Ilmoitus kunnan sivulle kuulutuksesta suomeksi:

Ilmoitus julkisesta kuulutuksesta, joka koskee valtioneuvoston päätöstä merenhoitosuunnitelmasta
Valtioneuvosto on 16.12.2021 hyväksynyt päivitetyn Suomen merenhoitosuunnitelman.
Kuulutus päätöksestä on nähtävillä 21.12.2021–27.1.2022 elinkeino-, liikenne- ja
ympäristökeskusten verkkosivuilla osoitteessa www.ely-keskus.fi/kuulutukset (valitse ELYkeskus).
Varsinais-Suomen ELY-keskus

Ilmoitus kunnan sivulle kuulutuksesta ruotsiksi:

Anmälan om offentlig kungörelse som gäller statsrådets beslut om havsförvaltningsplanen
Statsrådet har den 16 december 2021 godkänt den uppdaterade havsförvaltningsplanen för
Finland. Kungörelsen om beslutet finns till påseende 21.12.2021–27.1.2022 på närings-,
trafik- och miljöcentralens webbplats på adressen www.ely-keskus.fi/kuulutukset (Välj NTMcentralen).
NTM-centralen i Egentliga Finland

Ilmoitus kunnan sivulle kuulutuksesta pohjoissaame:

Almmuhus almmolaš gulahusas, mii guoská stáhtaráđi mearrádussii
mearradikšunplánas
Stáhtaráđđi lea 16.12.2021 dohkkehan Suoma beaiváduvvon mearradikšunplána. Gulahus
mearrádusas lea oaidnin láhkai 21.12.2021–27.1.2022 ealáhus-, johtolat- ja birasguovddáža
neahttasiidduin čujuhusas www.ely-keskus.fi/kuulutukset (vállje ELY-keskus, Lappi).
Varsinais-Suomi EJB-guovddážis

Ilmoitus kunnan sivulle kuulutuksesta inarinsaame:

Almottâs almolii kulluuttâsâst, mii kuáská staatârääđi miärádâsân
merâitipšomvuáváámist
Staatârääđi lii 16.12.2021 tuhhiittâm peividum Suomâ merâitipšomvuávám. Kulluuttâs
miärádâsâst lii uáinimnáál 21.12.2021–27.1.2022 iäláttâs-, jotolâh- já pirâskuávdáá
viermisiijđoin čujottâsâst www.ely-keskus.fi/kuulutukset (valjii ELY-keskus, Lappi).
Varsinais-Suomen ELY-keskusist

Ilmoitus kunnan sivulle kuulutuksesta koltansaame:

Iʹlmmtõs õõlmâs kuultõõzzâst, kååʹtt kuâskk riikksuåvtõõzz tuʹmmstõõǥǥ
miârrhåiddplaanâst
Riikksuåvtõs lij 16.12.2021 priimmâm peeiʹvtum Lääʹddjânnam miârrhåiddplaan. Kuultõs
tuʹmmstõõǥǥâst lij vueiʹnnemnalla 21.12.2021–27.1.2022 jieʹllemvueʹǩǩ-, jååttlõk- da
pirrõskõõskõõzzi neʹttseeidain addrõõzzâst http://www.ely-keskus.fi/kuulutukset (vaʹlljed
ELY-keskus, Lappi).
Varsinais-Suomi JJP-kõõskõõzzâst

Kuulutus

1 (1)

VARELY/8668/2021
21.12.2021

Viite: Laki vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä (1299/2004) ja asetus merenhoidon järjestämisestä (980/2011)

Julkinen kuulutus

Valtioneuvoston päätös päivitetystä Suomen merenhoitosuunnitelmasta
Valtioneuvosto on 16.12.2021 hyväksynyt päivitetyn Suomen merenhoitosuunnitelman.
Kuulutuksen julkaisupäivä
21.12.2021
Päätöksen tiedoksisaantipäivä
Hallintolain (434/2003) 62 a §:n 3 momentin mukaan päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta eli 28.12.2021.
Nähtävillä pito
Tämä kuulutus on nähtävillä 21.12.2021–27.1.2022 elinkeino-, liikenne- ja
ympäristökeskusten verkkosivuilla osoitteessa www.ely-keskus.fi/kuulutukset (valitse ELY-keskus). Kuulutettavat asiakirjat löytyvät osoitteesta
www.ymparisto.fi/vaikutavesiin/merenhoito.
Tieto kuulutuksesta lähetetään Manner-Suomen kunnille julkaistavaksi niiden verkkosivuilla.
Muutoksenhaku ja valitusaika
Päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on lainvastainen.
Muutoksenhakua koskevat ohjeet ovat valtioneuvoston päätöksen liitteenä
olevassa valitusosoituksessa.
Valitusaika päättyy 27.1.2022.
Lisätietoja:
Pekka Paavilainen Varsinais-Suomen ELY-keskus, p. 0295 022 921,
pekka.paavilainen@ely-keskus.fi
VARSINAIS-SUOMEN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS
PL 236
20101 TURKU
käyntiosoite: Itsenäisyydenaukio 2, 20800 Turku

kirjaamo.varsinais-suomi@ely-keskus.fi
www.ely-keskus.fi/varsinais-suomi
puhelinvaihde:0295 022 500

KUNGÖRELSE
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VARELY/8668/2021
21.12.2021

Hänvisning: Lagen om vattenvårds- och havsvårdsförvaltningen (1299/2004) och statsrådets förordning om havsvårdsförvaltningen (980/2011).

