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Kuulutus
Ympäristölupahakemus
Hakija
Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Asia
Lestijärven kunnan jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan raukeaminen, Lestijärvi
Hakemuksen mukainen toiminta
Tiivistelmä asiasta on liitteenä.
Toiminnan sijainti
Lestijärvi, kiinteistöllä 421-401-22-6 Myllykangas
Kuulutuksen ja hakemusasiakirjojen nähtävänäpito
Tämä kuulutus pidetään nähtävänä 20.8. – 19.9.2019 Lestijärven kunnan ilmoitustaululla. Hakemusasiakirjat ovat kuulutusaikana luettavissa osoitteessa
www.avi.fi/lupatietopalvelu. Asiakirjat ovat nähtävänä Lestijärven kunnantalolla
sekä kirjastossa on käytettävissä yleisötietokoneita 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/2713/2019. Muistutukset ja mielipiteet pyydetään
toimittamaan viimeistään 19.9.2019 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.
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TIIVISTELMÄ
Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on
tehnyt aluehallintovirastolle ympäristönsuojelulain 88 §:n mukaisen aloitteen
Lestijärven kunnan jätevedenpuhdistamolle myönnetyn ympäristöluvan rauettamisesta. Lestijärven puhdistamon toiminta on päättynyt vuonna 2009, jonka
jälkeen Lestijärven kunnan viemäriverkoston jätevedet on johdettu siirtoviemäriä pitkin Kinnulan kunnan jätevedenpuhdistamolle.
Aluehallintovirasto on pyytänyt luvanhaltijalta vastineen ELY-keskuksen aloitteen johdosta. Luvanhaltijan mukaan puhdistamokiinteistöllä sijaitsevat edelleen puhdistamorakennus ja puhdistamo- ja sakokaivolietteiden vastaanotto/suodatusaltaat. Tällä hetkellä kiinteistöllä toimii Millespakka Oy:n hyötyjäteasema. Puhdistamorakennusta ei pureta, vaan sitä hyödynnetään mm. hyötyjäteaseman taukotilana sekä kunnan kiinteistötoimen varastona. Rakennuksen
allastilat on huuhdeltu ja tyhjennetty lietealtaisiin laitoksen alasajon yhteydessä. Luvanhaltija esittää, että vanhat tulo- ja lähtöviemärit jätetään maan alle.
Puhdistamon viereen on rakennettu pumppukaivo, josta aiemmin puhdistamoon johdetut viettoviemärin jätevedet pumpataan Lestijärvi-Kinnula siirtoviemäriin.
Puhdistamo- ja sakokaivolietteille rakennetut suodatusaltaat ovat vielä toistaiseksi toiminnassa sakokaivolietteen vastaanotossa. Altaista suodattuva
neste ohjataan siirtoviemärin pumppukaivoon. Altaiden käyttö saattaa lähivuosina loppua, mikäli suunnitteilla oleva Kinnula-Lestijärvi-Toholampi siirtoviemäri toteutetaan.
Luvanhaltijan mukaan puhdistamoalueen maaperään ei ole päässyt kemikaaleja puhdistamon toiminta-aikana, eikä näin ollen ole tarvetta maaperän puhdistukseen ottaen huomioon puhdistamokiinteistön nykyinen käyttö. Puhdistamon purkuojassa ei ole enää havaittavissa jätevesien vaikutusta, eikä ojaa
ole tarpeen kunnostaa.

