisen tietoon.
Mikäli käytetään asiamiestä on esitettävä myös selvitys asiamiehen toimivallasta.
Viranomaisilla on mahdollisuus antaa lausunto vastaavasti.

Liitteet
Liitetiedostojen tulee olla avattavissa yleisimmillä ohjelmilla, kuten Microsoft Office -järjestelmän
ohjelmat tai Adobe Acrobat. Tiedostojen yhteiskoko saa olla korkeintaan 32 MB. Liitetiedostot
tarkistetaan haittaohjelmien varalta. Vastaanottaja pidättää oikeuden poistaa mahdolliset haittaohjelmat
liitetiedostoista. Liitetiedostoissa ei saa olla suoritettavaa koodia eikä ohjelmia, esim. makroja.
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