Offentlig kungörelse

Statsrådets beslut om en uppdaterad havsförvaltningsplan för Finland
Statsrådet har den 16 december 2021 godkänt den uppdaterade havsförvaltningsplanen
för Finland.
Kungörelsens publiceringsdatum
21.12.2021
Datum för delfående av beslutet
Enligt 62 a § 3 mom. i förvaltningslagen (434/2003) anses mottagaren ha
fått del av beslutet på den sjunde dagen efter att kungörelsen publicerats,
det vill säga den 28 december 2021.
Framläggande
Denna kungörelse finns till påseende 21.12.2021–27.1.2022 på närings-,
trafik- och miljöcentralens webbplats på adressen www.ely-keskus.fi/kuulutukset (Välj NTM-central). De dokument som ska kungöras finns på webbadressen www.miljo.fi/paverkavattnen/havsvard.
Informationen om kungörelsen skickas till kommunerna i Fastlandsfinland
för publicering på deras webbplatser.
Ändringssökande och besvärstid
Ändring i detta beslut kan sökas genom att överklaga hos högsta förvaltningsdomstolen. Besvär får anföras på den grunden att beslutet strider mot
lag. Anvisningar om ändringssökande finns i besvärsanvisningen som
finns som bilaga till statsrådets beslut.
Besvärstiden går ut 27 januari 2022.
Ytterligare information:
Pekka Paavilainen Närings-, trafik- och miljöcentralen i Egentliga Finland,
tfn 0295 022 921, pekka.paavilainen(at)ely-keskus.fi

VARSINAIS-SUOMEN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS
PL 236
20101 TURKU
käyntiosoite: Itsenäisyydenaukio 2, 20800 Turku

kirjaamo.varsinais-suomi@ely-keskus.fi
www.ely-keskus.fi/varsinais-suomi
puhelinvaihde:0295 022 500

GULAHUS
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VARELY/8668/2021
21.12.2021

Čujuheapmi: Láhka čáziiddikšuma ja mearradikšuma ordnemis (1299/2004) ja ásahus
mearradikšuma ordnemis (980/2011)

Almmolaš gulahus

Stáhtaráđi mearrádus Suoma beaiváduvvon mearradikšunplánas
Stáhtaráđđi lea 16.12.2021 dohkkehan Suoma beaiváduvvon mearradikšunplána.
Gulahusa almmustahttinbeaivi
21.12.2021
Mearrádusa diehtunaddinbeaivi
Hálddahuslága (434/2003) 62 a § 3 momeantta mielde dieđáhusa
diehtunaddin gehččojuvvo dáhpáhuvvan čihččet beaivve gulahusa
almmustahttima maŋŋá dahjege 28.12.2021.
Nähtävillä pito
Dát gulahus lea oaidnin láhkai 21.12.2021–27.1.2022 ealáhus-, johtolat- ja
birasguovddáža neahttasiidduin čujuhusas www.ely-keskus.fi/kuulutukset
(vállje ELY-keskus). Gulahusáššegirjjit gávdnojit čujuhusas
www.ymparisto.fi/vaikutavesiin/merenhoito.
Diehtu gulahusas sáddejuvvo Nannán-Suoma gielddaide almmustahttin
láhkai daid neahttasiidduin.
Rievdadusohcan ja váidináigi
Mearrádussii oažžu ohcat rievdadusa váidimiin alimus hálddahusriektái.
Váidaga oažžu dahkat dainna ákkain, ahte mearrádus lea lága vuostá.
Rievdadusohcamii guoski rávvagat leat Stáhtaráđi mearrádusa mildosis
váidinčujuhusas.
Váidináigi nohká 27.1.2022.
Lassidieđuid:
Pekka Paavilainen Varsinais-Suomi EJB-guovddážis, t. 0295 022 921,
pekka.paavilainen(at)ely-keskus.fi

VARSINAIS-SUOMEN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS
PL 236
20101 TURKU
käyntiosoite: Itsenäisyydenaukio 2, 20800 Turku

kirjaamo.varsinais-suomi@ely-keskus.fi
www.ely-keskus.fi/varsinais-suomi
puhelinvaihde:0295 022 500

KULLUUTTÂS
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VARELY/8668/2021
21.12.2021

Čujos: Laahâ časijtipšom já merâtipšom orniimist (1299/2004) já statârääđi asâttâs merâtipšom
orniimist (980/2011).

