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Asia
Ympäristöluvan lupamääräyksen 28 mukainen selvitys laitoksen toiminnasta aiheutuneiden ja aiheutuvien haittojen korvaamisesta, Eura
Hakemuksen mukainen toiminta
Etelä-Suomen aluehallintovirasto on 23.1.2013 antamallaan päätöksellä
nro 11/2013/1 myöntänyt JVP-Eura Oy:lle ympäristöluvan jätevedenpuhdistamon laajennukselle ja tarkistanut aiemmat lupamääräykset. Lupamääräyksen 28 mukaan JVP-Eura Oy:n tuli toimittaa aluehallintovirastolle selvitys laitoksen toiminnasta aiheutuneiden ja aiheutuvien haittojen korvaamisesta. JVP-Eura Oy on selvityksessään esittänyt Eurajoen yläjuoksulla sijaitseville kiinteistöille kertakorvausta virkistyskäyttöhaitasta 50 euroa/kiinteistö ja joen keskialueella 30 euroa/kiinteistö. Yhtiö on katsonut, että joen alajuoksun ja Eurajoensalmen kiinteistöille ei ole perusteita korvauksen määräämiseen. Korvattavaa vahinkoa ei ole yhtiön mielestä aiheutunut enää lokakuun 2014 jälkeen. Yhtiön suorittamien laitosinvestointien ja Euran kunnan viemäriverkoston saneeraustoimien johdosta laitos
kykenee nyt toimimaan lupaehtojen mukaisesti. Kalataloushaitoista yhtiö
on tehnyt erillisen sopimuksen Varsinais-Suomen ELY-keskuksen kanssa,
jonka sopimuksen yhtiö katsoo kattavan kaikki kalataloushaitat.
Satakunnan käräjäoikeus on 8.1.2016 antamallaan tuomiolla, jota Vaasan
hovioikeus on 23.11.2016 antamallaan tuomiolla muuttanut, ratkaissut ympäristön turmelemista koskevan rikosasian, joka liittyi ympäristöluvan lupamääräysten vastaisiin ohijuoksutuksiin JVP-Eura Oy:n jätevedenpuhdistamolla. Aluehallintovirasto ei käsittele nyt vireillä olevassa korvausasiassa
rikosasiaan liittyvien vahinkojen korvauksia, koska ne eivät kuulu aluehallintoviraston toimivaltaan.
Kuulutuksen ja hakemusasiakirjojen nähtävänäpito
Tämä kuulutus pidetään nähtävänä 11.12.2018 – 25.1.2019 Euran ja Eurajoen kuntien ilmoitustaululla. Kuulutus ja julkiset hakemusasiakirjat ovat lisäksi luettavissa osoitteessa www.avi.fi/lupa-tietopalvelu
Hakemusasiakirjat ovat kuulutusaikana yleisesti nähtävillä Euran kunnanvirastossa (Sorkkistentie 10) ja Eurajoen kunnanvirastossa (Kalliotie 5).
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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.
Aluehallintovirastossa ympäristölupa-asiaa vuonna 2013 käsiteltäessä esitetyt korvausvaatimukset otetaan viran puolesta huomioon eikä
niitä tarvitse nyt esittää uudestaan.
Kirjelmässä pitää mainita muistuttajan nimi, osoite sekä kiinteistön nimi,
RN:o, kylä ja kunta tai kiinteistötunnus ja hakijan ja toiminnan/hankkeen
asian nimi sekä Dnro ESAVI/1789/2018.
Muistutukset ja mielipiteet on toimitettava viimeistään 25.1.2019 ensisijaisesti sähköistä muistutuslomaketta käyttäen www.avi.fi/muistutus
postitse (Etelä-Suomen aluehallintovirasto, PL 110, 00521 Helsinki) tai
sähköisesti (ymparistoluvat.etela@avi.fi).
Kiinteistön osaomistajaa pyydetään toimittamaan tämä tiedoksianto myös
kiinteistön mahdollisille muille haltijoille.
Tiedoksianto järjestäytymättömien osakaskuntien osakkaille
Hakemuksessa tarkoitetulla toiminnalla saattaa olla vaikutuksia myös seuraavilla yhteisillä vesialueilla:
50-406-876-9 Yhteiset vesialueet
50-428-876-1 Yht. vesialue Eurajoessa
50-431-876-1 Yht. vesialue Eurajoessa
50-432-876-1 Vesialue Eurajoessa
50-432-876-2 Yht. vesialue Köyliönjoessa
50-434-876-1 Yht. vesialue Eurajoessa
50-434-878-1 Yht. juotinpaikka
50-435-876-1 Yht. vesialue Eurajoessa
50-436-878-2 Hiekkapalstat
50-436-878-3 Yhteinen juotinpaikka
50-436-878-5 Mylly- ja pyykinpesupaikka
50-437-878-2 Yht. ranta-alue
50-438-876-1 Yht. vesialue Eurajoessa
50-876-1-1 Yht. vesialue Eurajoessa
50-876-2-2 Iso- ja Vähävaheen vedet
51-403-876-1 Vesialue Eurajoessa
51-403-878-1 Juottopaikka

51-405-876-1 Vesialue Eurajoessa
51-405-878-8 Juottopaikka
51-414-878-1 Juottopaikka
51-415-878-1 Venevalkama
51-417-876-1 Yht. vesialueet
51-417-878-1 Juottopaikka
51-426-878-1 Pesu- ja juottopaikka
51-876-10-0 Yht. vesialue
51-876-11-0 Yht. vesialue
51-876-12-0 Yht. vesialue
51-876-13-0 Yht. vesialue
51-876-14-0 Yht. vesialue
51-876-16-0 Yht. Eurajoki
51-876-5-0 Yht. vesialue
51-876-6-0 Yht. vesialue
51-876-7-0 Yht. vesialue

Lisätietoja antavat
Ympäristölakimies Sinikka Laitakari, puh. 0295 016 414
sähköposti: sinikka.laitakari@avi.fi
Ympäristöneuvos Kari Pirkanniemi, puh. 0295 016 425
sähköposti: kari.pirkanniemi@avi.fi

