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Kuulutus 

Ympäristönsuojelulain mukainen lupahakemus 

 

Kuulutuksen julkaisupäivä 

1.3.2023 

 

Hakemuksen tiedoksisaantipäivä 

Hakemuksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulu-

tuksen julkaisemisajankohdasta eli 8.3.2023. 

 

Hakija Jämijärven kunta 

Asia Jämijärven jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan muuttaminen, Jämijärvi 

Dnro ESAVI/22153/2022 

Hakemuksen pääasiallinen sisältö 

Jämijärven kunta on jättänyt aluehallintovirastolle muutoshakemuksen koskien Jä-

mijärven kunnan jätevedenpuhdistamon ympäristölupaa. Voimassa olevan ympä-

ristöluvan on myöntänyt Lounais-Suomen ympäristökeskus 16.12.2005 (111 YLO 

dnro: LOS-2004-Y-783-121).  

 

Valvova viranomainen Varsinais-Suomen ELY-keskus on katsonut, että voimassa 

oleva ympäristölupa ei ole ajantasainen ja on edellyttänyt Jämijärven kuntaa teke-

mään hakemuksen. ELY-keskuksen mukaan ympäristölupapäätöksen käsittelyvaa-

timukset eivät vastaa nykyaikaisia puhdistustehovaatimuksia ja niitä tulee kiristää. 

Myös Loukkuojan soveltuvuutta jätevesien purkupaikkana tulee ELY-keskuksen 

näkemyksen mukaan arvioida uudelleen.  

Jämijärven puhdistamon toiminnan on hakijan mukaan tarkoitus jatkua lähivuosina 

ennallaan. Jämijärven puhdistamon viemäröintialueeseen ei ole tulossa merkittäviä 

muutoksia eikä puhdistamolle johdettava jätevesikuormitus ole kasvamassa. Vie-

märöitävien jätevesien lisäksi puhdistamolla käsitellään sako- ja umpikaivolietteitä. 

Hakemuksen mukaan kunta tulee jatkossa kehittämään jätevedenpuhdistamon toi-

mintaa.  

Hakija esittää, että puhdistamon jätevesien purkujärjestelyt pidetään nykyisellään. 

Lisäksi hakija katsoo, että ELY-keskuksen esittämät puhdistustehorajat ovat liian 

tiukat mutta pitää perusteltuna, että lupamääräyksiä kiristetään vesiensuojelun tar-

peet huomioiden. Jämijärven kunta esittää, että puhdistamon puolivuosikeskiar-

voina laskettavat käsittelymääräykset asetettaisiin suunniteltu saneeraus- ja kun-

nostusohjelma huomioiden realistisesti saavutettavissa olevalle tasolle.  
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Puhdistamon nykyiset ja hakijan esittämät käsittelyvaatimukset ovat seuraavat: 
 

 Voimassa oleva vaatimus Hakijan esittämä vaatimus 

Parametri Pitoisuus 
enintään 

(mg/l) 

Käsittelyteho 
vähintään 

(%) 

Pitoisuus enin-
tään (mg/l) 

Käsittelyteho 
vähintään 

(%) 

BOD7 ATU 15 90 10 92 

CODCr 125 75 125 75 

Fosfori 0,5 90 0,5 92 

Kiintoaine 35 90 20 90 

Nitrifikaatioaste* - 85 - - 

Ammoniumtyppi* - - 6 - 

* Nitrifikaatioaste korvattaisiin esityksessä käsittelymääräyksen parametrina ammoniumtypen 
jäännöspitoisuudella 

Puhdistamo on vuosina 2019–2021 saavuttanut voimassa olevat käsittelyvaatimuk-

set lukuun ottamatta nitrifikaatioastetta, jota ei aina ole saavutettu puolivuosikeskiar-

vona laskettuna (vaihteluväli 81–95 %). 

Kuormitus puhdistamolta vesistöön on vuonna 2021 ollut 0,064 kg/d fosforia, 7,9 

kg/d typpeä ja 1,3 kg/d BOD. Hakijan arvion mukaan jätevesikuormituksen vaikutuk-

set Jämijärven vedenlaatuun jäävät vähäisiksi. 

 

Kuulutuksen ja hakemusasiakirjojen nähtävilläpito 

Tämä kuulutus ja hakemusasiakirjat pidetään nähtävillä aluehallintovirastojen verkko-

sivuilla osoitteessa https://ylupa.avi.fi. Kuulutusaika on 1.3.–11.4.2023.  

 

Muistutukset ja mielipiteet 

Ne, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea (asianosainen), voivat tehdä muistu-

tuksen asiasta. Muilla kuin asianosaisilla on tilaisuus ilmaista mielipiteensä. 

 

Ohjeet muistutuksen tekemiseen 

Muistutuksesta tulee käydä ilmi seuraavat seikat: 

- muistuttajan nimi, postiosoite, mahdollinen sähköpostiosoite ja puhelinnumero  

- yllä mainittu hakijan ja asian nimi sekä diaarinumero ESAVI/22153/2022 

- muistuttajan kiinteistö (nimi ja kiinteistötunnus), johon hakemuksen mukaisen toi-

minnan vaikutukset kohdistuvat 

- yksilöidyt vaatimukset sekä niiden perusteet 

- muistuttajan tai asiamiehen allekirjoitus, ellei muistutusta toimiteta sähköisesti 

- mahdollisen asiamiehen valtakirja tai toimitettaessa muistutus sähköisesti muu sel-

vitys asiamiehen toimivallasta. 

 

Muistutus tai mielipide pyydetään toimittamaan jollain seuraavista tavoista viimeis-

tään 11.4.2023:  

- sähköisen asioinnin kautta: avi.fi/sahkoiset-lomakkeet  

- sähköpostina: ymparistoluvat.etela@avi.fi 

- postitse: Etelä-Suomen aluehallintovirasto, Ympäristöluvat, PL 1, 13035 AVI. 

 

https://ylupa.avi.fi/fi-FI/asia/2230037
https://avi.fi/sahkoiset-lomakkeet
mailto:ymparistoluvat.etela@avi.fi
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Tieto päätöksen antamisesta (päätöksen tiedoksiantokuulutus) tullaan lähettämään 

sähköpostitse niille muistuttajille / mielipiteen esittäneille, jotka ovat asioineet sähköi-

sesti. 

Tiedoksianto kiinteistön osaomistajalle 

Kiinteistön osaomistajaa pyydetään toimittamaan tämä tiedoksianto myös kiinteistön 

mahdollisille muille omistajille tai haltijoille. 

 

Tiedoksianto järjestäytymättömien osakaskuntien osakkaille 

Hakemuksessa tarkoitetulla hankkeella saattaa olla vaikutuksia myös seuraavalla yh-

teisellä maa- tai vesialueella:  

181-403-876-1 

 

Lisätietoja antavat 

Ympäristöylitarkastaja Mirva Wideskog, puh. 0295 022 962 

Ympäristöneuvos Reetta Klemetti, puh. 0295 016 509 

sähköposti: etunimi.sukunimi@avi.fi 

 
 
 

Tämä kuulutus on ollut nähtävänä Jämijärven kunnan nettisivuilla 1.3.–11.4.

Ilmoitustaulun hoitaja: Erika Haapala


