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Saarilammen
ympäristöluvasta
kolme valitusta
Marja Tarvainen

Länsi- ja Sisä-Suomen
aluehallintoviraston (avi)
Saarijärven kaupungille
myöntämästä ympäristöluvasta on jätetty Vaasan
hallinto-oikeuteen kolme
valitusta. Ympäristölupa
koskee Saarilammen kunnostamista ja puhdistettujen jätevesien johtamista
Leuhunjokeen.
Avin päätös ei ole valitusten vuoksi lainvoimainen,
eikä kaupunki siksi saa
aloittaa toimintaa ennen
kuin valitukset on käsitelty.
Hallinto-oikeudesta kerrotaan, että asian käsittely voi
kestää kaksi vuotta.
Saarijärven kaupunki
aloitti pahoin rehevöityneen Saarilammen kunnostamiseen liittyvät työt
keväällä. Lampeen on johdettu viereisen jätevedenpuhdistamon puhdistetut
jätevedet kymmenien vuosien ajan.
Kunnostamiseen liittyy avouoma, jota pitkin puhdistetut jätevedet
johdetaan jatkossa Leuhunjokeen. Lisäksi Saarilammella toteutetaan
pohjasedimentistä vapautuvan fosforin kemiallinen
sidonta. Se tehdään rakeiseen muotoon puristetulla
bentoniittisavella.
KAUPUNGIN aville toimittamasta ympäristölupahakemuksesta jätettiin

keväällä 13 muistutusta. Niissä todetaan muun
muassa, että Saarilammelle kaavaillun avoviemärin
lähituntumassa on monia
vakituisessa asuinkäytössä
olevia kiinteistöjä, joita ei
ole huomioitu lupahakemuksessa.
Valittajat pitivät lisäksi
avoviemäröintiä parempana vaihtoehtona putkea, jonka avulla jätevedet
voitaisiin johtaa Leuhunjokeen.
Tätä mieltä oli myös elykeskus, joka toteaa aville
antamassaan lausunnossa, että ympäristölupaprosessissa tulee harkita
avouoman korvaamista
purkuputkella.
ALUEHALLINTOVIRASTO
perusteli ympäristöluvan
myöntämistä muun muassa sillä, että Saarilammen
kunnostaminen on voimassa olevan ympäristöluvan
mukaista.
Purkureitti pysyy samana kuin nykyisin voimassa
olevassa ympäristöluvassa hyväksytty purkureitti,
eikä jätevedenpuhdistamon
aiheuttama kuormitus alapuoliseen vesistöön muutu
voimassa olevasta luvasta.
Lammen ohittavan
avouoman on avin päätöksen mukaan oltava
sellainen, että se pystyy
kuljettamaan jätevedenpuhdistamolta tulevat
vedet ilman viereisille kiinteistöille koituvaa haittaa.

Saarilammen
kaavamuutos
esillä
Marja Tarvainen

Saarilammen jätevedenpuhdistamon yleiskaavan
muutoksen ja laajentamisen luonnosaineisto on asetettu nähtäville. Kyseessä
on valmisteluvaiheen kuuleminen.
Osallisilla ja muilla kuntalaisilla on mahdollisuus
jättää kaavaluonnosaineistosta mielipiteensä 1. syyskuuta saakka.
Kaavamuutoksen tarkoituksena on osoittaa uudelle jätevedenpuhdistamolle
aluevaraus nykyisen puhdistamon läheltä. Tonttia
on laajennettava, koska
uusi puhdistamo ei mah-

du tällä hetkellä käytössä
olevalle tontille.
Saarilammen uudesta
jätevedenpuhdistamosta
on laadittu esisuunnitelma vuonna 2019.
Kaupunginvaltuusto
päättää kaavan hyväksymisestä ja puhdistamon
rakentamisesta tämän vuoden lopussa tai ensi vuoden
alkupuolella.
Edellisen valtuuston
kokoomusryhmä esitti valtuustoaloitteessa keväällä, että kaupunki selvittää
vaihtoehtona Saarilammen
puhdistamon uusimiselle mahdollisuudet vaihtoehdolle, jossa jätevedet
johdettaisiin Äänekosken
puhdistamolle.

