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Hakija

Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Asia

Kevyen liikenteen väylän rakentaminen nykyisen kantatien 58 penkereeseen Keurusselkä-Ukonselän järvialueen Mustalahdelle, Mänttä-Vilppula

Hakemuksen pääasiallinen sisältö
Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus hakee vesilain mukaista lupaa kevyen liikenteen väylän rakentamiseen nykyisen kantatien 58 penkereeseen Keurusselkä-Ukonselän järvialueen Mustalahdelle Mänttä-Vilppulan kaupungissa. Uusi jalankulun
ja pyöräilyn yhteys rakennetaan Juholasta maantielle 347. Hanke parantaa alueen liikenneturvallisuutta ja edesauttaa varautumaan maankäytön kehitykseen suunnittelualueella varmistamalla sujuvat ja turvalliset liikenneyhteydet sekä elinkeino- ja yritystoiminnan saavutettavuuden.
Kevyen liikenteen väylän rakentaminen vaatii tiepenkereen laajentamisen järven puolelle. Kevyen liikenteen väylän leveys on 3 metriä. Hankkeessa kantatie 58:n kohdalla rantaviiva siirtyy noin 150 metrin matkalla 5 metriä ulommaksi nykyisestä sijainnista. Täyttöalueen ulkoluiskan etäisyys nykyisestä rantaviivasta on enimmillään noin 10 m. Täyttöalueen pinta-ala on arviolta noin 1 400 m2 ja vedenpinnan alle jäävän täytön massaarvio on 3 500 m3. Ennen täyttötöiden aloittamista vesialueelta joudutaan todennäköisesti ruoppaamaan alle metrin paksuinen sedimenttikerros. Ruopattavien massojen
enimmäismäärä on 2 250 m3.
Hakemuksen mukaan hankkeesta aiheutuvat haitalliset vaikutukset kohdistuvat töiden
tekemisen aikaan ja ovat lyhytaikaisia. Haittavaikutukset rajoittuvat veden paikalliseen
samentumiseen. Työn suorittamisen ajankohdasta riippuen veden samentumista voidaan hallita asentamalla täyttöalueen ympärille suojaverhorakenne. Hakemuksen mukaan hankkeella ei ole merkittävää vaikutusta luonnonympäristöön.
LÄNSI- JA SISÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTO
puh. 0295 018 450
Vaasan päätoimipaikka
fax 06 317 4817
Wolffintie 35, 65200 Vaasa
kirjaamo.lansi@avi.fi
PL 5, 13035 AVI
www.avi.fi/lansi

Kevyen liikenteen väylä sijoittuu pääosin yleiselle tiealueelle 508-895-2-25 ja sen luiska
ulottuu Mäntän osakaskunnan yhteiselle vesialueelle (kiinteistötunnus 508-405-876-13).
Hakija on ilmoittanut hankkivansa tarvittavat oikeudet hankkeessa tarvittaviin maa- ja
vesialueisiin maantietoimituksessa.
Kuulutuksen ja hakemusasiakirjojen nähtävilläpito
Tämä kuulutus ja hakemusasiakirjat pidetään nähtävillä 10.5. – 16.6.2022 aluehallintovirastojen verkkosivuilla osoitteessa https://ylupa.avi.fi
Muistutukset ja mielipiteet
Ne, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea (asianosainen), voivat tehdä muistutuksen 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 LSSAVI/13950/2021
- 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 selvitys asiamiehen toimivallasta.
Muistutus tai mielipide pyydetään toimittamaan jollain seuraavista tavoista viimeistään
16.6.2022:
- sähköisen asioinnin kautta: https://avi.fi/sahkoiset-lomakkeet
- sähköpostina: kirjaamo.lansi@avi.fi
- postitse: Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, Ympäristöluvat, PL 5, 13035 AVI.
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 yhteisillä maa- tai vesialueilla: Mäntän osakaskunta 508-405-876-13
Lisätietoja antaa
Ympäristöylitarkastaja Assi Teittinen, puh. 0295 018 642
sähköposti: etunimi.sukunimi@avi.fi

