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Viite
Asunto Oy Kallis-Lahti, laiturin ja vesialueen ruoppauksen pysyttäminen yhteisellä vesialueella 91420-876-4, Helsinki

Lausuntopyyntö
Etelä-Suomen aluehallintovirasto pyytää Helsingin kaupungin lausunnon viitekohdassa mainitusta hakemuksesta. Lausunto pyydetään toi-

mittamaan ensisijaisesti sähköistä muistutuslomaketta käyttäen
www.avi.fi/muistutus aluehallintovirastoon 2.9.2015 mennessä. Lausunnossa on ilmoitettava asian dnro ESAVI/3018/2015.
Asiakirjat ovat toimitettu Helsingin kaupungin kirjaamoon. Julkiset hakemusasiakirjat ovat lisäksi luettavissa osoitteessa www.avi.fi/lupatietopalvelu.

Lisätietoja antavat

Ympäristöylitarkastaja Reetta Klemetti, puh. 0295 016 509
Ympäristöneuvos Päivi Jäärä, puh. 0295 016 406

Osastosihteeri

LIITE

Maret Vehmaa

kuulutus

ETELA-SUOMENALUEHALLINTOVIRASTO, YMPÄRISTÖLUPAVASTUUALUE | ymparistoluvat.etela@avi.fi
puh. 0295016 000 Hämeenlinnan päätoimipaikka Helsingin toimipaikka
fax 03 570 8002 Birger Jääriin katu 15 Ratapihantie 9
kirjaamo.etela@avi.fi PL 150, 13101 Hämeenlinna PL 110, 00521 Helsinki
www.avi.fi/etela
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KUULUTUS
Vesilain mukainen lupahakemus

Hakija Asunto Oy Kallis-Lahti
Asia Laiturin ja vesialueen ruoppauksen pysyttäminen yhteisellä vesialueella 91420-876-4, Helsinki

Hakemuksen pääasiallinen sisältö
Asunto Oy Kallis-Lahti hakee kiinteistönsä 91-30-76-1 edustalle olevalle
yhteiselle vesialueelle 91-420-876-4 rakennetun pienvenelaiturin sekä tehdyn ruoppauksen pysyttämistä. Laiturin rakentaminen ja vesialueen ruoppaus on toteutettu vuonna 2012.
Paikalla aiemmin ollut vanha, jäiden rikkoma laituri on purettu ja korvattu

uudella 15 metriä pitkällä ja 2,5 metriä leveällä betoniponttonilaiturilla. Uusi
laituri on rakennettu aikaisemman laiturin perustuksille.
Laiturin rakentamisen yhteydessä ruopattiin yhteistä vesialuetta laiturin
kohdalta yhteensä noin 450 m2 alueelta. Ruoppausmassat noin 450 m3 si-

joitettiin Helsingin Sataman meriläjitysalueelle Taulukariin.
Kuulutuksen ja hakemusasiakirjojen nähtävänäpito
Tämä kuulutus pidetään nähtävänä 3.8. - 2.9.2015 Helsingin kaupungin ja
Etelä-Suomen aluehallintoviraston ilmoitustauluilla. Kuulutus ja julkiset
asiakirjat ovat lisäksi luettavissa osoitteessa www.avi.fi/lupa-tietopalvelu.
Hakemusasiakirjat ovat kuulutusaikana yleisesti nähtävillä Helsingin kaupungintalolla, osoite: Pohjoisesplanadi 11-13.

Muistutusten ja mielipiteiden tekeminen
Muistutuksia hakemuksen johdosta voivat tehdä ne, joiden oikeutta tai etua
asia saattaa koskea (asianosainen). Viranomaisilta, joita asia koskee, pyydetään lausunto. Muilla kuin asianosaisilla on tilaisuus ilmaista mielipiteensä hakemuksen johdosta.
Kirjalliset muistutukset ja mielipiteet voidaan esittää vapaamuotoisesti.

ETELÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTO, YMPÄRISTÖLUPAVASTUUALUE | ymparistoluvat.etela@avi.fi
puh. 0295 016 000 Hämeenlinnan päätoimipaikka Helsingin toimipaikka
fax 03 570 8002 Birger Jääriin katu 15 Ratapihantie 9
kirjaamo.etela@avi.fi PL 150, 13101 Hämeenlinna PL 110, 00521 Helsinki
www.avi.fi/etela

Ohjeet muistutusten tekemiseen
Muistutuksista tulee käydä ilmi seuraavat seikat:
muistuttajan nimi, postiosoite, mahdollinen sähköpostiosoite ja puhelinnumero

yllä mainittu hakijan ja asian nimi sekä diaarinumero
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muistuttajan kiinteistön nimi ja kiinteistötunnus
yksilöidyt vaatimukset sekä niiden perusteet
muistuttajan tai asiamiehen allekirjoitus, ellei muistutusta toimiteta säh-

köisesti
mahdollisen asiamiehen valtakirja tai muu luotettava selvitys asiamiehen toimivallasta.
Muistutukset ja mielipiteet on toimitettava viimeistään 2.9.2015 ensisijaisesti sähköistä muistutuslomaketta käyttäen www.avi.fi/muistutus,
postitse (Etelä-Suomen aluehallintovirasto, PL 150, 13101 Hämeenlinna)
tai sähköisesti (ymparistoluvat.etela@avi.fi).

