Dnro

ESAVI/26177/2019

Etelä-Suomi
27.9.2019

KUULUTUS
Vesilain mukainen lupahakemus
Hakija

Haminankylän osakaskunta

Asia

Ansionjärven kunnostaminen, Hausjärvi

Hakemuksen pääasiallinen sisältö
Haminankylän osakaskunta hakee vesilain mukaista lupaa Ansionjärven
Natura 2000 -alueen kunnostustöille Hausjärven kunnassa. Järvelle on
suunniteltu seuraavia vesiluvan vaativia toimenpiteitä: kanavien eli syväuomien kaivu, yhdysuomien kaivu, allikoiden kaivu sekä kosteikkojen ja
laskeutusaltaiden kaivu. Ruopattavia massoja on suunnitelman mukaan yhteensä noin 70 590 m3 (ktr). Massat läjitetään maalle tarkoitukseen soveltuville läjitysalueille. Toteutus tehdään osana laajempaa FRESHABIT LIFE
IP -vesistöjen kunnostushanketta.
Kuulutuksen ja hakemusasiakirjojen nähtävänäpito
Tämä kuulutus pidetään nähtävänä 1.10. – 31.10.2019 Hausjärven kunnan
ilmoitustaululla ja Etelä-Suomen aluehallintoviraston ilmoitustaululla. Kuulutus ja julkiset asiakirjat ovat lisäksi luettavissa osoitteessa www.avi.fi/lupatietopalvelu
Hakemusasiakirjat ovat kuulutusaikana yleisesti nähtävillä Hausjärven
kunnanvirastossa, osoite: Keskustie 2-4.
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
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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 31.10.2019 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.
Tiedoksianto järjestäytymättömien osakaskuntien osakkaille
Hakemuksessa tarkoitetulla hankkeella saattaa olla vaikutuksia myös seuraavilla yhteisillä maa- tai vesialueilla:
86-410-876-1

Lisätietoja antavat
Ympäristöylitarkastaja Janita Peltonen, puh. 0295 018 766
Ympäristöneuvos Ville Salonen, puh. 0295 016 508
sähköposti: etunimi.sukunimi@avi.fi

