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Kuulutus
Voimassa olevan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen
Hakija
Pälkäneen kunta
Asia
Pälkäneen kunnan Luopioisten jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Vaasan hallinto-oikeuden palauttama asia, Pälkäne
Hakemuksen mukainen toiminta
Tiivistelmä hakemuksesta on liitteenä
Toiminnan sijainti
Pälkäne,Luopioinen, Uusi-Mikkola. Kiinteistötunnus on 635-451-7-216. Käyntiosoite on Rihankuja 2, Luopioinen.
Kuulutuksen ja hakemusasiakirjojen nähtävänäpito
Tämä kuulutus pidetään nähtävänä 14.11. – 14.12.2017 Pälkäneen kunnan
ilmoitustaululla. Hakemusasiakirjat ovat kuulutusaikana nähtävillä osoitteessa
www.avi.fi/lupatietopalvelu. Pälkäneen kunnanvirastossa (Keskustie 1) on
käytettävissä asiointitietokone asiakirjojen katsomiseen.
Muistutusten ja mielipiteiden esittäminen
Niille, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea (asianosainen), varataan tilaisuus tehdä muistutuksia lupahakemuksesta. Muilla kuin asianosaisilla on
mahdollisuus ilmaista mielipiteensä asiasta. Kirjelmässä pitää mainita muistuttajan nimi, osoite, kiinteistön nimi, kiinteistötunnus ja kunta, hakijan ja toiminnan nimi sekä Dnro LSSAVI/795/2016. Muistutukset ja mielipiteet pyydetään
toimittamaan viimeistään 14.12.2017 ensisijaisesti sähköistä muistutuslomaketta käyttäen www.avi.fi/muistutus tai sähköpostilla (kirjaamo.lansi@avi.fi) tai
kirjallisina postitse (Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, Ympäristöluvat,
PL 200, 65101 Vaasa).
Kiinteistön osaomistajaa pyydetään antamaan tieto kuulutuksesta myös kiinteistön mahdollisille muille omistajille ja haltijoille.
Lisätietoja antaa
Ympäristöylitarkastaja Johanna Romu, p. 0295 018 775,
etunimi.sukunimi@avi.fi
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puh. 0295 018 450
Vaasan päätoimipaikka
fax 06 317 4817
Wolffintie 35
kirjaamo.lansi@avi.fi
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www.avi.fi/lansi

TIIVISTELMÄ
Pälkäneen kunnan Luopioisten jätevedenpuhdistamo on vuonna 1991 valmistunut
biologinen rinnakkaissaostuspuhdistamo. Puhdistamolla käsitellään jätevedet Luopioisten kirkonkylän viemäröintialueelta. Sako- ja umpikaivolietteiden vastaanotto puhdistamolla päättyy vuoden 2017 aikana. Puhdistamolle johdettavat jätevedet ovat tavanomaisia talousjätevesiä. Käsitellyt jätevedet johdetaan purkuputkessa Kukkian
pääaltaan puolelle Rihanlahden suulle. Puhdistamon toiminnalla on Pirkanmaan ympäristökeskuksen 3.2.2004 myöntämä (PIR-2001-Y-1298-121) ja 11.4.2005 muuttama (PIR-2001-Y-1298-121) ympäristölupa. Ympäristölupaa haetaan nykyisillä lupaehdoilla.
Asia on edellisen kerran kuulutettu 26.3.–25.4.2013. Aluehallintovirasto antoi asiassa
päätöksen 20.1.2014. Vaasan hallinto-oikeus kumosi päätöksen ja palautti asian
aluehallintovirastolle uuteen käsittelyyn.
Puhdistamolla käsitellään jätevesiä keskimäärin 126 m3 vuorokaudessa. Vuosien
2006–2016 keskimääräiset ravinnepäästöt vesistöön ovat olleet 0,03 kg/d fosforia ja
5,8 kg/d typpeä. Jätevesien aiheuttama biologinen hapenkulutus on keskimäärin ollut
0,87 kg/d. Päästöjen arvioidaan vähenevän sako- ja umpikaivolietteiden vastaanoton
päättyessä. Puhdistamon toiminnassa syntyy vuodessa noin 400 m3 lietettä, joka toimitetaan Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n Koukkujärven jätteenkäsittelyasemalle.
Jätevesien vaikutus on ilmennyt Rajalansaaren syvänteessä kohonneina ravinnepitoisuuksina talvella. Hakemusta on täydennetty Natura-arvioinnilla, jonka mukaan jätevedenpuhdistamon ravinnepäästöt eivät vaaranna suojeltujen luontotyyppien tai lajien suotuisan suojelun tasoa Kukkiajärven Natura-alueella.

