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Kuulutus
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KUULUTUS
Ympäristönsuojelulain 27 §:n mukainen ympäristölupahakemus
Kuulutuksen julkaisupäivä
15.2.2021
Tiedoksisaantipäivä
Hakemuksen/ilmoituksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä
päivä kuulutuksen julkaisemispäivästä eli 22.2.2021
Hakija
Savitaipaleen kunta (Kirkkotie 6, 54800 Savitaipale, kunta(at)savitaipale.fi
yhteyshenkilönä Vesa Roiko-Jokela p. 040 158 6542)
Toiminta
Ympäristölupahakemus koskee olemassa olevan maankaatopaikan lopettamista
ja maisemointia Savitaipaleen kunnassa, Tuohikotintie 1, kiinteistöillä (739-426-2362 ja 739-426-2-488). Toiminta alueella on alkanut 70- ja 80- lukujen aihteessa.
Alueelle on tuotu n. 56 000 m³ maa-aineksia. Maisemoinnilla loivennetaan
maankaatopaikan jyrkät luiskat turvallisiksi ja ympäröivään maastoon paremmin
sopiviksi. Maisemointia varten tarvitaan n. 16 000 m³ (35 000 t) maa-ainesta
ulkopuolelta. Lupaa haetaan viideksi vuodeksi. Lisäksi alueelle haetaan lupaa
ottaa vastaan vieraslajeja uhottavaksi hautaamalla ne syvälle maakerrosten alle
sekä lupaa välivarastoida kunnan toiminnassa syntyviä betoni- ja asfalttijätteitä
maankaatopaikan lakialueelle (enimmillään 200 t/a). Hakemus sisältää selvityksen
hankkeesta ja toimintasuunnitelman.
Kuulutuksen nähtävilläpito
Tämä kuulutus pidetään nähtävillä 15.2 – 24.3.2021 Lappeenrannan kaupungin
verkkosivuilla kaupungin kuulutuksissa
(https://www.lappeenranta.fi/fi/Palvelut/Paatoksenteko-ja-talous/Kaupunginkuulutukset) ja Savitaipaleen kunnan verkkosivuilla:
https://www.savitaipale.fi/hallinto/ilmoitustaulu
Asiakirjojen nähtävilläpito
Asiakirjat ovat nähtävillä sähköisesti 15.2 – 24.3.2021 Lappeenrannan kaupungin
verkkosivuilla osoitteessa
https://www.lappeenranta.fi/fi/Palvelut/Ymparisto/Ymparistovalvonta-ja-lupa-asiat
sekä kaupungintalon asiakaspalvelupiste Winkissä, osoitteessa Villimiehenkatu 1,
53100 Lappeenranta.
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Muistutukset ja mielipiteet
Ne, joiden etua tai oikeutta asia voi koskea sekä ne, jotka haluavat jättää
mielipiteensä hankkeesta, voivat jättää kirjallisen muistutuksen lupalautakunnalle
viimeistään 24.3.2021:
 postitse: Lappeenrannan seudun ympäristötoimi, PL 302, 53101 Lappeenranta
 sähköpostilla: ymparistotoimi.kirjaamo@lappeenranta.fi
Muistutuksessa tulee käydä ilmi seuraavat seikat:
 muistuttajan nimi, postiosoite, mahdollinen sähköpostiosoite ja puhelinnumero
 diaarinumero LPR/1405/11.01.00.00/2020
 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.
Lisätietoja antavat
ympäristönsuojelupäällikkö Sara Piutunen, p. 0400 817 636
sähköposti: etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi
Jakelu:
Lappeenrannan kaupungin verkkosivut
Savitaipaleen kunnan verkkosivut
9 asianosaista postitse
1 asianosainen sähköpostilla

