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§ 25 Asianro 8989/10.03.01/2013
 

 

Oikaisuvaa�mukset / Kuopion kaupungin Nilsiän alueen moo�orikelkkarei�suunnitelman hyväksyminen / Juurusvesi - Suuri-Pieksä

 
 

Ympäristöjohtaja Tanja Leppänen 
Alueellinen ympäristönsuojelu

 
Kuopion kaupungin ympäristö- ja rakennuslautakunta on kokouksessaan 18.10.2018 § 74 hyväksynyt
moo�orikelkkarei�suunnitelman Juurusvesi - Suuri-Pieksä.

                                                         
                                                          Päätöksestä on jäte�y oikaisuvaa�muksia 12 kpl, joihin hakija on antanut vas�neensa. Oikaisuvaa�mukset ovat

pöytäkirjan lii�eenä. Anne�u vas�nekirjelmä ja siihen lii�yvät yksityiskohtaiset vas�neet, rei�en �lanne ja urien
sijain� ovat tämän pöytäkirjan lii�eenä.

 
Esitys                                              Ympäristö- ja rakennuslautakunta hyväksyy hakijan antamat vas�neet ja niissä esitetyt tarkennukset suunniteltuun

rei�in. Muilta osin ympäristö- ja rakennuslautakunnan päätöstä 18.10.2018 § 74 ei ole syytä muu�aa.
 
Perustelut                                     Oikaisuvaa�muksissa ei ole tullut esille sellaisia vaa�muksia, joiden perusteella rei�suunnitelma voitaisiin hylätä.

Hanke ei ole maastoliikennelain vastainen.
 

Lii�eet
 

3 8989/2013 Oikaisuvaa�mukset (Ei julkaista interne�ssä)

 4 8989/2013 Hakijan vas�ne lii�eineen (Ei julkaista interne�ssä)
 
                                                          Valmistelija                                                           

Pirkko Nevalainen puh. +358 44 748 2398
                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi
 
 
Päätösehdotus                           Ympäristöjohtaja Tanja Leppänen

 
Lautakunta hyväksyy ympäristöjohtajan esityksen.
 

 

Päätös                                            Merkitään, e�ä kaupunginmetsänhoitaja Seppo Jauhiainen ja suunni�eluinsinööri Anna-Liisa Koponen poistuivat
kokouksesta tämän asiakohdan käsi�elyn aikana.

 
Varajäsen Suihkonen jäsenten Herranen ja Pulkka kanna�amana esi�, e�ä moo�orikelkkarei�suunnitelma Juurusvesi
- Suuri-Pieksä hylätään.
 
Puheenjohtaja esi� asiassa ääneste�äväksi nimenhuutoäänestyksellä. Äänestystapa hyväksy�in.
 
Puheenjohtaja esi� asiassa ääneste�äväksi siten, e�ä ne jotka ovat esi�elijän ehdotuksen kannalla äänestävät jaa, ja
ne jotka ovat varajäsen Suihkosen esityksen kannalla äänestävät ei. Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä anne�in 2
jaa-ääntä (Malinen, Peiponen) ja viisi ei-ääntä (Suihkonen, Pulkka, Rytkönen, Viljakainen ja Herranen), joten lautakunta
oli hyväksynyt varajäsen Suihkosen esityksen.

 
Merkitään, e�ä ympäristötarkastaja Pirkko Nevalainen poistui kokouksesta tämän asiakohdan käsi�elyn jälkeen.
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