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Kuulutus 

Vesilain mukainen lupahakemus 

 

Kuulutuksen julkaisupäivä 

11.1.2023 

 

Hakemusten tiedoksisaantipäivä 

Hakemusten tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulu-

tuksen julkaisemisajankohdasta eli 18.1.2023. 

 

Hakija Nakkilan kunta 

 

Asiat 1) Vedenoton lisääminen Santamaan vedenottamosta, Kokemäki 

2) Lammaisten vedenottamon luvan rauettaminen, Nakkila 

 

Dnro:t 1) ESAVI/38994/2022 

2) ESAVI/49214/2022 

Hakemusten pääasiallinen sisältö 

Nakkilan kunta hakee lupaa lisätä vedenottoa Santamaan vedenottamosta Koke-

mäen kaupungissa voimassa olevan lupapäätöksen nro 20/2006/4 mukaisesta vesi-

määrästä 2 900 m3/d enintään vesimäärään 3 000 m3/d vuosikeskiarvona laskettuna. 

Vedenoton tarkoituksena on turvata Nakkilan kunnan tarvitseman hyvälaatuisen ve-

den saanti talous- ja teollisuuskäyttöön. 

 

Nakkilan kunta ilmoittaa samassa yhteydessä luopuvansa vedenotosta Lammaisten 

pohjavedenottamolta, ja hakee Länsi-Suomen vesioikeuden antaman päätöksen nro 

S-331/3799 rauettamista. Lammaisten vedenottamoa ei ole käytetty vuoden 1980 jäl-

keen talousvedenhankintaan, koska pohjaveden laatu ei ole täyttänyt talousvedelle 

asetettuja laatuvaatimuksia. Vedenottamoa on mahdollista hyödyntää jatkossa pohja-

vesimittauksiin ja näytteiden ottamiseen. 

 

Aikaisemmilla lupapäätöksillä vedenotto-oikeutta on siirretty Lammaisten vedenotta-

molta Santamaan vedenottamolle eri vaiheissa. Vedenottamot sijaitsevat samalla Jä-

rilänvuoren 1-luokan pohjavesialueella. Santamaan vedenottamoalueelta sen perus-

tamisvaiheessa tapahtuneen koepumppauksen (3 200 m3/d) seurauksena pohjavesi-

pinta laski 0,18 m. Pohjavedenpinnan korkeutta tarkkaillaan erillisen tarkkailuohjel-

man mukaan. Santamaan vedenotolla ei arvioida olevan merkittäviä vaikutuksia sa-

malla valuma-alueella sijaitsevien muiden vedenottamoiden toimintaan. Vedenotta-

mon läheisyydessä ei ole kaivoja tai muita pohjaveden käyttökohteita. 
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Kuulutusten ja hakemusasiakirjojen nähtävilläpito 

Tämä kuulutus ja hakemusasiakirjat pidetään nähtävillä aluehallinto- 
virastojen verkkosivuilla osoitteessa 1) ESAVI/38994/2022 https://ylupa.avi.fi ja  

2) ESAVI/49214/2022 https://ylupa.avi.fi. Kuulutusaika on 11.1.–17.2.2023 

 

Muistutukset ja mielipiteet 

Ne, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea (asianosainen), voivat tehdä muistu-

tuksen 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 1) ESAVI/38994/2022 ja  

2) 49214/2022 

- muistuttajan kiinteistö (nimi ja kiinteistötunnus), johon hakemuksen mukaisen toi-

minnan vaikutukset kohdistuvat 

- yksilöidyt vaatimukset sekä niiden perusteet 

- muistuttajan tai asiamiehen allekirjoitus, ellei muistutusta toimiteta sähköisesti 

- mahdollisen asiamiehen valtakirja tai toimitettaessa muistutus sähköisesti muu sel-

vitys asiamiehen toimivallasta. 

 

Muistutus tai mielipide pyydetään toimittamaan jollain seuraavista tavoista viimeis-

tään 17.2.2023:  

- 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 sähköi-

sesti. 

Tiedoksianto kiinteistön osaomistajalle 

Kiinteistön osaomistajaa pyydetään toimittamaan tämä tiedoksianto myös kiinteistön 

mahdollisille muille omistajille tai haltijoille. 

 

Lisätietoja antavat 

Ympäristöylitarkastaja Maiju Juntunen puh. 0295 016 322  

Ympäristöneuvos Merja Antikainen, puh. 0295 016 626  

sähköposti: etunimi.sukunimi@avi.fi 
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