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KUULUTUS 

Vesilain mukainen lupahakemus 

 

Hakija Ketunniemen yksityistien tiekunta 

 

Asia Sillan tekeminen valtaväylän yli Pitkäjärven Ketunlahdella, Mikkeli 

 

Hakemuksen pääasiallinen sisältö 

Ketunniemen yksityistien tiekunta hakee vesilain mukaista lupaa yksityistiesillan uusimi-

seen Mikkelin kaupungissa Vuorelantien Pitkäjärven Ketunlahden ylityskohtaan ja pyy-

tää pysyvää käyttöoikeutta hankkeen tarvitsemiin alueisiin yhteisiltä vesialueilta. 

Nykyinen huonokuntoinen silta puretaan pois. Uusi silta on tyypiltään liimapuulaattasilta. 

Sillan jännemitta on 8 metriä ja sillan kokonaispituus 8,8 metriä. Sillan hyötyleveys on 

4,5 metriä ja kokonaisleveys 4,78 metriä. Sillan alikulkukorkeus on arvioidusta keskive-

denpinnasta mitattuna 1,35 metriä sisältäen aaltoiluvaran. Sillan vesiaukko kasvaa hie-

man nykyisestä. Silta perustetaan teräksisten paalujen varaan. Sillan tulopenkereet ulot-

tuvat laajemmalle vesistöön kuin nykyisin, sillan päiden kohdalla arviolta 4 metriä nykyi-

sen tienpenkereen molemmin puolin. 

Hanke on tarkoitus käynnistää keväällä 2020. Vesirakentamistöiden arvioidaan kestävän 

alle kolme kuukautta ja työt pyritään tekemään mahdollisimman yhtäjaksoisesti. Hank-

keen ympäristövaikutusten arvioidaan olevan pääasiassa rakentamisen aikaista veden 

samentumista. 

 

Kuulutuksen ja hakemusasiakirjojen nähtävänäpito 
 

Tämä kuulutus pidetään nähtävänä 7.11.–9.12.2019 Mikkelin kaupungin ilmoitustaululla 

ja Itä-Suomen aluehallintoviraston ilmoitustaululla.  

 
Hakemusasiakirjat ovat nähtävänä sähköisesti osoitteessa www.avi.fi/lupa-tietopalvelu.  

 

Sähköisiin asiakirjoihin voi tutustua myös Mikkelin kaupungin virastotalon asiointipis-

teessä, Maaherrankatu 9-11, Mikkeli.  

http://www.avi.fi/lupa-tietopalvelu
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Muistutukset ja mielipiteet 

Ne, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea (asianosainen), voivat tehdä muistutuk-

sen asiasta. Muilla kuin asianosaisilla on tilaisuus ilmaista mielipiteensä. 

 

Ohjeet muistutuksen tekemiseen 

Muistutuksesta tulee käydä ilmi seuraavat seikat: 

- muistuttajan nimi, postiosoite, mahdollinen sähköpostiosoite ja puhelinnumero  

- yllä mainittu hakijan ja asian nimi sekä diaarinumero ISAVI/7125/2019 

- kiinteistön nimi ja kiinteistötunnus, jota muistutus koskee 

- yksilöidyt vaatimukset sekä niiden perusteet 
- muistuttajan tai asiamiehen allekirjoitus, ellei muistutusta toimiteta sähköisesti 
- mahdollisen asiamiehen valtakirja tai toimitettaessa muistutus sähköisesti muu selvi-

tys asiamiehen toimivallasta. 
 

Muistutus tai mielipide pyydetään toimittamaan jollain seuraavista tavoista viimeistään 

9.12.2019:  

- sähköisen asioinnin kautta: www.avi.fi/muistutus 
- sähköpostina: kirjaamo.ita@avi.fi 
- postitse: Itä-Suomen aluehallintovirasto, Ympäristöluvat, PL 50, 50101 Mikkeli. 

 

Tiedoksianto kiinteistön osaomistajalle 

Kiinteistön osaomistajaa pyydetään toimittamaan tämä tiedoksianto myös kiinteistön 

mahdollisille muille omistajille tai haltijoille. 

 
Tiedoksianto järjestäytymättömien osakaskuntien osakkaille 

Hakemuksessa tarkoitetulla hankkeella saattaa olla vaikutuksia myös seuraavilla yhtei-

sillä maa- tai vesialueilla: 491-417-876-9 Rantakylä 1 osakaskunta, 491-417-876-5 Ran-

takylä 2 osakaskunta ja 491-876-20-0 Rantakylä10, Laitiala 4 

 

Lisätietoja antavat 

Tiina Kamula, puh. 029 501 6530  

sähköposti: tiina.kamula@avi.fi 

Johanna Ahonen, puh. 029 501 6867  

sähköposti: johanna.ahonen@avi.fi 

 

 

http://www.avi.fi/muistutus
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