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Karttulan vesiosuuskunta

HAKEMUS
Karttulan vesiosuuskunta on 19.5.2014 aluehallintovirastoon saapuneessa ja 13.6.2014
täydennetyssä hakemuksessaan pyytänyt lupaa vesi- ja viemärijohtojen sijoittamiseen
Kuttajärven Soinlahteen ja Virmasveden Myllyselän alueelle Kuopion kaupungissa sekä
lupaa ryhtyä hankkeen toteuttamista valmisteleviin toimenpiteisiin ennen päätöksen
lainvoimaiseksi tulemista.
Hankkeen kuvaus
Alueelle on rakennettu vesijohtoverkosto 1990-luvulla. Nyt alueelle rakennetaan viemäriverkosto ja täydennetään vesijohtoverkostoa. Hanke parantaa haja-asutusalueen vesihuoltoa.
Rantautumiskohdissa ja niillä vesialueilla, missä vesisyvyys alivedenkorkeudesta mitattuna on pienempi kuin 1,5 metriä, johdot painoineen upotetaan pohjaan tehtävään kaivantoon ja peitetään. Johdot merkitään rantautumiskohdissa rannoille asetettavilla tauluilla Liikenneviraston 12.10.2010 antaman ohjeen dnro 6154/040/2010 mukaisesti.
Paineviemärin asennuksen jälkeen putkilinjat tarkistetaan sukeltamalla. Ennen käyttöönottoa viemärille suoritetaan painekoe puhtaalla vedellä. Virtaamamääriä seurataan
jatkuvasti ja virtaamapoikkeamiin reagoidaan välittömästi.
Vesistötiedot
Virmasvesi on pinta-alaltaan 62 km2 ja se kuuluu Kymijoen vesistöön kuuluvaan Iisveteen. Iisveden vedenkorkeudet ovat vuosina 1991–2010 olleet seuraavat:
HW = N60 +98,39 metriä
MW = N60 +97,87 metriä
NW = N60 +97,44 metriä
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Kuttajärvi on pinta-alaltaan 10,6 km2 ja se kuuluu Kymijoen vesistöön. Kuttajärven vedenkorkeudet on arvioitu seuraavasti:
HW = N60 +98,59 metriä
MW = N60 +98,10 metriä
NW = N60 +97,64 metriä
Vesistön käyttö
Hankealueella kalastus on virkistys- ja kotitarvekalastusta. Vesiliikenne on pien- ja huviveneliikennettä. Myllyselällä on 1,8 ja 1,0 metrin veneväylät. Kuttajärvessä on 1,0 metrin
veneväylä. Suunnitellut johdot risteävät viidesti 1,0 metrin väylän ja kerran 1,8 metrin
väylän. 1,0 metrin väylä on harattu 1,2 metrin haraussyvyydellä ja 1,8 metrin väylä 2,2
metrin haraussyvyydellä purjehduskauden alavertailutasosta NN +97,20 metriä. Paineviemäri sijoitetaan haraustasojen alapuolelle. Putket asennetaan kohtisuoraan veneväylään nähden. Putkilinjojen etäisyys väylämerkeistä ja viitoista on vähintään 20 metriä.
Rakentamisesta kalastukselle aiheutuva haitta on vähäinen ja ilmenee lähinnä veden lyhytaikaisena sameutena kaivannon ruoppaustyön yhteydessä. Työt tehdään virkistyskauden ulkopuolella, joten työnaikaiset vaikutukset yleiseen virkistys- ja muuhun käyttöön jäävät lyhytaikaisiksi ja merkityksiltään vähäisiksi. Töiden suorittamisen jälkeen ranta-alueet viimeistellään nykyistä vastaavaan kuntoon.
Kaavoitus ja suojelualueet
Virmasvedellä on voimassa Pohjois-Savon ympäristökeskuksen 9.12.1997 vahvistama
rantaosayleiskaava. Kuttajärven alueella on voimassa Karttulan kunnanvaltuuston
11.5.2009 hyväksymä Kuttajärvi-Saittajärvi rantaosayleiskaava. Hankkeen vaikutusalueella ei ole Natura 2000 tai muita suojelualueita. Kuttaniemessä on merkintä MU (maaja metsätalousalue, jolla on ympäristöarvoja).
Rantautumisalueiden ja vesialueiden kiinteistö- ja omistustiedot
Johdot rantautuvat kiinteistöillä Mäntykangas 297-474-14-72, Peräranta 297-474-12-29,
Purolahti 297-474-6-10, Lakeismäki 297-480-10-40, Kalliokumpu 297-480-10-24, Tikkaranta 297-480-10-29, Matomäki 297-480-10-39, Helminiemi 297-480-10-3, Suviranta
297-480-10-27, Mustaniemi 297-480-10-14, Kuttaniemi 297-480-10-19, Virmaskiänne
297-480-10-18, Kotaranta 297-480-10-13, Jussila 297-485-9-50, Niemelä 297-485-9-11,
Suvituuli 297-485-9-46, Lammintaus 297-485-9-43, Mertala 297-485-9-53, Lintulanharju
297-474-16-48, Niemelä 297-485-10-50, Kallioniemi 297-474-16-25, Kuttakallio 297474-16-40, Virtala 297-485-9-38, Vatiniemi 297-485-7-53 ja Suvilehto 297-485-11-65.
