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                     KUULUTUS 
 Vesilain mukainen lupahakemus 

 

Hakija Seppo Rajasalo 

 

Asia Sillan rakentaminen Hangasjärven kapeikon yli, Ikaalinen 

 

Hakemuksen pääasiallinen sisältö 

 

Seppo Rajasalo hakee vesilain mukaista lupaa sillan rakentamiselle Ikaa-

listen Hangasjärven kapeikkoon. Silta yhdistäisi hakijan omistamat tilat 

Rannikko (143-414-8-8) ja Hangasjärvi (143-414-8-16). Siltayhteys on tar-

peen tilalla harjoitettavan maa- ja metsätalouden vuoksi. Vesialue kuuluu 

Kartun osakaskunnalle (143-414-876-1). Hakijan omistamat tilat ovat vesi-

alueen osakkaina. 

 

Silta rakennetaan rautapalkeista, joiden päälle tehdään puukansi. Silta-

aukon leveys on 4 m. Hakemuksen mukaan kansirakenteen alareuna on 1 

m Hangasjärven keskiyliveden yläpuolella. Kapeikossa on aiemmin ollut 

rumpurakenne, joka on purettu. Rumpurakenteesta aiheutunutta vähäistä 

poistettavaa massaa nostetaan hakijan omalle maalle. 

 

Hangasjärvi on matala ja rehevöitynyt, noin 20 ha kokoinen järvi. Veneily 

järvellä on vähäistä soutuliikennettä. Hakijan arvion mukaan hankkeella ei 

ole haitallisia vaikutuksia hankealueeseen tai sen ympäristöön. Hanke on 

tarkoitus toteuttaa heti luvan saamisen jälkeen. Rakennustöiden kesto on 

arviolta 2 kuukautta. 

 

Kuulutuksen ja hakemusasiakirjojen nähtävänäpito 
Tämä kuulutus pidetään nähtävänä 1.11. – 2.12.2019 Ikaalisten kaupungin 

ilmoitustaululla ja Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston ilmoitustaulul-

la.  

 

Kuulutus ja hakemusasiakirjat ovat luettavissa osoitteessa 

www.avi.fi/lupatietopalvelu. Ikaalisten kaupungin yhteispalvelupisteessä 

(Vanha Tampereentie 11) on mahdollisuus käyttää asiakaspäätettä asiakir-

jojen katsomiseen. 

http://www.avi.fi/lupatietopalvelu
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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  

LSSAVI/9999/2019 

- 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 2.12.2019 

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 kiin-

teistön muille omistajille tai haltijoille. 

 
 

Lisätietoja antaa 

ympäristötarkastaja Mari Lappalainen, puh. 0295 018 761  

sähköposti: etunimi.sukunimi@avi.fi 
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