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KUULUTUS ILMOITUKSESTA

Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksessa on vireillä meluil-
moitus liittyen rallikilpailuun Mikkelin kaupungin, Hirvensalmen ja Juvan kun-
nan alueella.

Mikkelin Urheiluautoilijat ry
Lekatie 2

50170 Mikkeli

Kuulutus pidetään 25J.2017 saakka Mikkelin kaupungin, Hirvensalmen ja
Juvan kuntien virallisilla ilmoitustauluilla. Hakemus on nähtävänä em. kun-
tien virastoissa: Mikkelin kaupungin kirjaamo Maaherrankatu 9-11, Mikkeli,
Hirvensalmen kunnanvirasto Keskustie 2, Hirvensalmi ja Juvan kunnanviras-
to Juvantie 13, Juva sekä Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökes-
kuksessa, osoitteessa Jääkärinkatu 14, Mikkeli.

Asiakirjat löytyvät myös www-sivuilta:
Kuulutus:www.ely-keskus.fi > Etelä-Savon ELY > ajankohtaista > kuulutuk-
set
Hakemus: www.ymparisto.fi > asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi
> luvat, ilmoitukset ja rekisteröinti > ympäristönsuojelulain mukaiset ilmoituk-
set > ilmoituspäätökset > muut ilmoituspäätökset > Etelä-Savon ELY-keskus

llmoituksesta saavat ne, joiden etua tai oikeutta asia saattaa koskea (asian-
osaiset), tehdä muistutuksen viimeistään 25.1.2017 Etelä-Savon ELY-
keskukselle. Myös muut kuin asianosaiset voivat esittää mielipiteitään asias-
ta.

Lisätietoja päätöksestä antaa ympäristönsuojelun asiantuntija Leena Mäkelä,
Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, ympäristönsuojelun ja
vesienkäytön palvelut, puhelin 0295 024 214.
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