Keskisuomalaisia kansanedustajia vieraili Saarijärvellä tutustumassa BioPaavo-hankkeeseen ja Biotalousinstituutin toimintaan. Kansanedustajien puheenvuoron käytti Piritta Rantanen.

Vaikuttajat
tiedonhakureissulla
Vierailu: Tuhti annos biotaloutta päättäjille.
Anne Mietala

Tätä on lobbaus eli vaikuttaminen parhaimmillaan:
Kutsutaan mahdolliset
rahoittajat ja asian edistäjät kylään ja tarjotaan heille
lounaan, kahvin ja marjapiirakan lisäksi tarinoita
onnistumisista. Kuulijakuntaa tulee puhutella innostuneesti suoraan sydämestä.
On myös hyvä esittää ratkaisuja ajankohtaisiin ongelmiin.
Missään nimessä ei pidä
vältellä puhumista vierailun todellisista syistä ja siitä,
mitä kuulijakunnalta vastavuoroisesti odotetaan.
– Lobbaustilaisuutena erittäin ansiokas, tuumasi kansanedustaja Petri Honkonen
(kesk.), joka oli kutsuttu
muiden keskisuomalaisten
kansanedustajien kanssa
tutustumaan BioPaavon ja
Biotalouskampuksen toimintaan Saarijärvelle.
Piritta Rantanen (sd.) piti

tilaisuutta tarpeellisena.
– En tiennyt BioPaavosta muuta kuin jotain ihan
marginaalista, Rantanen
tuumaili.
Bella Forsgrénin (vihr.)
mielestä tietoa saa ihan eri
tavalla tapaamalla toimijoita
henkilökohtaisesti.
– Tietoa saa ihan eri tavalla, kun on enemmän aikaa
tiettyyn aiheeseen.
Hän piti kuulemassaan
erityisesti siitä, että BioPaavossa ja Biotalousinstituutissa tulevaisuuteen
suhtaudutaan valoisasti.
– Tulevaisuutta rakennetaan toivolla eikä pelolla.
Myös Honkonen toivoo,
että nuorten ilmastoahdistus saataisiin pois yhteiskunnasta.
– Teknologisilla ratkaisuilla on ennenkin ratkaistu ongelmia. Niin pystytään
tämäkin ratkaisemaan. Ja
tässähän sitä käytännössä
tehdään.
BIOPAAVON projektipäällikkö Merja Rehn harmitteli

sitä, että hänen vetämässään
EU-hankkeessa ei voida tehdä niin läheistä yhteistyötä
yritysten kanssa kuin olisi tarpeen ja halua, vaikka
jalkautumista on toki tehty.
– Keski-Euroopassa ei
olla niin nuukia siitä, miten
lähelle yrityksiä mennään.
Tehkää tämän eteen jotain,
Rehn vetosi.
Asia on jo vireillä.
– Nyt kun tehdään uuden
kauden ohjelmaa, siinä on
puututtu tähän ja rahojen
pitäisi olla monikäyttöisempiä. Toivon mukaan onnistuneesti, Honkonen pohti.
Joonas Könttä (kesk.) piti
hyvänä asiana, että BioPaavossa tehdään ja toteutetaan
eikä vain kirjoiteta raportteja.
– Usein näissä hankkeissa
on valtava paperin tuottami-

”

Lobbaustilaisuutena
erittäin ansiokas.

Petri Honkonen

nen ja raportointi, eikä niistä jää mitään käteen. Tässä
sentään syntyy jotain uutta,
Könttä kehui.
Honkonen jakoi Köntän
näkemyksen hankkeen tarpeellisuudesta.
– