
 

 

 

 

Länsi ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/5331/2017 

 

 

26.10.2017 

 

 

 

 

LÄNSI- JA SISÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTO 

puh. 0295 018 450 Vaasan päätoimipaikka 

kirjaamo.lansi@avi.fi 00000000 35 

www.avi.fi/lansi  PL 200, 65101 Vaasa 

                     KUULUTUS 
 Vesilain mukainen lupahakemus 

 

Hakija Caruna Oy 

 

Asia Merialueen alitse Granklobbenin ja Gräsgrundin välille rakennetun sähkö-

kaapelin pysyttäminen, Kristiinankaupunki 

 

Hakemuksen pääasiallinen sisältö 

Caruna Oy hakee vesilain mukaista lupaa merialalueen alitse Granklobbe-

nin ja Gräsgrundin välille asennetun sähkökaapelin pysyttämiseen. Kaapeli 

on rakennettu Skaftung bys samfälligheter -nimisen osakaskunnan yhtei-

selle vesialueelle 287-416-876-3. Kaapeli rantautuu kiinteistöillä Granklub-

ben 287-416-8-210 ja Ainola 287-416-5-121. Yhteisen vesialueen omistaja 

ja kaapelin rantautumiskiinteistöjen omistajat ovat antaneet suostumuksen-

sa hankkeelle. Hankealueella on voimassa Gräsgrundin rantakaava.  

 

Sähkönjakelu Gräsgrundilla keskeytyi heinäkuussa 2017. Uudella sähkö-

kaapelilla turvattiin sähkönjakelu ja korvattiin edellinen, vaurioitunut kaape-

li. Hanke toteutettiin elokuussa 2017 ja työt kestivät noin kaksi päivää. 

Kaapeli (0,4 kV, AXMK 4x240, ø 53 mm) asennettiin väylän 1070 (Skaf-

tungleden) alitse. Kaapelin pituus vesialueella on noin 500 m. Kaapeli 

asennettiin rantautumispaikoissa suojaputkeen ø 110 mm. Ranta-alueilla, 

joilla vedensyvyys on enintään 1 metri, on kaapeli ja suojaputki peitetty 

maa-aineksilla.  

 

Hankealueella ei ole Natura 2000 -alueita tai muita luonnonsuojelualueita. 

Hakijan arvion mukaan hankkeella on vain vähäinen vaikutus vesistöön 

 

Kuulutuksen ja hakemusasiakirjojen nähtävänäpito 
Tämä kuulutus pidetään nähtävänä 30.10. – 29.11.2017 Kristiinankaupun-

gin kaupungin ilmoitustaululla ja Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston 

ilmoitustaululla. Kuulutus ja asiakirjat keskeisiltä osin ovat luettavissa osoit-

teessa www.avi.fi/lupa-tietopalvelu. 

 

http://www.avi.fi/lupa-tietopalvelu
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Kristiinankaupungin raatihuoneella (Aitakatu 1) sekä Kristiinankaupungin 

yhteispalvelupisteessä (Merikatu 47) on käytössä yleisötietokone asiakirjo-

jen katsomiseen.  

 

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. 

Ohjeet muistutusten tekemiseen 

Muistutuksista tulee käydä ilmi seuraavat seikat: 

- muistuttajan nimi, postiosoite, mahdollinen sähköpostiosoite ja 

puhelinnumero  

- yllä mainittu hakijan ja asian nimi sekä diaarinumero LSSA-

VI/5331/2017 

- muistuttajan kiinteistön nimi, rekisterinumero, kiinteistörekisterikylä ja 

kunta (kiinteistötunnus) 

- yksilöidyt vaatimukset sekä niiden perusteet 
- muistuttajan tai asiamiehen allekirjoitus, ellei muistutusta toimiteta 

sähköisesti 
- mahdollisen asiamiehen valtakirja tai muu luotettava selvitys 

asiamiehen toimivallasta. 
 

Muistutukset ja mielipiteet pyydetään toimittamaan viimeistään 29.11.2017 

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 kiin-

teistön muille omistajille tai haltijoille. 

 
Lisätietoja antaa 

Ympäristötarkastaja Heidi Laakso, puh. 0295 018 829 

e-post: etunimi.sukunimi@avi.fi 
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