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Etelä-Suomen aluehallintovirastolle

Muistutus ESAVI/9615/2016 Kirkkonummen Aktiivikeskus Kiinteistö Oy:n hakemuksesta 
jätevedenpuhdistamon toiminnan muuttamiseksi 

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on myöntänyt muistutuksen antamiseen on lisäaikaa 13.11.2017 asti. 
Kirkkonummen ympäristöyhdistys ry ja Inkoo-Siuntion ympäristöyhdistys ry esittävät seuraavaa.

Jo aikaisemmassa lupapäätöksessä toiminnanharjoittajan on edellytetty selvittävän liittymistä 
viemäriverkostoon. Yhdistykset pitävät viemäriverkostoon liittymistä ehdottomasti ensisijaisena 
vaihtoehtona. Sekä Siuntion Raiviossa että Kirkkonmummen Evitskogissa on asukkaiden keskuudessa ollut 
pitkään halukkuutta perustaa vesiosuuskunta sekä talousveden turvaamiseksi että jäteveden käsittelyä varten.
Siirtoviemäri on myös monen toiveissa. Aktiivikeskuksen panoksella voi olla ratkaiseva merkitys yhteiseen 
vesiosuuskuntahankkeen toteutumiseen. Paikallinen ravinnekuormitus voisi vähentyä tämän seurauksena 
enemmän kuin parhaallakaan kiinteistökohtaisella puhdistuksella. Hakijan mukaan liittyminen ei ole 
taloudellisesti mahdollista, mutta hakemus ei sisällä selvitystä eri vaihtoehtojen kustannuksista. Tästä herää 
epäilys, ettei niitä ole edes selvitetty. Ainakin eri osuuskuntien mahdollisuudet hoitaa viemäriverkoston 
rakentaminen on ilmeisesti jätetty selvittämättä. Paikallisesti katsoen, koska Aktiivikeskuksen jätevedet ovat 
aikanaan vaikuttaneet merkittävästi Lonoks-järvien rehevöitymiseen, olisi kohtuullista, että Aktiivikeskus 
toimisi aloitteellisesti vesiosuuskunnan perustamiseksi.

Aktiivikeskus sijaitsee Lonnobackan 1-luokan pohjavesialueella. Puhdistetun jäteveden purku on esitetty 
Stora Lonoks -järveen, joka laskee Lilla Lonoks -järveen, jotka ovat Uudenmaan maakuntakaavan 
luonnonsuojelualuetta ja Kirkkonummen yleiskaava 2020:ssa luonnonsuojelualuevarauksena. Alue on 
erityisesti linnustollisesti tärkeä. Kumpikin järvi on niin rehevöitynyt, että virkistysarvot ovat merkittävästi 
kärsineet.

Mikäli uusi puhdistamo rakennetaan, tulee siinä toteuttaa parasta mahdollista tekniikkaa. Erityisesti tulee 
huolehtia siitä, ettei riskiä pohjaveden pilaantumiselle muodostu. Keinoja tähän ovat mm. kemikaalien 
varastoinnin ja prosessien sijoittaminen sisätiloihin, riittävät suoja-altaat sekä maanalaisten säiliöiden 
käytöstä pidättäytyminen. Häiriötilanteisiin pitää varautua, niin ettei pohjaveteen tai maaperään missään 
tilanteessa pääse jätevettä, eikä tai purkuvesistöön puhdistamatonta jätevettä. Mm puskurisäiliöiden 
tilavuuden ja valmiuden tarvittaessa keskeyttää veden laskeminen kiinteistön viemäreihin tulee olla riittävää.

Toiminnanharjoittajan tulee osallistua Siuntionjoen yhteistarkkailuun myös jatkossa.
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