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KUULUTUS

Vesilain mukainen lupahakemus

Hakija Puulankalastusalue

Asia Puulaan laskevien koskien kalataloudellinen kunnostus, Mikkeli ja Kangas-
niemi

Hakemuksen pddasiallinen sisdltii

Puulaan kalastusalue hakee vesilain mukaista lupaa Mikkelin kaupungin ja
Kangasniemen kunnan alueella sijaitseviin Puulaan laskevien Korpikosken,
Tamaranjoen, Kolhunkosken, Akrynkosken, Tiiholankosken ja Kokko-
niemenkosken sekd Vuojakosken kalataloudelliseen kunnostamiseen.
Kunnostuksilla on tarkoitus ennallistaa virtavesialueita sorastamalla ja ki-
veemalla niin, etta ne soveltuvat paremmin lohikalojen lisddntymis- ja poi-
kastuotantoalueiksi.

Kuulutuksen ja hakemusasiakirjojen niihtivdndpito
Tama kuulutus pidetddn ndhtdvdnd 12.1O.-13.11.2017 Kangasniemen
kunnan ja Mikkelin kaupungin ilmoitustaululla seka lta-Suomen aluehallin-
toviraston ilmoitusta u lulla.

Hakemusasiakirjat ovat kuulutusaikana yleisesti ndhtdvilld Kangasniemen
kunnanvirastossa ja Mikkelin kaupungin kirjaamossa.

Kuulutus, hakemuskirje ja hakemussuunnitelma ovat lisaksi luettavissa
osoitteessa www.avi.filluoa{ietopalvelu.

Muistutukset ja mielipiteet
Muistutuksia hakemuksen johdosta voivat tehdd ne, ioiden oikeutta tai etua
asia saattaa koskea (asianosainen). Viranomaisilta, joita asia koskee, pyy-
detaan lausunto. Muilla kuin asianosaisilla on tilaisuus ilmaista mielipiteen-
sd hakemuksen johdosta.

ITA.SUOI\4EN ALUEHALLINTOVIRASTO
puh. 029 50'l 6800 Mikkelin paetoimipaikka Joensuun toimipaikka Kuopion toimipaikka
kirjaamo.ita@avi.fl Maaherrankatu 16 Torikatu 36 C Hallituskatu 12-14
www.avi.Illita Mikkeli Joensuu Kuopio
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Ohieet muistutusten tekemiseen
l\.4uistutuksista tulee kayde ilmi seuraavat seikat:
- muistuttajan nimi, postiosoite, mahdollinen sahkOpostiosoite ja puhetin-

numero
- ylla mainittu hakijan ja asian nimi seke diaa.inumero ISAVI/49/2017
- muistuttajan kiinteistiin nimi ja kiinteistdtunnus
- yksiltiidyt vaatimukset sekd niiden perusteet
- muistuttajan taiasiamiehen allekirjoitus, ellei muistutusta toimiteta sah-

kdisesti
- mahdollisen asiamiehen valtakirja tai toimitettaessa muistutus sdhkiji-

sesti muu selvitys asiamiehen toimivallasta.

l\ruistutukset ja mielipiteet pyydetean toimittamaan viimeisteen 13.11.2017
ensisijaisesti sahkiiisessa muodossa (word-, rtf-, excel- tai pdf-tiedostoina)
sahkiiisen asioinnin kautta (www.avi.filmuistutus) tai sehkiipostitse (kirjaa-
mo.ita@avi.fi) tai kahtena kappaleena kirjallisena postitse (lte-Suomen
aluehallintovirasto, Ymparistiiluvat, PL 50, 50101 irikkeli).

Tiedoksianto kiinteistttn osaomistaialle
Kiinteistiin osaomistajaa pyydetaan toimittamaan temd tedoksianto myds
kiinteist6n mahdollisille muille haltijoille.

Tiedoksianto ieriesteytymattiimien osakaskuntien osakkaille
Hakemuksessa tarkoitetulla hankkeella saattaa olla vaikutuksia myiis seu-
raavilla yhteisilla maa- tai vesialueilla:
2'1 3-431-878-4 Myllypalsta
21 3-41 0-876-3 Kutemajarvi 3
2'13-438-876-2 Vinave 1 -2 osakaskunta
213-410-876-1l..Kulemajervi 13 osakaskunta 

..
213-441-876-1 Akryntaipale 2,4,5 ja Nousiala 1, Akrynjoki
ja vesivoima
491 - 448-87 8-1 Lastauspaikka
213-433-878-2 Myllypalsta
213-406-878-1 Myllypalsta

Lisatietoja antavat
Ymparistoneuvos Antti Ylitalo, puh.029 501 7038
sdhkdposti: antti.ylitalo@avi.fi
Ymparistdlakimies Veli-[ratti Uski, puh.029 50'1 6502
sahkdposti: veli-matti.uski@avi.fi



LilTE

Y:eiskartta

■ihoiankoski

K`

Maanmrttauslaitos. Esri Finland


