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                     KUULUTUS 
 Vesilain mukainen lupahakemus 

 

Hakija Ähtärin Energia ja Vesi Oy   

 

Asia Vesijohdon rakentaminen Nääsinsalmen alitse, Ähtäri 

 

Hakemuksen pääasiallinen sisältö 

Ähtärin Energia ja Vesi Oy hakee vesilain mukaista lupaa vesijohdon ra-

kentamiselle Nääsinsalmen alitse Ähtärin kaupungissa Inhan kaupungin-

osassa. Vesijohdon rakentamisen tavoitteena on korvata nykyinen 1960-

luvulla rakennettu runkovesijohto, joka on huonokuntoinen ja vuotaa vesis-

töalituksen kohdalta noin 50 m3 päivässä. Alituksen rantautumiskiinteistöt 

ovat Moksunsalo 930-402-4-429 sekä Tuomarniemi 849-402-2-87 ja se si-

jaitsee Hankaveden jakokunnan vesialueelle 989-402-876-1.  

 

Vesistöalituksen kokonaispituus on noin 50 metriä. Vesijohto rakennetaan 

PE 100-materiaalista tehdystä paineluokan PN 10 muoviputkesta, jonka 

halkaisija on 160 mm. Vesijohdon asennus toteutetaan kaivamalla sekä 

painottamalla. Vesijohto painotetaan betonipainoilla, joiden paino 100% 

tyhjän putken nosteesta. Rantautumiskohdissa vesijohto kaivetaan noin 

kahden metrin syvyyteen ja muualla noin 0,5 metrin syvyyteen painojen 

laesta mitattuna. Kaivamisesta syntyvät ylimääräiset maamassat kuljete-

taan pois ja alueet siistitään entiselleen työn suorittamisen jälkeen. Työn 

arvioitu kestoaika on kahdesta kolmeen työpäivää ja se on tarkoitus toteut-

taa vähävetisenä aikana, kalojen kutuaikojen sekä lintujen pesimä-

/muuttoaikojen ulkopuolella.   

 

Hakijan mukaan hankkeella ei ole vaikutusta vesistön vedenkorkeuteen, 

virtaamaan, veden laatuun, kalastoon, kalastukseen tai muuhun virkistys-

käyttöön. Siitä ei aiheudu haittaa vesiliikenteelle, vesivoiman käytölle tai 

säännöstelylle. Alituksen rakennustyöt eivät aiheuta vahinkoa vesistölle lu-

kuun ottamatta kaivu- ja tasaustöistä aiheutuvaa työnaikaista paikallista 

samentumista. 
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Kuulutuksen ja hakemusasiakirjojen nähtävänäpito 
Tämä kuulutus pidetään nähtävänä 23.8. – 22.9.2017 Ähtärin kaupungin 

ilmoitustaululla ja Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston ilmoitustaulul-

la. Kuulutus on lisäksi luettavissa osoitteessa www.avi.fi/lupa-tietopalvelu. 

 

Hakemusasiakirjat ovat kuulutusaikana yleisesti nähtävillä Ähtärin kaupun-

ginvirastossa (Ostolantie 17) sekä keskeisiltä osin osoitteessa 

www.avi.fi/lupa-tietopalvelu.   

 

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/3598/2017 

- 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 22.9.2017 

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. 

 

Lisätietoja antavat 

Ympäristötarkastaja Roope Salo, puh. 0295 018 790 

sähköposti: etunimi.sukunimi@avi.fi 
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