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KUULUTUS
Vesilain mukainen lupahakemus
Hakija

Elenia Oy

Asia

Sähkökaapelin rakentaminen Aatunselän alitse sekä valmistelulupa, Äänekoski

Hakemuksen pääasiallinen sisältö
Elenia Oy hakee vesilain mukaista käyttöoikeutta 20 kV sähkökaapelin rakentamiseen Äänekosken Kuhnamon Aatunselänjärveen ja lupaa ryhtyä
hanketta valmisteleviin toimenpiteisiin ennen lupapäätöksen lainvoimaisuutta. Hankkeen tarkoitus on korvata 20 kV ilmajohto Aatunselänjärven yllä. Sähkökaapeli on suunniteltu kulkemaan vesialueiden 992-454-876-34 ja
992-403-876-2 kautta ja rantautumaan kiinteistöille 992-454-3-389 ja 992403-1-374. Kaikki kiinteistönomistajat ovat hyväksyneet hankkeen kirjallisesti. Alituspaikalla on yleinen veneväylä. Alueella on Äänekoski-Suolahti
yleiskaava. Alueella tai sen lähistössä ei ole Natura 2000-aluetta tai muuta
suojelualuetta.
Kaapelia asennetaan noin 280 m matkalle pohjaan painottamalla. Rantaalueilla kaapeli asennetaan suojaputkeen ja peitetään 70 cm syvään kaivantoon. Hakijan mukaan työ aiheuttaa vähäistä ja tilapäistä veden samentumista. Kaapelin suunniteltu asennusajankohta heinä-marraskuussa 2019.
Kuulutuksen ja hakemusasiakirjojen nähtävänäpito
Tämä kuulutus pidetään nähtävänä 13.12.2018. – 14.1.2019 Äänekosken
kaupungin ilmoitustaululla ja Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston ilmoitustaululla. Kuulutus ja hakemusasiakirjat keskeisiltä osin ovat luettavissa sähköisesti osoitteessa www.avi.fi/lupatietopalvelu. Äänekosken kaupungintalolla (Hallintokatu 4) on käytettävissä yleisötietokoneita asiakirjojen
katsomiseen.
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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.
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, 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 14.1.2019
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 antavat
Ympäristötarkastaja Frans Haapaniemi, puh. 0295 018 757
sähköposti: etunimi.sukunimi@avi.fi

