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Kuulutus
Vesilain ja ympäristönsuojelulain mukaiset lupahakemukset
Kuulutuksen julkaisupäivä
2.8.2022
Hakemuksen tiedoksisaantipäivä
Hakemuksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta eli 9.8.2022.
Hakija

Paimion kaupunki

Asiat

1) Ankkalammen kunnostaminen tyhjentämällä ja ruoppaamalla, Paimio
2) Kemikaalien käyttäminen Ankkalammen kunnostuksessa, Paimio

Dnrot

1) ESAVI/12760/2022 ja 2) ESAVI/12762/2022

Hakemuksien pääasiallinen sisältö
Paimion kaupunki hakee vesilain mukaista lupaa Ankkalammen tyhjentämiseen ja ruoppaamiseen sekä ympäristönsuojelulain mukaista lupaa Ankkalammen mahdollisille kemikaalikäsittelyille. Hanke tähtää kahden vieraslajin, kiehkuravesiruton ja aurinkoahvenen,
poistamiseen lammesta.
Ankkalammen vesi pumpataan hiekkasuodatuksen kautta pohjoisen P-alueen pohjoispuolen metsäalueen maastoon, josta vesi ohjataan ojaa pitkin Hossilantien varteen,
jossa se kulkisi katualueen ojassa. Pumpattu vesi yhtyy Paimionjokeen leveän peltokaistaleen välistä ojaa pitkin. Kahdessa ojan kohdassa virtaussuuntaa pitää selventää ja varmistaa – muun muassa ennen Hossilantien varren asuintaloja.
Lammen tyhjennyksen jälkeen lampeen jääneet kalat poistetaan sähkökalastamalla.
Loppuvaiheessa voidaan käyttää kemikaalia (Rotenone), jolla saadaan pienimmätkin yksilöt poistetuksi mutaisesta vedestä. Kemikaali on biohajoava 1–3 viikon kuluessa. Ennen kiehkuravesiruton poistamista sen kasvustot kartoitetaan ja merkitään. Irtonaiset
kasvinosat kerätään käsin ja pientyökaluja käyttäen, loppuvaiheessa juurien poisto varmistetaan kaivinkoneella kaivamalla. Kaivussa on tarkoitus hyödyntää alkutalven pakkasjakso, jolloin massat saadaan pohjasta kiinteinä ja pääosin jäisinä. Massat on tarkoitus kuljettaa maankaatopaikalle. Selvästi irtonaiset kasvinosat viedään biokaasutuslaitokselle.
Lampi saa täyttyä kaivua seuraavana vuonna ja sen odotetaan olevan käyttökelpoinen
viimeistään 1,5 vuotta kaivun päättymisen jälkeen. Veden selkeyttäminen voi lisäksi vaatia kemikaalin (alumiinikloridi tai ferrisulfaatti) käyttöä.

ETELÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTO, YMPÄRISTÖLUPAVASTUUALUE │ ymparistoluvat.etela@avi.fi
Postiosoite: PL 1, 13035 AVI
puh. 029 501 6000
kirjaamo.etela@avi.fi
www.avi.fi/etela

Hämeenlinnan päätoimipaikka
Wähäjärvenkatu 6

Helsingin toimipaikka
Ratapihantie 9

Kouvolan toimipaikka
Kauppamiehenkatu 4

2 (2)

Toiminnasta aiheutuu tavallista melua muun muassa kuorma-autoista ja kaivinkoneista.
Hankkeella on tilapäisiä haittavaikutuksia lammen alueen virkistyskäyttöön. Koska vesi
kulkee hiekkasuodattimen läpi ja sen jälkeen maastosuodatetaan, vedestä ei muodostu
haittaa Paimionjoelle.
Kuulutuksen ja hakemusasiakirjojen nähtävilläpito
Tämä kuulutus ja hakemusasiakirjat pidetään nähtävillä aluehallintovirastojen verkkosivuilla osoitteessa 1) https://ylupa.avi.fi ja 2) https://ylupa.avi.fi. Kuulutusaika on 2.8.–
8.9.2022.
Muistutukset ja mielipiteet
Ne, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea (asianosainen), voivat tehdä muistutuksen 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 diaarinumerot ESAVI/12760/2022 ja
ESAVI/12762/2022
- muistuttajan kiinteistö (nimi ja kiinteistötunnus), johon hakemuksen mukaisen toiminnan vaikutukset kohdistuvat
- yksilöidyt vaatimukset sekä niiden perusteet
- muistuttajan tai asiamiehen allekirjoitus, ellei muistutusta toimiteta sähköisesti
- mahdollisen asiamiehen valtakirja tai toimitettaessa muistutus sähköisesti muu selvitys asiamiehen toimivallasta.
Muistutus tai mielipide pyydetään toimittamaan jollain seuraavista tavoista viimeistään
8.9.2022:
- sähköisen asioinnin kautta: avi.fi/sahkoiset-lomakkeet
- sähköpostina: ymparistoluvat.etela@avi.fi
- postitse: Etelä-Suomen aluehallintovirasto, Ympäristöluvat, PL 1, 13035 AVI.
Tieto päätöksen antamisesta (päätöksen tiedoksiantokuulutus) tullaan lähettämään sähköpostitse niille muistuttajille / mielipiteen esittäneille, jotka ovat asioineet sähköisesti.
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 seuraavilla yhteisillä maa- tai vesialueilla:
577-468-876-1 PAIMIONJOKI
577-483-876-1 PAIMIONJOKI
Lisätietoja antavat
Ympäristöneuvos Erja Tasanko, puh. 0295 016 248
Ympäristöneuvos Ville Salonen, puh. 0295 016 508 (alkaen 15.8.2022)
Ympäristöneuvos Ville Keskisarja, puh. 0295 016 454
sähköposti: etunimi.sukunimi@avi.fi

