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Taalintehtaan jätevedenpuhdistamon toiminnan laajentamista koskeva
ympäristölupahakemus, Kemiönsaari

HAKIJA

Kemiönsaaren Vesi
Malmitie 2
25900 Taalintehdas

HAKEMUKSEN VIREILLETULO
Hakemus on
22.4.2009.

MERKINTÄ

tullut

vireille

Lounais-Suomen

ympäristökeskuksessa

Ympäristökeskukset on lakkautettu 31.12.2009. Valtion aluehallinnon uudistamista koskevan lainsäädännön voimaanpanosta annetun lain 4 §:n
1 momentin mukaan alueellisissa ympäristökeskuksissa vireillä olevat asiat, jotka aluehallintovirastoista annetun lain nojalla kuuluvat aluehallintovirastoille, siirtyivät 1.1.2010 vastaavalle alueellisesti toimivaltaiselle aluehallintovirastolle. Ympäristönsuojelulain mukaisena valvontaviranomaisena
toimii alueellinen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus.

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE
Jätevedenpuhdistamo, joka on tarkoitettu asukasvastineluvultaan vähintään 100 henkilön jätevesien käsittelemiseen, on ympäristölupavelvollinen
ympäristönsuojelulain 28 §:n 1 momentin ja ympäristönsuojeluasetuksen
1 §:n 1 momentin kohdan 13 a) perusteella.
Ympäristönsuojelulain 28 §:n 3 momentin mukaan luvan saaneen toiminnan päästöjä lisäävään tai muuhun olennaiseen toiminnan muuttamiseen
on oltava lupa.

ETELÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTO, YMPÄRISTÖLUPAVASTUUALUE │ ymparistoluvat.etela@avi.fi
puh. 0295 016 000
Hämeenlinnan päätoimipaikka
Helsingin toimipaikka
fax 03 570 8002
Birger Jaarlin katu 15
Ratapihantie 9
kirjaamo.etela@avi.fi
PL 150, 13101 Hämeenlinna
PL 110, 00521 Helsinki
www.avi.fi/etela
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LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA
Etelä-Suomen aluehallintovirasto on toimivaltainen lupaviranomainen ympäristönsuojelulain 31 §:n ja ympäristönsuojeluasetuksen 5 §:n 1 momentin kohdan 13 a) perusteella.

PUHDISTAMON TOIMINTAA KOSKEVA YMPÄRISTÖLUPA
Lounais-Suomen ympäristökeskus on 19.12.2003 antamallaan päätöksellä
nro 100 YLO myöntänyt Dragsfjärdin kunnalle ympäristönsuojelulain 28 §:n
mukaisen ympäristöluvan kunnan viemäriverkostoon johdettavien jätevesien käsittelemiseen puhdistamolla ja johtamiseen edelleen purkupaikkaan
Falköfjärdenin merialueelle.

HAKEMUS
Taalintehtaan vuonna 2008 käyttöön otettu jätevedenpuhdistamo sijaitsee
Tyskaholmenin saaressa noin kilometri Taalintehtaan keskustasta etelään
Kemiönsaaren kunnan (ent. Dragsfjärd) Dahlsin kylässä tilalla T72, RN:o
1:566 osoitteessa Byholmenintie 8.
Puhdistamossa käsitellyt jätevedet johdetaan pumppaamalla Falköfjärdeniin Björkholmenin ja Tallholmenin väliselle merialueelle. Purkupaikka sijaitsee noin kilometrin päässä puhdistamorakennuksesta lounaaseen ja
etäisyys purkupaikasta lähimmän saaren rantaan on noin 200 metriä. Purkuputken pituus on 1 400 m ja purkupaikan koordinaatit ovat N 6655 733,
E 1583 417 (KKJ yhtenäiskoordinaatisto).
Kemiönsaaren Vesi hakee ympäristölupaa jätevedenpuhdistamon toiminnan laajentamiseen. Hakemuksen mukaan Taalintehtaan puhdistamolle
johdetaan ainoastaan asumisjätevesiä. Taalintehtaan puhdistamolle on
johdettu Taalintehtaan taajaman ja sen lähialueiden noin 1 600 asukkaan
asumisjätevedet. Puhdistamolle tullaan johtamaan myös entisen Dragsfjärdin kunnan kirkonkylän ja Björkbodan taajamien asumisjätevedet, mikä
tarkoittaa noin 400 asukkaan jätevesikuormituksen lisäystä aikaisempaan.
Puhdistamolle tuodaan myös saostus- ja umpikaivolietteitä. Vuoden 2010
alkupuolella entisen Dragsfärdin kunnan kirkonkylän jätevedenpuhdistamon toiminta lakkautettiin ja jätevedet johdettiin Taalintehtaan puhdistamolle.

