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Etelä-Suomi 

KUULUTUS 
 
Vesilain mukainen lupahakemus 

 

Hakija Kouvolan kaupunki 

 

Asia Iitin Pyhäjärven yleisen paikallisväylän jatkaminen ja syventäminen, Kouvo-

la ja Iitti 

 

Hakemuksen pääasiallinen sisältö 

Tiivistelmä ja karttakuva kuulutuksen ohessa. 

 

Kuulutuksen ja hakemusasiakirjojen nähtävänäpito 

Tämä kuulutus pidetään nähtävänä 1.11. – 2.12.2019 Iitin kunnan ja Kou-

volan kaupungin ilmoitustaululla ja Etelä-Suomen aluehallintoviraston ilmoi-

tustaululla. Kuulutus ja julkiset asiakirjat ovat luettavissa osoitteessa 

www.avi.fi/lupa-tietopalvelu 

 

Julkiset hakemusasiakirjat ovat kuulutusaikana yleisesti nähtävillä sähköi-

sesti Iitin kunnantalon asiakaspääteellä osoite; Rautatienkatu 20 ja Kouvo-

lan kaupungin kirjastojen asiakaspalvelupäätteiltä (yhteystiedot ja aukiolo-

ajat https://kyyti.finna.fi/).  

 
Muistutusten ja mielipiteiden tekeminen  

Muistutuksia hakemuksen johdosta voivat tehdä ne, joiden oikeutta tai etua 

asia saattaa koskea (asianosainen). Viranomaisilta, joita asia koskee, pyy-

detään lausunto. Muilla kuin asianosaisilla on tilaisuus ilmaista mielipiteen-

sä hakemuksen johdosta. 

 

Kirjalliset muistutukset ja mielipiteet voidaan esittää vapaamuotoisesti. 

 

Ohjeet muistutusten tekemiseen 

Muistutuksista tulee käydä ilmi seuraavat seikat: 

- muistuttajan nimi, postiosoite, mahdollinen sähköpostiosoite ja puhelin-

numero  

- yllä mainittu hakijan ja asian nimi sekä diaarinumero  

ESAVI/23055/2019 

- muistuttajan kiinteistön nimi ja kiinteistötunnus 

- yksilöidyt vaatimukset sekä niiden perusteet 

https://tietopalvelu.ahtp.fi/Lupa/Lisatiedot.aspx?Asia_ID=1658807
https://tietopalvelu.ahtp.fi/Lupa/Lisatiedot.aspx?Asia_ID=1658807
ato
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- muistuttajan tai asiamiehen allekirjoitus, ellei muistutusta toimiteta säh-
köisesti 

- mahdollisen asiamiehen valtakirja tai muu luotettava selvitys asiamie-
hen toimivallasta. 

 

Muistutukset ja mielipiteet on toimitettava viimeistään 2.12.2019 ensisi-

jaisesti 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 seu-

raavilla yhteisillä maa- tai vesialueilla:  

 

286-410-878-3 

286-472-876-6 

286-472-876-5 

286-472-876-8 

 

Lisätietoja antavat 

Ympäristölakimies Anne Valjakka, puh. 0295 016 438  

sähköposti: anne.l.valjakka@avi.fi 

Ympäristöneuvos Erja Tasanko puh. 0295 016 248  

sähköposti: erja.tasanko@avi.fi 

http://www.avi.fi/muistutus
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Kouvolan kaupunki hakee Etelä-Suomen aluehallintovirastolta lupaa uusien väylänosien perustamiselle yleissuunni-

telman mukaisesti. Kouvolan kaupungin alueelle sijoittuvassa hankkeessa Iitin Pyhäjärven vesiväylä sijoittuu Kymen-

laakson maakunnan pohjoisosassa sijaitsevaan Pyhäjärven vesistöön. Hankkeessa on tarkoitus perustaa uusia väy-

länosia Saunarannasta Hovinsaaren eteläpuolelle, väylän nykyiseen alkukohtaan sekä Hovinsaaren itäpuolelle kaksi 

uutta väyläosuutta Tehtaansaaren molemmin puolin. Lintukymin nykyistä väyläosuutta jatketaan nykyistä idemmäs 

tien nro 46 sillan itäpuolella sijaitsevalle veneiden vesillelaskupaikalle.  

 

Lisäksi nykyisen väyläalueen kulkusyvyydet 1,4, 1,1 ja 0,9 m muutetaan 1,8, 1,5 ja 1,1 m:iin. Tämän yhteydessä väy-

län väyläluokka muutetaan venereitistä (VL6) paikallisveneväyläksi (VL5) ja väylän väyläalueet tarkistetaan. 

 

Pyhäjärvi on melko kirkasvetinen järvi, ja pääosin Pyhäjärven altaassa on kasvillisuutta melko niukasti. Ranta- ja vesi-

kasvillisuus alueella vaihtelee karuista alueista reheviin, mataliin ja lähes umpeenkasvaneisiin lahtiin. Pyhäjärven ran-

ta-alueilla on loma- ja asuinrakennuksia, peltoalueita ja soisia vyöhykkeitä sekä metsäalueita. Nykyinen liikenne Pyhä-

järvellä on pääosin kesäasukkaiden mökkiliikennettä ja paikallisten asukkaiden liikennettä soutu- ja perämoottorive-

neillä, sekä lisääntyvissä määrin venetrailerilla tuotavia vapaa-ajankalastajien veneitä. Hankealueella ei harjoiteta 

kaupallista vesiliikennettä. 

 

Hankkeella parannetaan alueen vesiliikenteen turvallisuutta sekä tulevaisuuden matkailumahdollisuuksia. Väylän 

osien perustamisella pyritään myös ohjaamaan alueen vesiliikennettä virallisille kulkuväylille järvialueella. Hanke edis-

tää myös rakenteilla olevan Kimolan kanavan vesiliikenteellisiä tavoitteita ja mahdollistaa Päijänteeltä saapuvien ve-

neilijöiden turvallisen liikkumisen Pyhäjärven alueella. 

 

Uusien turvalaitteilla merkittyjen väylän osien perustamisella ei arvioida olevan vesiympäristön tai muun ympäristön 

kannalta pysyviä haitallisia vaikutuksia. Hankkeen pienimuotoisten vesirakennustöiden ja vesiliikenteen mahdolliset 

lievät meluvaikutukset keskittyvät väylien välittömään läheisyyteen. Hankkeessa ei ruopata.  

 