Johdot sijoittuvat Mustolanmäen osakaskunnan vesialueelle 297-480-876-1, Karttulan
osakaskunnan vesialueelle 297-876-45-0 ja Kolehmalan osakaskunnan vesialueelle
297-876-46-0. Hakemukseen on liitetty alueiden omistajien kanssa tehdyt johtoalueen
käyttöoikeussopimukset.
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Valmisteluluvan perustelut
Hankkeen rahoitus on valmiina ja maaosuuksien rakentaminen on aloitettu. ELYkeskuksen rahoitusavustuksen ehtojen mukaan avustuksesta suuri osa on käytettävä
vuoden 2014 aikana.
HAKEMUKSEN KÄSITTELY
Hakemuksesta tiedottaminen
Aluehallintovirasto on vesilain 11 luvun 7, 10 ja 11 §:ssä säädetyllä tavalla kuuluttamalla
asiasta aluehallintovirastossa ja Kuopion kaupungissa varannut tilaisuuden muistutusten
tekemiseen ja mielipiteiden esittämiseen hakemuksen johdosta viimeistään 15.9.2014.
Kuulutus on erikseen lähetetty asiakirjoista ilmeneville asianosaisille.
Aluehallintovirasto on vesilain 11 luvun 6 §:n mukaisesti pyytänyt hakemuksen johdosta
lausunnon Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueelta, Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta
kalatalousviranomaisena sekä Kuopion kaupungilta ja Kuopion kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselta.
Lausunnot
1) Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue (ELY-keskus) on todennut, että hanke on perusteltu, eikä yleisen
edun kannalta ole estettä hankkeen toteuttamiselle. Suunnitellut johdot risteävät viidesti
Virmasvedeltä Kuttajärvelle johtavan 1,0 m venereitin ja kerran Karttulan kirkonkylään
johtavan 1,8 m laivaväylän kanssa. Molemmilla väylillä harjoitetaan vain veneliikennettä.
Väyläalueilla on varmistettava, että putket painoineen jäävät väylien haraustason alapuolella ja että linjat ovat riittävän etäällä (vähintään 20 m) väylämerkeistä. Niillä alueilla,
missä vesisyvyys on alle 1,5 m mitattuna järvien alivedenkorkeudesta, johdot tulee upottaa ja peittää pohjaan tehtävään kaivantoon. Muualla vesialueella johdot tulee painottaa
järven pohjaan siten, että ne pysyvät paikoillaan. Virmasvesi on likimain Iisveden tasossa ja sen alivedenkorkeus on suunnitelmassa esitetty N60 + 97,44 m. Kuttajärven vedenkorkeuksista ei ole havaintoja. Peruskartan mukaan Kuttajärvi on noin 20 cm ylempänä
kuin Virmasvesi. Kuivakaudella järven vedenpinta kuitenkin laskee lähelle Virmasveden
tasoa, joten myös Kuttajärven alivedenkorkeutena tulee käyttää suunnitelmasta poiketen
Iisveden alivedenkorkeutta N60 + 97,44 m.
ELY-keskus on esittänyt lupamääräyksiin seuraavaa: Vesistöä kohtuuttomasti samentavia töitä ei saa tehdä 1.6.–31.8. välisenä aikana. Kaivutöistä syntyvät vesistön samentumista aiheuttavat hienojakoiset maa-ainekset on läjitettävä ja maisemoitava maalle siten, etteivät ne pääse valumaan takaisin vesistöön. Rakentaminen on tehtävä siten, että
vesiliikenteelle tai vesistön muulle käytölle ei aiheudu tarpeetonta haittaa. Työalueet on
työn päätyttyä saatettava ympäristöön sopivaan kuntoon. Johtojen sijainti on merkittävä
Liikenneviraston antamia ohjeita ja määräyksiä noudattaen. Vesijohto ja paineviemärit
merkkitauluineen on pidettävä luvan edellyttämässä kunnossa. Ennen työhön ryhtymistä
on työn aloittamisen ajankohta sekä lupapäätöksen päivämäärä ja antaja ilmoitettava
kirjallisesti ELY-keskukselle sekä Kuopion kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle.
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Töiden valmistumisesta on ilmoitettava kirjallisesti kuudenkymmenen (60) päivän kuluessa ELY-keskukselle sekä Kuopion kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle.
Hankkeelle voidaan myöntää valmistelulupa, koska valmistelevat toimenpiteet voidaan
suorittaa tuottamatta muulle vesien käytölle tai luonnolle ja sen toiminnalle huomattavaa
haittaa ja koska olot voidaan olennaisilta osin palauttaa entisen veroisiksi siinä tapauksessa, että lupa evätään tai sen ehtoja muutetaan.

2) Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus kalatalousviranomaisena on ilmoittanut, ettei se anna asiassa lausuntoa.
3) Kuopion kaupungin ympäristö- ja rakennuslautakunta/Suonenjoen ympäristönsuojeluviranomainen on ilmoittanut, ettei se pidä lausunnon antamista tarpeellisena.
4) Liikenneviraston sisävesiväyläyksikkö on lausunut, että suunnitellut viemärien
väylien alitukset sijoittuvat Karttulan venesatamaan johtavan Hynnisenlahti–
Karttulanlahti väylän 1,5 m kulkusyvyiselle väyläosalle ja Kuttakosken avokanavan kautta johtavalle 1,0 m kulkusyvyiselle Kuttaniemi–Syväniemi venereitille. Väylien vesiliikenne on pääasiassa pienveneliikennettä.
Vesi- ja viemärijohtojen rakentamiselle ei ole estettä. Johdot on asennettava riittävästi
painotettuna pohjaan niin, että ne painuvat pohjaan tasaisesti ja pysyvät paikallaan kaikissa olosuhteissa. Väylien kohdalla on varmistettava, että johdot sijoittuvat väylän haraustason alapuolelle tarvittaessa kaivamalla pohjatason alapuolelle ja peittämällä. Haraustasot ovat 1,5 m kulkusyvyisellä osuudella NN +95,40 m ja 1,0 m osuudella NN
+96,00 m. NN ja N60 korkeusjärjestelmien ero on noin 30 cm. (NN+30 cm = N60). Rantaalueilla johdot tulee asentaa vähintään 20 metrin etäisyydelle väyläviitoista viittojen vaatiman huollon ym. mahdollistamiseksi.
Johtojen asennustyö tulee tehdä vesiliikennettä kohtuuttomasti häiritsemättä. Johdot tulee merkitä Liikenneviraston ohjeen nro 23/2014 Ilmajohtojen sekä kaapeleiden ja putkijohtojen asettaminen ja merkitseminen vesialueella (dnro 3255/090/2014) mukaisesti.
Rakennustyön valmistumisesta on ilmoitettava edellä mainitun ohjeen mukaisesti sisävesiväyläyksikölle. Valmistumisilmoitukseen on liitettävä toteutumakartta koordinaattitietoineen sekä tiedosto (esim. AutoCad-formaatissa) rakenteiden karttaan merkitsemistä
varten.
Kuttakosken kanava-alueen 297-474-16-61 haltijana Liikennevirasto on vaatinut, että
mikäli viemäri- ja vesijohtojen linjaukset ulottuvat kanava-alueelle, alueen käytöstä on
sovittava erikseen kirjallisesti Liikenneviraston kanssa.
Muistutukset
1) AA ja BB (Koivuniemi 297-485-9-42) ovat vaatineet, että kesällä 2014 kiinteistön uimarantaan asennettu viemäriputki sementtipainoineen on siirrettävä pois uimarannasta.
Putki ja sen painoina olevat sementtipainot sijaitsevat viiden metrin päässä laiturista.
Sementtipainoja on uintialueella ainakin 5–6 kpl. Painot ovat 0,5 metriä paksuja ja niiden
yläpuolella on vettä 90 cm. Järvi on tältä kohtaa 1,4 m syvä. Putki on siirrettävä kulkemaan esimerkiksi uimarannan edustalla olevan pienen saaren toiselta puolelta. Hake-
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musasiakirjoissa viemäriputken linjaus on merkitty aivan eri paikkaan, kuin mihin se on
jo asennettu. Uimaranta on vilkkaassa käytössä koko kesän. Perheiden lapset ja nuoret
ovat tottuneet, että mökin rannassa voi turvallisesti uida ja sukeltaa laiturilta ja kumiveneestä. Nyt hyppääminen ja sukeltaminen on jouduttu kieltämään erittäin vaarallisena.
