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 YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUKSEN  
 TIEDOKSIANTOKUULUTUS 

    
16.5.2019 Dnro PSAVI/2305/2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ympäristöluvan hakija 
 
 Tunturi-Lapin Vesi Oy, osoite Martinpisto 2, 95970 Äkäslompolo, puh. 0400 315 761 
 
Asia  Kolarin uuden jätevedenpuhdistamon ympäristölupa, Kolari 

Hakemuksen pääasiallinen sisältö 
 

Tunturi- Lapin Vesi Oy hakee toistaiseksi voimassa olevaa ympäristölupaa uudelle Kolarin 
jätevedenpuhdistamolle ja käsiteltyjen jätevesien johtamiselle Muonionjokeen. Uusi jäte-
vedenpuhdistamo rakennetaan hakijan omistamalle kiinteistölle 273-401-18-58 Kolarin 
kirkonkylään nykyisestä jätevedenpuhdistamosta noin 650 metriä kaakkoon. Nykyisen 
Kolarin kirkonkylän jätevedenpuhdistamon toiminta lopetetaan uuden jätevedenpuhdista-
mon käyttöönoton jälkeen.  
 
Jätevedenpuhdistamolla tullaan käsittelemään Kolarin kirkonkylässä muodostuvat noin 
1 300 asukkaan jätevedet. Jätevedenpuhdistamolle ei vastaanoteta umpi- tai sakokaivo-
lietteitä. Jätevedenpuhdistamolla käsitellyt jätevedet johdetaan samaan kohtaan Muoni-
onjokeen kuin nykyiseltä jätevedenpuhdistamolta.  

 
Hakija esittää jätevedenpuhdistamolta vesistöön johdettavalle vedelle seuraavia raja-ar-
voja: BOD7ATU 15 mg/l (poistoteho 90 %), kokonaisfosfori 0,8 mg/l (poistoteho 90 %), 
CODCr 125 mg/l (poistoteho 75 %) ja kiintoaine 35 mg/l (poistoteho 90 %). Typenpoiston 
osalta hakija esittää, ettei puhdistusvelvoitetta tulisi lainkaan.  
 
Uudella jätevedenpuhdistamolla käsitellyn jäteveden kuormitus Muonionjoessa on arvi-
oitu seuraavan taulukon suuruiseksi: 
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Hakemuksessa on tehty esitys Kolarin uuden jätevedenpuhdistamon käyttö- ja kuormitus-
tarkkailusta. Vesistötarkkailua esitetään jatkettavaksi nykyisen yhteistarkkailuohjelman 
mukaisesti. 
 
Prosessissa muodostuva liete kuivataan lietelavoilla, joista se kuljetetaan jatkokäsittelyyn 
noin kerran viikossa. Kuivattua lietettä muodostuu prosessissa noin 1,1 m3/vrk. Välpejä-
tettä muodostuu noin 25 kg vuodessa ja se kuljetetaan polttolaitokselle erilliskeräyksellä. 
 
Hakemuksessa on arvioitu, että jätevedenpuhdistamolta Muonionjokeen johdettavien kä-
siteltyjen jätevesien osuus vesistöön kohdistuvasta fosfori-, kiintoaine-, BOD- ja kokonais-
typpikuormituksesta on vähäinen. Olettamuksena on, ettei jätevesien johtaminen hei-
kennä Tornion-Muonionjoen vesistön tilaa BOD:n, kokonaisfosforin, ammoniumtypen ja 
kiintoaineen osalta. Käsiteltyjen jätevesien virtaamalla ei ole vaikutusta purkuvesistön vir-
taamiin tai vedenkorkeuksiin. 
 
Muita ympäristövaikutuksia kuten päästöjä ilmaan, maaperään ja pohjaveteen, vaikutuk-
sia luontoon ja luonnonsuojeluarvoihin sekä rakennettuun ympäristöön ei arvioida aiheu-
tuvan. Hajua voi aiheutua lähinnä lietteenkäsittelyssä. 
 
Puhdistamon toiminnasta ei hakijan käsityksen mukaan aiheudu sellaista haittaa vesis-
tölle tai sen käytölle, että toiminnanharjoittaja olisi velvollinen suorittamaan korvausta 
edunmenetyksestä kenellekään jätevesien johtamisesta tai käsittelystä. 
 

Asiakirjojen nähtävänäpito 

Asiakirjat ovat sähköisesti nähtävänä 20.5.–19.6.2019 Kolarin kunnanvirastossa (Isopa-
lontie 2). Kuulutus ja hakemusasiakirjojen keskeinen sisältö on lisäksi luettavissa osoit-
teessa www.avi.fi/lupatietopalvelu. 
 
Asiakirjoihin voi tutustua myös Pohjois-Suomen aluehallintoviraston asiakaspalvelupis-
teessä (Linnankatu 3, Oulu). 
 

Mahdollisuus muistutusten ja mielipiteiden esittämiseen 

Muistutuksia hakemuksen johdosta voivat esittää ne, joiden oikeutta tai etua asia saattaa 
koskea (asianosainen). Muilla kuin asianosaisilla on oikeus esittää mielipiteensä hake-
muksen johdosta. 

 
Ohjeet muistutusten ja mielipiteiden tekemiseen 

Kirjalliset muistutukset ja mielipiteet voidaan esittää vapaamuotoisesti. 
 
Muistutuksista tulee käydä ilmi seuraavat seikat: 
- muistuttajan nimi, postiosoite, mahdollinen sähköpostiosoite ja puhelinnumero arkisin 
- yllä mainittu hakijan ja hakemuksen nimi sekä diaarinumero PSAVI/2305/2018 
- mikäli muistutus koskee kiinteistöä, kiinteistön nimi, rekisterinumero, kiinteistörekiste-

rikylä ja kunta  
- ne hankkeeseen liittyvät asiat, jotka muistuttaja haluaa tuoda hakemusta käsittelevän 

lupaviranomaisen tietoon  
- yksilöidyt vaatimukset sekä niiden perusteet 
- muistuttajan tai asiamiehen allekirjoitus, ellei muistutusta toimiteta sähköisesti 
- mahdollisen asiamiehen valtakirja tai toimitettaessa valitus sähköisesti, selvitys asia-

miehen toimivallasta. 
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Muistutusten ja mielipiteiden toimittaminen ja määräpäivä 

Muistutukset ja mielipiteet pyydetään toimittamaan viimeistään 19.6.2019 ensisijaisesti 
sähköistä muistutuslomaketta käyttäen www.avi.fi/muistutus tai sähköpostilla (kir-
jaamo.pohjois@avi.fi) tai kirjallisina postitse (Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, Ympä-
ristöluvat, PL 293, 90101 Oulu) kahtena kappaleena. 

Lisätietoja Asian esittelijä: ympäristöylitarkastaja Maarit Saukkoriipi,  
puh. 0295 017 503 tai 0295 017 500.  

 
 

http://www.avi.fi/muistutus
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