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KUU LUTUS
Vesilain mukainen lupahakemus

Hakija Ähtärin Eläinpuisto Oy

Asia Laiturin ja kelluvan uimala/harrastealueen rakentaminen Hankaveteen, Ah
täri

Hakemuksen pääasiallinen sisältö
Ähtärin Eläinpuisto Oy hakee vesilain mukaista lupaa laiturin ja kelluvan
uimala/harrastealueen rakentamiseen Ahtärin eläinpuiston/Ähtäri Zoo
Campingin ranta-alueelle Hankaveteen Ähtärin kaupungissa. Laiturin ja
uimala/harrastealueen rakentamisen tarkoituksena on kehittää ja lisätä
alueen palvelutarjontaa.

Laiturin ja kelluvan uimala/harrastelautan koko on noin 550 m2. Alue koos
tuu 2—3 erikokoisesta kelluvasta tehdasvalmisteisesta teräsbetonisesta
moduulikokonaisuudesta, joita yhdistävät kulkulaiturirakenteet. Laituri ja
uimala/harrastealuekokonaisuus sisältää uima-altaan, kansirakenteen,
hyppytorneja, kiipeilyseinän, liukumäen, uimaportaita, kalustevuokraamo
rakennuksen sekä kulkulaiturin ja kiinteän maa-laiturin. Harrastelautan
päädyssä on kuusi vierasvenepaikkaa ja tilavaraus mahdolliselle kelluvalle
saunaveneelle. Lautalla oleva uima-allas voidaan toteuttaa joko järvivettä
tai vesijohtovettä käyttävänä ratkaisuna. Harrastealueen vaatima kokonais
tilantarve vesialueella on noin 3 600 m2 (hakemussuunnitelmassa asema-
piirros 8).

Laituri ja uimala/harrastealuekokonaisuus ankkuroidaan pohjaan kumikaa
peleiden ja betonipainojen avulla tai vaihtoehtoisesti pohjaan lyötävillä te
räspaaluilla. Harrastealueen kansirakenne on noin 70 cm:n korkeudella ve
denpinnan yläpuolella.

Hankkeen yhteydessä vesialuetta ruopataan riittävän vesisyvyyden saa
miseksi harrastealueelle. Ruopattava massamäärä on alle 500 m3.

Laituri ja uimala/harrastealue rakennetaan kiinteistön Inhanvarastot (kun
teistötunnus 989-402-4-93) edustalle Hankaveden jakokunnan yhteiselle
vesialueelle (kiinteistötunnus 989-402-876-1). Hakijalla on vuokraoikeus
kiinteistöllä Inhanvarastot. Hakija on ilmoittanut sopivansa vesialueen käy
töstä vesialueen omistajan kanssa.
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Hakijan arvion mukaan hankkeesta ei aiheudu muutoksia hankealueeri ve
denkorkeuteen tai virtaamaan. Hankkeesta ei myöskään aiheudu pysyvää
haittaa vesialueen käytölle tai ranta-alueille. Asennustöistä saattaa aiheu
tua vähäistä ja tilapäistä veden samentumista sekä meluhaittaa.

Hakijan arvion mukaan laituripohjan rakentaminen ja ruoppaustyöt kestävät
noin yhden viikon. Alustavan aikataulun mukaan hankkeen toteutus on tar
koitus aloittaa syksyllä 2018.

Kuulutuksen ja hakemusasiakirjojen nähtävänäpito
Tämä kuulutus pidetään nähtävänä 11.12.2017 — 19.1.2018 Ähtärin kau
pungin ilmoitustaululla ja Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston ilmoi
tustaululla. Kuulutus ja hakemusasiakirjat olennaisilta osin ovat luettavissa
osoitteessa www.avi.fi/lupa-tietopalvelu. Ähtärin kaupunginvirastossa (Os
tolantie 17) on käytettävissä yleisötietokone asiakirjojen katsomiseen.

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, rekisterinumero, kiinteistörekisterikylä ja
kunta (kiinteistötunnus)

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

köisesti
- mahdollisen asiamiehen valtakiija tai muu luotettava selvitys asiamie

hen toimivallasta.

Muistutukset ja mielipiteet pyydetään toimittamaan viimeistään 19.1.2018
ensisijaisesti sähköistä muistutuslomaketta käyttäen ~w.av .fi/muistutus
tai sähköpostilla kiraamo.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 kun
teistön muille omistajille tai haltijoille.

Lisätietoja antaa
ympäristöylitarkastaja Tanja Honkela, puh. 0295 018 750
sähköposti: etunimi.sukunimi@avi.fi Ollut nähtävänä Ähtärh.
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