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Etelä-Suomi

KUULUTUS
Vesilain mukainen lupahakemus
Kuulutuksen julkaisupäivä
17.7.2020
Hakemuksen tiedoksisaantipäivä
Hakemuksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta eli 24.7.2020.
Hakija

Siuntion kunta

Asia

Siuntion uuden veneväylän määrääminen yleiseksi paikallisväyläksi, Siuntio

Hakemuksen pääasiallinen sisältö
Siuntion kunta hakee uuden veneväylän määräämistä yleiseksi paikallisväyläksi. Uusi
veneväylä, jonka kulkusyvyys on 1,8 m ja haraussyvyys MW2019 -2,4 m, tulee muodostamaan yhteyden Kantvikin väylältä Störsvikenin venesatamaan. Veneväylän liikenne on
pääsääntöisesti pienveneliikennettä, ja väylä on ollut käytössä epävirallisena reittinä
ulos Störsvikenin venesatamasta. Väylällä ei tehdä ruoppaustöitä, mutta sille asennetaan kaksi viittaa Störsvikenin pienvenesataman aallonmurtajan läheisyyteen.
Hankkeesta saatavat hyödyt ovat veneilyturvallisuuden paraneminen ja hajautuneen veneliikenteen keskittyminen merkitylle väylälle. Lisäksi hankkeesta katsotaan olevan hyötyä pienvenesataman vieraspaikkatoiminnan kehittymiselle. Hanke ei vaaranna luonnonsuojelullisia arvoja eikä hankkeella ole haitallisia vaikutuksia alueen rakennettuun ympäristöön. Hanke ei ole luonnonsuojelulain tai jätelain vastainen. Hankkeesta ei aiheudu
korvattavaa vahinkoa, haittaa tai muuta edunmenetystä vesialueen omistajille eikä muillekaan vesialueeseen liittyvien etujen tai oikeuksien omistajille.

ETELÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTO, YMPÄRISTÖLUPAVASTUUALUE │ ymparistoluvat.etela@avi.fi
puh. 0295 016 000
Hämeenlinnan päätoimipaikka
Helsingin toimipaikka
fax 0295 016 661
Birger Jaarlin katu 15
Ratapihantie 9
kirjaamo.etela@avi.fi
PL 150, 13101 Hämeenlinna
PL 110, 00521 Helsinki
www.avi.fi/etela

2 (2)

Kuulutuksen ja hakemusasiakirjojen nähtävilläpito
Tämä kuulutus ja hakemusasiakirjat pidetään nähtävillä 17.7.–24.8.2020 aluehallintovirastojen verkkosivuilla osoitteessa www.avi.fi/lupatietopalvelu.
Muistutukset ja mielipiteet
Ne, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea (asianosainen), voivat tehdä muistutuksen asiasta. Muilla kuin asianosaisilla on tilaisuus ilmaista mielipiteensä.
Ohjeet muistutuksen tekemiseen
Muistutuksesta tulee käydä ilmi seuraavat seikat:
- muistuttajan nimi, postiosoite, mahdollinen sähköpostiosoite ja puhelinnumero
- yllä mainittu hakijan ja asian nimi sekä diaarinumero ESAVI/12017/2020
- 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
24.8.2020:
- sähköisen asioinnin kautta: www.avi.fi/muistutus
- sähköpostina: ymparistoluvat.etela@avi.fi
- postitse: Etelä-Suomen aluehallintovirasto, Ympäristöluvat, PL 110, 00521 Helsinki.
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
Ympäristölakimies Anne Valjakka, puh. 0295 016 438 (poissa 8.8.-23.8.)
sähköposti: anne.l.valjakka@avi.fi
Ympäristöneuvos Erja Tasanko, puh. 0295 016 248 (paikalla 27.7. alkaen)
sähköposti: erja.tasanko@avi.fi