Putken asentamisesta rantaan ei ole missään vaiheessa ilmoitettu eikä myöskään jälkeenpäin tiedotettu tai varoitettu.
2) CC (Koivuniemi 297-485-11-151) on lausunut, että hänen vielä rakentamaton tonttinsa on asiakirjoihin liitetyssä sopimuksessa merkitty johtojen ja laitteiden sijoituspaikaksi.
Sopimuksessa kiinteistön omistajaksi on merkitty DD, joka on myös allekirjoittanut sopimuksen. On epäselvää kummalle kiinteistölle sijoituslupaa haetaan. Mikäli hakemuksessa on kysymys vain kirjoitusvirheestä ja lupaa haetaan putkien rantauttamiseen kiinteistön 297-485-11-65 alueelle, asiasta ei ole huomautettavaa. Muistuttaja on vastustanut
johtojen ja laitteiden sijoittamista omaan rantaansa. Alue on ainoa matala hiekkarannan
osuus kiinteistöllä ja ainoa sopiva uimaranta tulevaisuudessa.
3) EE ja Metsäyhtymä FF:n muut osakkaat (Purolahti 297-474-6-10) ovat vaatineet,
että rakentamisessa on huomioitava rakentaminen vesialueilla, valvonta, huolto, korjaukset ja esimerkiksi mahdolliset putkien rikkoutumisesta tai vuodoista johtuvat haitat.
Mahdollisiin ongelmiin on välittömästi puututtava ja aiheutuneet haitat korvattava.
Hakijan selitys
Aluehallintovirasto on varannut hakijalle tilaisuuden selityksen antamiseen lausuntojen
ja muistutusten johdosta. Hakija on selityksessään ilmoittanut suostuvansa ELYkeskuksen ja Liikenneviraston vaatimuksiin.
Muistutuksen 1) johdosta hakija on lausunut, että kiinteistön 297-485-9-42 kohdalla alkuperäinen linjaus suunnitelmakartoissa oli merkitty maalle. Ympäröivien alueiden
maanomistajien kanssa käytyjen keskustelujen perusteella putket oli päädytty sijoittamaan järveen. Putki on 27.–28.10.2014 siirretty pois kiinteistön 297-485-9-42 välittömästä läheisyydestä muistuttajien vaatimuksen mukaisesti saaren toiselle puolelle selitykseen liitetystä kartasta ilmenevään paikkaan. Verkoston valmistumisen jälkeen koko
verkostosta laaditaan tarkekuvat, joissa putken tarkka sijainti esitetään.
Muistutuksen 2) johdosta hakija on todennut, että hakemusasiakirjoissa oleva virhe on
johtunut inhimillisestä erehdyksestä. Alituksen 29–30 rantautumispaikka on muutettu alkuperäisestä suunnitelmasta poiketen kiinteistölle 297-485-11-65.
Muistutuksen 3) osalta hakija on lausunut, että vesi- ja viemärijohdot rakennetaan maaja vesialueilla Infra RYL 2006 rakentamismääräysten ja hyvän rakennustavan mukaisesti. Verkoston toimintaa valvotaan valvontaohjelmalla, josta tarkistetaan päivittäin eri verkostojen osissa virtaavat vesi- ja jätevesimäärät linjastojen osiin rakennettujen virtausmittauskaivojen avulla. Jätevesijärjestelmän pumppaamoiden toimintaa seurataan ja
tarkistetaan päivittäin käyntikertoja ja käyntiaikoja tarkkailemalla.
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ALUEHALLINTOVIRASTON RATKAISU
Aluehallintovirasto myöntää Karttulan vesiosuuskunnalle luvan vesi- ja viemärijohtojen
sijoittamiseen Kuttajärven Soinlahteen ja Virmasveden Myllyselän alueelle Kuopion
