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KUULUTUS
Vesilain mukainen lupahakemus

Hakija

Ilomantsin kunta

Asia

Koidanvaaran sillan rakentaminen Koitajoen yli, Ilomantsi

Hakemuksen pääasiallinen sisältö
Koidanvaaran siltapaikka sijaitsee Ilomantsin kunnassa, noin 45 kilometriä keskustasta
koilliseen. Siltapaikalla on rajavartiolaitoksen kapea kevytsilta (partiosilta), joka ylittää
Koitajoen. Sillan pohjoispuolella kulkee Suomen ja Venäjän rajavyöhyke. Koitajoen ylittävää tietä ja siltaa halutaan käyttää maa- ja kiviainesten ajoon kuorma-autoilla, minkä
vuoksi joen yli on rakennettava uusi silta. Nykyisen puukantisen terässillan viereen rakennetaan uusi teräsbetoninen ulokelaattasilta raskaan liikenteen käyttöön. Nykyistä
partiosiltaa ei ole tarkoitus purkaa.
Suunnitellun sillan hyötyleveys on 4,5 m ja pituus 30,6 m. Sillan tulva-aikaista vesipintaa vastaava vapaan aukon leveys on noin 22 m, ja keskiyliveden aikaan sillan vapaa
korkeus on vähintään 1 m. Uoman virtausalaa ei supisteta ja veden virtausnopeus vesiaukossa ei nouse merkittävästi nykyistä suuremmaksi.
Kuulutuksen ja hakemusasiakirjojen nähtävänäpito
Tämä kuulutus pidetään nähtävänä 18.4.–20.5.2019 Ilomantsin kaupungin ilmoitustaululla ja Itä-Suomen aluehallintoviraston ilmoitustaululla.
Hakemusasiakirjat ovat nähtävänä sähköisesti osoitteessa www.avi.fi/lupa-tietopalvelu.
Sähköisiin asiakirjoihin voi tutustua myös Ilomantsin kunnanviraston palvelupisteessä,
Soihtulantie 7, Ilomantsi.
Muistutukset ja mielipiteet
Ne, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea (asianosainen), voivat tehdä muistutuksen asiasta. Muilla kuin asianosaisilla on tilaisuus ilmaista mielipiteensä.
ITÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTO
puh. 029 501 6800
Mikkelin päätoimipaikka
kirjaamo.ita@avi.fi
Maaherrankatu 16
www.avi.fi/ita
Mikkeli
Postiosoite: PL 50, 50101 Mikkeli

Joensuun toimipaikka
Torikatu 36 C
Joensuu

Kuopion toimipaikka
Hallituskatu 12–14
Kuopio
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Ohjeet muistutuksen tekemiseen
Muistutuksesta tulee käydä ilmi seuraavat seikat:
- muistuttajan nimi, postiosoite, mahdollinen sähköpostiosoite ja puhelinnumero
- yllä mainittu hakijan ja asian nimi sekä diaarinumero ISAVI/2510/2017
- 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
20.5.2019:
- sähköisen asioinnin kautta: www.avi.fi/muistutus
- sähköpostina: kirjaamo.ita@avi.fi
- postitse: Itä-Suomen aluehallintovirasto, Ympäristöluvat, PL 50, 50101 Mikkeli.
Tiedoksianto kiinteistön osaomistajalle
Kiinteistön osaomistajaa pyydetään toimittamaan tämä tiedoksianto myös kiinteistön
mahdollisille muille omistajille tai haltijoille.

Lisätietoja antavat
Keijo Lindberg, puh. 029 501 7026
sähköposti: keijo.lindberg@avi.fi
Veli-Matti Uski, puh. 029 501 6502
sähköposti: veli-matti.uski@avi.fi