Almolâš kulluuttâs

Staatârääđi miärádâs peividum Suomâ merâitipšomvuáváámist
Staatârääđi lii 16.12.2021 tuhhiittâm peividum Suomâ merâitipšomvuávám.
Kulluuttâs almostittempeivi
21.12.2021
Miärádâs tiättunfinnimpeivi
Haldâttâhlaavâ (434/2003) 62 a § 3 moomeent miäldásávt kiäččoo, et
miärádâs tiättunfinnimpeivi lii tábáhtum čiččâd peeivi kulluuttâs
almostittemääigist ađai 28.12.2021.
Uáinimnáál toollâm
Taat kulluuttâs lii uáinimnáál 21.12.2021–27.1.2022 iäláttâs-, jotolâh- já
pirâskuávdáá viermisiijđoin čujottâsâst www.ely-keskus.fi/kuulutukset (valjii
ELY-keskus). Kulluuttemnáál äššikirjeh láá čujottâsâst
www.ymparisto.fi/vaikutavesiin/merenhoito.
Tiätu kulluuttâsâst vuolgâttuvvoo Nannaam-Suomâ kieldáid, vâi taid
puáhtá almostittiđ toi viermisiijđoin.
Nubástus uuccâm já vaidâlemäigi
Miärádâsân uážžu uuccâđ nubástus vaidâlmáin alemuu haldâttâhriähtán.
Vaidâliđ uážzu toin aggáin, et miärádâs lii laavâvuástásâš. Nubástus
ucâmân kyeskee ravvuuh láá vaidâldemčuujootmist, mii lii staatârääđi
miärádâs lahtosin.
Vaidâlemäigi nohá 27.1.2022.
Lasetiäđuid:
Pekka Paavilainen Varsinais-Suomen ELY-keskusist, p. 0295 022 921,
pekka.paavilainen(at)ely-keskus.fi

VARSINAIS-SUOMEN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS
PL 236
20101 TURKU
käyntiosoite: Itsenäisyydenaukio 2, 20800 Turku

kirjaamo.varsinais-suomi@ely-keskus.fi
www.ely-keskus.fi/varsinais-suomi
puhelinvaihde:0295 022 500

KUULTÕS
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VARELY/8668/2021
21.12.2021

Sievvõs: Lääʹǩǩ čääʹcchååid da miârrhååid jäʹrjstummšest (1299/2004) da riikksuåvtõõzz asetõs
miârrhååid jäʹrjstummšest (980/2011).

Õõlmâs kuultõs

Riikksuåvtõõzz tuʹmmstõk peeiʹvtum Lääʹddjânnam miârrhåiddplaanâst
Riikksuåvtõs lij 16.12.2021 priimmâm peeiʹvtum Lääʹddjânnam miârrhåiddplaan.
Kuultõõzz õlmstâʹttempeiʹvv
21.12.2021
Tuʹmmstõõǥǥ teâttanvuäǯǯampeiʹvv
Vaaldšemlääʹjj (434/2003) 62 a § 3 momeeʹnt mieʹldd tuʹmmstõõǥǥ
teâttanvuäǯǯmõõžž ǩiõččât šõddâm čiiččad peiʹvven kuultõõzz
õlmstâʹttemääiʹjpooddâst leʹbe 28.12.2021.
Vueiʹnnemnalla âânnmõš
Tät kuultõs lij vueiʹnnemnalla 21.12.2021–27.1.2022 jieʹllemvueʹǩǩ-,
jååttlõk- da pirrõskõõskõõzzi neʹttseeidain addrõõzzâst http://www.elykeskus.fi/kuulutukset (vaʹlljed ELY-keskus). Kuultemnalla åårrai äʹššǩeeʹrj
käunnʼje addrõõzzâst www.ymparisto.fi/vaikutavesiin/merenhoito.
Teâtt kuultõõzzâst vuõltteed Maadd-Lääʹddjânnam kooʹddid
õlmstâʹttemnalla tõi neʹttseeidain.
Muʹttemooccmõš da läittamäiʹǧǧ
Tuʹmmstõʹǩǩe vuäǯǯ ooccâd muttâz lääiteeʹl ââʹlmõs vaaldšemvuõiggsa.
Läittmõõžž vuäǯǯ tuejjeed tõn vuâđald, što tuʹmmstõk lij lääʹjjvuâsttsaž.
Muʹttemooccmõõžž kuõskki vuäppõõzz liâ riikksuåvtõõzz tuʹmmstõõǥǥ
meâlddõssân åårrai läittampõʹmmjest.
Läittamäiʹǧǧ poott 27.1.2022.
Lââʹssteâđaid:
Pekka Paavilainen Varsinais-Suomi JJP-kõõskõõzzâst, teʹl. 0295 022 921,
pekka.paavilainen(at)ely-keskus.fi

VARSINAIS-SUOMEN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS
PL 236
20101 TURKU
käyntiosoite: Itsenäisyydenaukio 2, 20800 Turku

kirjaamo.varsinais-suomi@ely-keskus.fi
www.ely-keskus.fi/varsinais-suomi
puhelinvaihde:0295 022 500