kaupungissa hakemukseen liitettyjen 30.8.2013 päivättyjen suunnitelmakarttojen nrot
762.30–41 (1:2 000) ja 762.101 (1:10 000) ja 30.8.2013 päivättyjen pituusleikkauspiirustusten 1:2 000/1:100 mukaisesti, kuitenkin siten muutettuna, että vesistönalituksen 29–
30 sijainti on 30.10.2014 aluehallintovirastoon toimitetun hakijan selitykseen liitetyn karttaliitteen 3 mukainen ja vesistönalituksen 19–20 sijainti on karttaliitteen 4 mukainen.
Hankkeesta ei ennalta arvioiden aiheudu vesilain mukaan korvattavaa edunmenetystä.
Lupamääräykset
1. Niillä vesialueilla, missä veden syvyys Iisveden alivedenkorkeudesta N60 +97,44 m
mitattuna on pienempi kuin 1,5 metriä, johdot on upotettava pohjaan tehtävään kaivantoon ja peitettävä. Syvemmällä vesialueella johdot on laskettava riittävästi painotettuna
pohjaan niin, että ne painuvat pohjaan tasaisesti ja pysyvät paikoillaan.
Väyläalueilla johdot painotuksineen on asennettava 1,5 metrin väylän kohdalla haraustason N60 +95,70 m alapuolelle ja metrin väylän kohdalla haraustason N60 +96,30 m alapuolelle.
2. Työt on tehtävä siten ja sellaisena aikana, että vesistölle ja sen käytölle aiheutuu
mahdollisimman vähän haittaa. Töitä ei saa tehdä virkistyskäyttökauden 1.6.–31.8. välisenä aikana.
Jos työt tehdään vesialueen ollessa jäässä, on kohdat, joissa työn vuoksi jäätä on rikottu
tai jään kantavuus on huonontunut, merkittävä asianmukaisesti.
3. Luvan saajan on selvitettävä alueella mahdollisesti olevat johdot ja kaapelit. Työt on
toteutettava näitä vaurioittamatta.
4. Johdot on pidettävä tarkoitustaan vastaavassa kunnossa.
Jätevesiviemäri on tarkistettava painekokeella ennen käyttöönottoa.
5. Johtojen sijainti vesialueella on merkittävä Liikenneviraston ohjeen nro 23/2014 (dnro
3255/090/2014) mukaisesti. Merkintään käytettävät rakenteet on pidettävä kunnossa.
6. Töiden päätyttyä kaivualueet on viimeisteltävä ja maisemoitava ympäristöön sopiviksi.
7. Töiden toteuttamisesta mahdollisesti aiheutuva, välittömästi ilmenevä vahinko on viipymättä korvattava vahingonkärsijälle.
Luvan saaja on vastuussa hankkeesta aiheutuvasta edunmenetyksestä.
8. Hanke on toteutettava olennaisilta osin kolmen vuoden kuluessa siitä lukien, kun tämä päätös on tullut lainvoimaiseksi uhalla, että lupa muutoin raukeaa.
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9. Rakennustöihin ryhtymisestä on etukäteen ilmoitettava kirjallisesti Pohjois-Savon
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueelle ja
Kuopion kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle.
10. Hankkeen valmistumisesta on 60 päivän kuluessa ilmoitettava kirjallisesti aluehallintovirastolle, Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ympäristö ja
luonnonvarat -vastuualueelle, Kuopion kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle sekä
Liikenneviraston sisävesiväyläyksikölle. Valmistumisilmoitukseen on liitettävä johtojen
