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KUULUTUS

Vesilain mukainen lupahakemus

Hakija Elenia Oy

Asia Sähkökaapelien ja telekaapelin asentaminen Loimijoen alitse, Jokioinen

Hakemuksen pääasiallinen sisältö
Elenia Oy hakee lupaa kolmen sähkö- ja telekaapelin asentamiseksi suun-
taporaamalla Loimijoen alitse Jokioisten kunnassa. Työt tehdään Haunion-
tien läheisyydessä. Elenian kanssa yhteistyössä kuituverkkoa rakentaa
paikallinen puhelinyhtiö Lounea. Hankkeen tarkoituksena on rakentaa sää-
varma sähkö- ja nopea tiedonsiirtoverkko maaseudulle. Tavoitteena on
tehdä työt marraskuun 2017 loppuun mennessä.

Kuulutuksen ja hakemusasiakirjojen nähtävänäpito
Tämä kuulutus pidetään nähtävänä 19.9. – 19.10.2017 Jokioisten kunnan
ja Etelä-Suomen aluehallintoviraston (Hämeenlinnan päätoimipaikan) ilmoi-
tustauluilla. Kuulutus ja julkiset hakemusasiakirjat ovat lisäksi luettavissa
osoitteessa www.avi.fi/lupa-tietopalvelu.

Hakemusasiakirjat ovat kuulutusaikana yleisesti nähtävillä Jokioisten kun-
nanvirastossa, osoite: Keskuskatu 29 A.

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
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- muistuttajan kiinteistön nimi ja kiinteistötunnus

http://www.avi.fi/lupa-tietopalvelu


- 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 19.10.2017
ensisijaisesti sähköistä muistutuslomaketta käyttäen
www.avi.fi/muistutus tai sähköisesti (ymparistoluvat.etela@avi.fi) tai pos-
titse (Etelä-Suomen aluehallintovirasto, (Etelä-Suomen aluehallintovirasto,
ympäristölupavastuualue, PL 150, 13101 Hämeenlinna).

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 seu-
raavilla yhteisillä maa- tai vesialueilla:
169-410-876-1 Yht. vesialueet

Lisätietoja antavat
Ympäristöylitarkastaja Ilona Joensuu, puh. 0295 016 358
Ympäristöneuvos Kristiina Toivila, puh. 0295 016 436
sähköposti: etunimi.sukunimi@avi.fi

http://www.avi.fi/muistutus

