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  KUULUTUS 

 Vesilain mukainen lupahakemus 

 

Hakija Ikaalisten Vesi Oy 

 

Asia Vesijohdon rakentaminen Kyrösjärven alitse sekä valmistelulupa, Ikaalinen 

 

Hakemuksen pääasiallinen sisältö 

Ikaalisten Vesi hakee vesilain mukaista lupaa vesijohdon rakentamiseen 

Ikaalisten kaupungissa Kyrösjärven alitse, sekä lupaa ryhtyä hanketta val-

misteleviin toimenpiteisiin ennen lupapäätöksen lainvoimaisuutta.  

 

Hanke sijoittuu Kilvakkalan osakaskunnan (143-876-8-1) ja Ikaalisen osa-

kaskunnan (143-876-9-1) hallinnoimille vesialueille. Rakennettavan vesi-

johdon rantautumiskohdat sijaitsevat länsipuolella kiinteistöllä Kilvakkalan 

venevalkamat (233-411-79-14) sekä Itäpuolella kiinteistöllä IKALISTEN 

KAUPPALA (143-401-1-0). 

 

Hankealueella sijaitsee Heinistön pohjavesialue ja valtakunnallisesti merkit-

tävä kulttuuriympäristö Ikaalisten vanhan kauppalan alue. Lähialueella si-

jaitsee EU-uimavesidirektiivin uimarantoja, joista lähin on n. 600 m päässä 

sijaitseva Toivolansaaren ranta. Hankealueella tai sen välittömässä lähei-

syydessä ei ole Natura-alueita eikä suojelualueita.  

 

Rakentaminen toteutetaan suuntaporauksella ja painottamalla. Putken pi-

tuus vesistössä on noin 1 km. Putki suuntaporataan vesistön pohjan ala-

puolelle ranta-alueilla vähintään 200 metrin matkalta molemmista rantau-

tumissuunnista. Syvemmillä alueilla putki painotetaan järven pohjaan. Van-

ha vesijohto jätetään varayhteydeksi joen pohjaan. 

 

Työ on tarkoitus toteuttaa vuoden 2019 aikana. Työn kesto on arviolta 

enintään viikon.  

 

Kuulutuksen ja hakemusasiakirjojen nähtävänäpito 
Tämä kuulutus pidetään nähtävänä 13.6. – 15.7.2019 Ikaalisten kaupungin 

ilmoitustaululla ja Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston ilmoitustaulul-

la. 
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Kuulutus ja hakemusasiakirjat ovat luettavissa sähköisesti osoitteessa 

www.avi.fi/lupatietopalvelu. Ikaalisten yhteispalvelupisteessä (Vanha Tam-

pereentie 11) on käytettävissä yleisötietokone asiakirjojen katsomiseen. 

 

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 LSSA-

VI/4595/2019 

- muistuttajan kiinteistön nimi, rekisterinumero, kiinteistörekisterikylä ja 

kunta (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 pyydetään toimittamaan viimeistään 15.7.2019 

ensisijaisesti sähköistä muistutuslomaketta käyttäen www.avi.fi/muistutus 

tai sähköpostilla (kirjaamo.lansi@avi.fi) tai kirjallisina postitse (Länsi- ja Si-

sä-Suomen aluehallintovirasto, Ympäristöluvat, PL 200, 65101 Vaasa). 

 

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: Kilvakkalan venevalkamat alue 143-

878-3-12. 

 
Lisätietoja antaa 

ympäristötarkastaja Marko Takala puh. 0295 018 838 

sähköposti: etunimi.sukunimi@avi.fi 
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