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 seuraavilla yhteisillä maa- tai vesialueilla: 91-420-876-4

Lisätietoja antavat
Ympäristöylitarkastaja Reetta Klemetti, puh. 0295 016 509
Ympäristöneuvos Päivi Jäärä, puh. 0295 016 406
sähköposti: etunimi.sukunimi@avi.fi
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KUNGÖRELSE
Tillständsansökan enligt vattenlagen
Sökande Asunto Oy Kallis-Lahti
Arende Kvarhällande av brygga och muddring i samfällda vattenomräde 91-420876-4, Helsingfors.
Ansökans huvudsakliga innehäll
Asunto Oy Kallis-Lahti ansöker om kvarhällande av en smäbätsbrygga och
en redan utförd muddring i samfällda vattenomrädet 91-420-876-4 i framför
sökandes fastighet 91-30-76-1. Bryggan har byggts och muddring genom-

förts är 2012.
En ny betongpontonbrygga, längd 15 meter och bredd 2,5 meter, har

byggts i stället för tidigare, nuförtiden demonterad bryggan som isen hade
slagit sönder.
Samfällda vattenomräde muddrades samtidigt pä ett cirka 450 m2 start omräde. Muddermassorna (cirka 450 m3) har deponerats pä Helsingfors
Hamns sjödeponeringsomräde i Tavelgrundet.
Framläggande av kungörelsen och ansökningshandlingarna
Denna kungörelse hälls framlagd 3.8. - 2.9.2015 pä anslagstavlorna i
Helsingfors stad och vid regionförvaltningsverket i Södra Finland, huvudverksamhetsstället i Tavastehus. Kungörelsen och de offentliga handlingarna kan dessutom läsas pä adressen www.avi.fi/lupa-tietopalvelu.

Under kungörelsetiden hälls ansökningshandlingarna offentligt framlagda i
stadshus i Helsingfors, adress: Norra esplanaden 11-13.
Framställande av anmärkningar och äsikter
Anmärkningar med anledning av ansökan fär framställas av dem vars rätt
eller fördel ärendet kan beröra (parterna). Utlätande begärs av berörda
myndigheter. Andra an parterna har rätt att framföra sin äsikt med anledning av ansökan.

Skriftliga anmärkningar och äsikter kan formuleras fritt.
REGIONFÖRVALTNINGSVERKET l SÖDRA FINLAND, ANSVARSOMRÄDET FÖR MILJÖTILLSTÄND | ymparistoluvat.etela@avi.fi
tfn 0295 016 000 Huvudverksamhetsstället i Tavastehus Verksamhetsstället i Helsingfors
fax 03 570 8002 Birger Jääriin katu 15 Bangardsvägen 9
registratur.sodra@rfv.fi PB 150, 13101 Tavastehus PB 110, 00521 Helsingfors
www.rfv.fi/sodra

Anvisningar om framställandet av anmärkningar
Av anmärkningarna ska framgä följande:
anmärkarens namn, postadress, eventuell e-postadress och telefonnummer

sökandens namn, det ärende och det diarienummer som nämns ovan,
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namn och fastighetsbeteckning
preciserade yrkanden samt grunderna för dessa
anmärkarens eller ombudets underskrift, om anmärkningen inte lämnas

in elektroniskt
fullmakt för ett eventuellt ombud eller annan pälitlig utredning över ombudets behörighet.
Anmärkningar och äsikter ska lämnas in senast 2.9.2015 i första hand
med den elektroniska anmärkningsblanketten www.rfv.fi/anmarkninfl,
elektroniskt (ymparistoluvat.etela@avi.fi), per post (Regionförvaltningsverket i Södra Finland, adress PB 150, 13101 Tavastehus).

Delgivning tili delägare av fastigheten
Den sam är delägare i en fastighet ombeds ge denna delgivning även tili
fastighetens eventuella övriga innehavare.

Delgivning tili delägare i icke konstituerade delägarlag
Det projekt som nämns i ansökan kan ocksä ha konsekvenser pä följande
samfällda mark- ellervattenomräden: 91-420-876-4

Ytterligare upplysningar ger
Miljööverinspektör Reetta Klemetti, tfn 0295 016 509
Miljöräd Päivi Jäärä, tfn 0295 016 406
e-post: fornamn.efternamn@avi.fi