lopullista sijaintia vesialueella KKJ -koordinaatein osoittava kartta ja pituusleikkauspiirustus sekä selvitys johtojen merkintätavasta. Paikannustiedot on toimitettava Liikenneviraston sisävesiväyläyksikölle myös numeerisessa muodossa.
Perustelut
Hanke on tarpeen alueen vesihuollon järjestämiseksi. Lupamääräysten mukaisesti toteutettuna hanke ei sanottavasti loukkaa yleistä tai yksityistä etua. Hakijalla on sopimuksiin perustuvat oikeudet rakentamista varten tarvittaviin maa- ja vesialueisiin.
Hanke ei vaaranna vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annetun lain
(1299/2004) mukaisesti laaditun vesienhoitosuunnitelman vesiensuojelutavoitteiden
saavuttamista.
SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET
Vesilain 2 luvun 7 § sekä 3 luvun 4 §:n 1 momentin 1) kohta, 5 §, 8 §, 10 § ja 18 §
VALMISTELULUPA
Aluehallintovirasto oikeuttaa Karttulan vesiosuuskunnan ryhtymään hankkeen toteuttamista valmisteleviin toimenpiteisiin jo ennen päätöksen lainvoimaiseksi tulemista. Luvan
saajan on ennen toimenpiteisiin ryhtymistä asetettava Itä-Suomen aluehallintoviraston
peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualueelle 1 000 euron suuruinen vakuus niiden
vahinkojen, haittojen ja kustannusten korvaamisesta, jotka päätöksen kumoaminen tai
luvan määräysten muuttaminen voi aiheuttaa.
Perustelut
Valmistelulupa on tarpeen hankkeen rahoitusehtojen vuoksi. Valmistelevat toimenpiteet
voidaan tehdä tuottamatta muulle vesien käytölle tai luonnolle ja sen toiminnalle huomattavaa haittaa. Luvassa tarkoitetut työt ovat sellaisia, että niiden toteuttamisen jälkeen
olot voidaan olennaisilta osin palauttaa entisen veroisiksi siinä tapauksessa, että lupapäätös kumotaan tai sen määräyksiä muutetaan.
SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET
Vesilain 3 luvun 16 ja 17 §
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LAUSUNTOIHIN JA MUISTUTUKSIIN VASTAAMINEN
Aluehallintovirasto on ottanut Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen
ja Liikenneviraston sisävesiväyläyksikön vaatimukset huomioon lupamääräyksistä ilmenevin tavoin.
Muistuttajien 1) ja 2) vaatimukset ovat tulleet huomioon otetuksi hakijan muutettua putkien linjausta muistuttajien vaatimusten mukaisesti. Muistutuksessa 3) esitetyt vaatimukset on otettu huomioon lupamääräyksistä ilmenevin tavoin. Lisäksi aluehallintovirasto viittaa hakijan selityksessä lausuttuun.
KÄSITTELYMAKSU
Käsittelymaksu on 2 174 euroa. Lasku lähetetään erikseen Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksesta.
Maksu määräytyy valtion maksuperustelain (150/1992) nojalla annetun aluehallintoviraston maksuja koskevan valtioneuvoston asetuksen (1092/2013) mukaisesti. Asetuksen
liitteenä olevan maksutaulukon mukaan vesilain 3 luvun mukaisen johtoa koskevan hakemuksen käsittelystä perittävän maksun suuruus on 1 610 euroa. Maksua on korotettu
35 %, koska asian käsittelyn vaatima työmäärä on taulukossa mainittua työmäärää suurempi.
PÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN
Päätös

Hakija

Jäljennös päätöksestä
Kuopion kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen
Liikenneviraston sisävesiväyläyksikkö
Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ympäristö ja luonnonvarat
-vastuualue (sähköisesti)
Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kalatalousviranomainen
(sähköisesti)
Suomen ympäristökeskus (sähköisesti)
Ilmoitus päätöksestä
Päätöksen antamisesta ilmoitetaan niille, joille hakemuksesta on annettu erikseen tieto,
sekä niille, jotka ovat tehneet muistutuksen asiassa.
Ilmoittaminen ilmoitustauluilla
Tieto päätöksen antamisesta julkaistaan Itä-Suomen aluehallintoviraston ilmoitustaululla
ja päätöksestä kuulutetaan Kuopion kaupungin virallisella ilmoitustaululla.
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MUUTOKSENHAKU
Päätökseen saa hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta valittamalla.
Asian käsittelystä perittävästä maksusta valitetaan samassa järjestyksessä kuin pääasiasta.

Liite

Valitusosoitus

Timo J. Lehtonen

Aune Mielonen

Asian on ratkaissut johtaja Timo J. Lehtonen. Asian on esitellyt ympäristölakimies Aune
Mielonen.

VALITUSOSOITUS

LIITE

Valitusviranomainen

Aluehallintoviraston päätökseen saa hakea valittamalla muutosta Vaasan
hallinto-oikeudelta. Asian käsittelystä perittävästä maksusta valitetaan samassa järjestyksessä kuin pääasiasta.

Valitusaika

Määräaika valituksen tekemiseen on 30 päivää tämän päätöksen antopäivästä
sitä määräaikaan lukematta. Valitusaika päättyy 2.1.2015.

Valitusoikeus

Päätöksestä voivat valittaa asianosaiset, rekisteröity yhdistys tai säätiö, jonka
tarkoituksena on ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun tai asuinympäristön viihtyisyyden edistäminen ja jonka sääntöjen mukaisella toiminta-alueella
kysymyksessä olevat ympäristövaikutukset ilmenevät, hankkeen sijaintikunta
ja muu kunta, jonka alueella hankkeen ympäristövaikutukset ilmenevät, valtion
valvontaviranomainen sekä hankkeen sijaintikunnan ja vaikutusalueen kunnan
ympäristönsuojeluviranomainen ja muu asiassa yleistä etua valvova viranomainen.

Valituksen sisältö

Valituskirjelmässä, joka osoitetaan Vaasan hallinto-oikeudelle, on ilmoitettava
- päätös, johon haetaan muutosta
- valittajan nimi ja kotikunta
- postiosoite ja puhelinnumero ja mahdollinen sähköpostiosoite, joihin asiaa
koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa (mikäli yhteystiedot muuttuvat, on niistä ilmoitettava Vaasan hallinto-oikeudelle, PL 204, 65101 Vaasa, sähköposti vaasa.hao@oikeus.fi)
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta
- mitä muutoksia päätökseen vaaditaan tehtäväksi
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan
- valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitus, ellei valituskirjelmää toimiteta sähköisesti (faksilla tai sähköpostilla)

Valituksen liitteet

Valituskirjelmään on liitettävä
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle
- mahdollisen asiamiehen valtakirja tai toimitettaessa valitus sähköisesti selvitys asiamiehen toimivallasta

Valituksen toimittaminen aluehallintovirastolle
Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava kaksin kappalein Itä-Suomen
aluehallintovirastolle. Valituskirjelmän on oltava perillä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä. Valituskirjelmä liitteineen
voidaan lähettää myös faksina tai sähköpostilla, jolloin valituskirjelmän on oltava toimitettu niin, että se on käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä.
Itä-Suomen aluehallintoviraston Mikkelin päätoimipaikan kirjaamon yhteystiedot
käyntiosoite:
postiosoite:
puhelin:
faksi:
sähköposti:
aukioloaika:
Oikeudenkäyntimaksu

Maaherrankatu 16, 50100 Mikkeli
PL 50, 50101 Mikkeli
(vaihde) 029 501 6800
015 760 0150
kirjaamo.ita@avi.fi
klo 8–16.15

Valittajalta peritään asian käsittelystä Vaasan hallinto-oikeudessa oikeudenkäyntimaksu 97 euroa. Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten
suoritteista perittävistä maksuista annetussa laissa on erikseen säädetty eräistä tapauksista, joissa maksua ei peritä.