HAKEMUKSEN KÄSITTELY
Hakemuksen täydentäminen
Hakija on täydentänyt hakemusta 18.8.2009 ruotsinkielisellä tiivistelmällä.
Kemiönsaaren Vesi on 18.10.2013 toimittanut Etelä-Suomen aluehallintovirastolle uuden ympäristölupahakemuksen koskien Taalintehtaan jäteve-
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denpuhdistamon toimintaa ja toiminnan laajentamista. Uusi hakemus on
otettu aluehallintovirastossa käsiteltäväksi uutena asiana (ESAVI/243/
04.08/2013). Kemiönsaaren Vesi hakee ympäristölupaa toiminnassa olevalle Taalintehtaan jätevedenpuhdistamolle sekä puhdistamon toiminnan
edelleen laajentamiselle. Kemiön kirkonkylän ja Lammalan jätevedenpuhdistamojen jätevedet on tarkoitus johtaa Taalintehtaan puhdistamolle vuoden 2015 loppuun mennessä.
Hakija on 29.10.2013 toimittanut aluehallintovirastolle Kemiönsaaren kunnan vesiliikelaitoksen johtokunnan pöytäkirjanotteen (2.10.2013, VLLJ
62 §), jonka mukaan Kemiönsaaren Veden johtokunta päättää:
1. Peruuttaa Tyskaholmenin puhdistamon vanhan, aluehallintovirastolle jätetyn ympäristölupahakemuksen ESAVI/195/04.08/2010.
2. Jättää uuden Tyskaholmenin puhdistamoa koskevan ympäristölupahakemuksen liitteen 3/21013 mukaisesti.

ETELÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTON RATKAISU JA PERUSTELUT
Asian käsittely jätetään sikseen.
Hakija on peruuttanut 22.4.2009 vireille panemansa ympäristölupahakemuksen.

SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET
Ympäristönsuojelulaki 105 §
Laki valtion aluehallinnon uudistamista koskevan lainsäädännön voimaanpanosta 4 §
Valtion maksuperustelaki
Ympäristöministeriön asetus alueellisen ympäristökeskuksen maksullisista
suoritteista (1387/2006)
Valtioneuvoston asetus aluehallintovirastojen maksuista vuosina 2014 ja
2015 (1092/2013)
KÄSITTELYMAKSU JA SEN MÄÄRÄYTYMINEN
Tästä päätöksestä peritään käsittelymaksua 274 euroa. Lasku lähetetään
erikseen myöhemmin Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksesta.
Ympäristönsuojelulain 105 §:n mukaan ympäristöluvan käsittelystä peritään maksu, jonka suuruutta määrättäessä noudatetaan, mitä valtion maksuperustelaissa (150/1992) ja sen nojalla annettavassa valtioneuvoston
asetuksessa tai ympäristöministeriön asetuksessa säädetään. Aluehallintoviraston maksuista annetun valtioneuvoston asetuksen (1092/2013)
8 §:n 2 momentin mukaan suoritteesta, jota koskeva asia on vireillä tämän
asetuksen voimaan tullessa, peritään maksu tämän asetuksen voimaan
tullessa voimassa olleiden säännösten mukaan.
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Hakemuksen vireille tullessa maksuun sovellettiin alueellisen ympäristökeskuksen maksullisista suoritteista annettua ympäristöministeriön asetusta (1387/2006), jonka liitteen maksutaulukon mukaan jätevedenpuhdistamon, joka on tarkoitettu vähintään asukasvastineluvultaan 100 henkilön
asumisjätevesien käsittelemiseen, luvan muuttamisen käsittelystä perittävä
maksu on 1095 euroa. Asetuksen 4 §:n mukaan peruutetusta hakemuksesta peritään tehtyä työmäärää vastaava osuus liitteenä olevan maksutaulukon mukaisesta maksusta. Tehty työmäärä vastaa 25 % kokonaistyömäärästä.

PÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN
Päätös

Kemiönsaaren Vesi

Jäljennös päätöksestä
Kemiönsaaren kunnanhallitus
Kemiönsaaren kunnan ympäristönsuojeluviranomainen
Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (sähköisesti)
Suomen ympäristökeskus (sähköisesti)
Ilmoittaminen ilmoitustauluilla
Tieto päätöksen antamisesta julkaistaan Etelä-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupavastuualueen ilmoitustaululla ja päätöksestä kuulutetaan
Kemiönsaaren kunnan ilmoitustaululla.
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MUUTOKSENHAKU

Päätökseen saa hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta
valittamalla.

Liite

Valitusosoitus

Raija Aaltonen

Risto Lehtoranta

Asian ovat ratkaisseet ympäristöneuvokset Raija Aaltonen ja Risto Lehtoranta. Asian on esitellyt Risto Lehtoranta.
RL/mn

Liite
VALITUSOSOITUS
Valitusviranomainen

Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätökseen saa hakea valittamalla muutosta
Vaasan hallinto-oikeudelta. Asian käsittelystä perittävästä maksusta valitetaan
samassa järjestyksessä kuin pääasiasta.

Valitusaika

Määräaika valituksen tekemiseen on kolmekymmentä (30) päivää tämän päätöksen antopäivästä sitä määräaikaan lukematta. Valitusaika päättyy 7.3.2014.

Valitusoikeus

Päätöksestä voivat valittaa ne, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea, sekä
vaikutusalueella ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun tai asuinympäristön
viihtyisyyden edistämiseksi toimivat rekisteröidyt yhdistykset tai säätiöt, asianomaiset kunnat, elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset, kuntien ympäristönsuojeluviranomaiset ja muut asiassa yleistä etua valvovat viranomaiset.

Valituksen sisältö

Valituskirjelmässä, joka osoitetaan Vaasan hallinto-oikeudelle, on ilmoitettava
- päätös, johon haetaan muutosta
- valittajan nimi ja kotikunta
- postiosoite ja puhelinnumero ja mahdollinen sähköpostiosoite, joihin asiaa
koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa (mikäli yhteystiedot muuttuvat, on niistä ilmoitettava Vaasan hallinto-oikeudelle, PL 204, 65101 Vaasa,
sähköposti vaasa.hao@oikeus.fi)
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta
- mitä muutoksia päätökseen vaaditaan tehtäväksi
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan
- valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitus, ellei valituskirjelmää
toimiteta sähköisesti (faxilla tai sähköpostilla)

Valituksen liitteet

Valituskirjelmään on liitettävä
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle
- mahdollisen asiamiehen valtakirja tai toimitettaessa valitus sähköisesti selvitys
asiamiehen toimivallasta

Valituksen toimittaminen Etelä-Suomen aluehallintovirastolle
Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Etelä-Suomen aluehallintovirastolle. Valituskirjelmän on oltava perillä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä. Valituskirjelmä liitteineen voidaan myös lähettää
postitse, faxina tai sähköpostilla. Sähköisesti (faxina tai sähköpostilla) toimitetun
valituskirjelmän on oltava toimitettu niin, että se on käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan
päättymistä.
Etelä-Suomen aluehallintoviraston yhteystiedot
käyntiosoite:
postiosoite:
puhelin:
fax:
sähköposti:
aukioloaika:
Oikeudenkäyntimaksu

Ratapihantie 9, 00520 Helsinki
PL 110, 00521 Helsinki
(vaihde) 0295 016 000
09 6150 0533
ymparistoluvat.etela@avi.fi
klo 8 - 16.15

Valittajalta peritään asian käsittelystä Vaasan hallinto-oikeudessa oikeudenkäyntimaksu 97 euroa. Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetussa laissa on erikseen säädetty eräistä
tapauksista, joissa maksua ei peritä.

