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KUULUTUS

Vesilain mukainen lupahakemus

Hakija Risto ja Mirjam Ylisen perikunta

Asia Maa-ainesten ottaminen Hiittenharjun, Santamaan ja Järilänvuoren pohja-
vedenottamoiden lähisuoja-alueelta sekä lupa suoja-aluemääräyksistä
poikkeamiseen, Kokemäki

Hakemuksen pääasiallinen sisältö
Risto ja Mirjam Ylisen perikunnat hakevat vesilain mukaista lupaa maa-
ainesten ottamiseen Hiittenharjun, Santamaan ja Järilänvuoren pohjave-
denottamoiden lähisuoja-alueelta sekä lupaa suoja-aluemääräyksistä poik-
keamiseen Kokemäen kaupungissa kiinteistöllä Lautaviita 271-401-1-29.

Kuulutuksen ja hakemusasiakirjojen nähtävänäpito
Tämä kuulutus pidetään nähtävänä 2.5. – 3.6.2019 Harjavallan kaupungin
ja Kokemäen kaupungin ilmoitustaululla ja Etelä-Suomen aluehallintoviras-
ton ilmoitustaululla. Kuulutus ja julkiset asiakirjat ovat lisäksi luettavissa
osoitteessa www.avi.fi/lupa-tietopalvelu

Hakemusasiakirjat ovat kuulutusaikana yleisesti nähtävillä Harjavallankau-
punginkansliassa, osoite: Satakunnantie 110 ja Kokemäen kaupunginkans-
liassa (Tulkkilantie 2).

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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https://tietopalvelu.ahtp.fi/Lupa/Lisatiedot.aspx?Asia_ID=1543105


- muistuttajan kiinteistön nimi ja kiinteistötunnus
- 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 3.6.2019 ensisijai-
sesti sähköistä muistutuslomaketta käyttäen www.avi.fi/muistutus, pos-
titse (Etelä-Suomen aluehallintovirasto, PL 110, 00521 Helsinki) tai sähköi-
sesti (ymparistoluvat.etela@avi.fi).

Tiedoksianto kiinteistön osaomistajalle
Kiinteistön osaomistajaa pyydetään toimittamaan tämä tiedoksianto myös
kiinteistön mahdollisille muille haltijoille.

Lisätietoja antavat
Ympäristöylitarkastaja Janita Peltonen, puh. 0295 018 766
Ympäristöneuvos Päivi Jaara, puh. 0295 016 406
sähköposti: etunimi.sukunimi@avi.fi

http://www.avi.fi/muistutus

