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KUULUTUS

Vesilain mukainen lupahakemus

Hakija Iitin Matkailu ry

Asia Kymijoen Harakkakosken ylittävän riippusillan rakentaminen sekä valmiste-
lulupa, Iitti

Hakemuksen pääasiallinen sisältö
Iitin Matkailu ry. hakee lupaa riippusillan rakentamiseen Kymijoen yli Ha-
rakkakosken kohdalla Iitin kunnassa sekä asiaan liittyvää valmistelulupaa.
Suunnitellun sillan jänneväli on noin 60 m ja riippusillan lyhyin etäisyys ve-
denpintaan on 5 m. Veteen ei sijoiteta rakenteita tai rakentamisen aikana
tehdä veteen vaikuttavia vesirakennustöitä. Hanke ei aiheuta samentumis-
ta tai muita vesistövaikutuksia.

Kuulutuksen ja hakemusasiakirjojen nähtävänäpito
Tämä kuulutus pidetään nähtävänä 12.11. – 12.12.2019 Iitin kunnan ilmoi-
tustaululla ja Etelä-Suomen aluehallintoviraston ilmoitustaululla. Kuulutus ja
julkiset asiakirjat ovat luettavissa osoitteessa www.avi.fi/lupa-tietopalvelu

Hakemusasiakirjat ovat kuulutusaikana yleisesti nähtävillä sähköisesti Iitin
kunnantalon palvelupiste Monitorissa, osoite: Rautatienkatu 20.

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
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- muistuttajan kiinteistön nimi ja kiinteistötunnus

https://tietopalvelu.ahtp.fi/Lupa/Lisatiedot.aspx?Asia_ID=1668377
ato
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- yksilöidyt vaatimukset sekä niiden perusteet
- 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 12.12.2019 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.

Lisätietoja antavat
Ympäristöylitarkastaja Ilona Joensuu, puh. 0295 016 358
Ympäristöneuvos Erja Tasanko, puh. 0295 016 248
sähköposti: etunimi.sukunimi@avi.fi

http://www.avi.fi/muistutus



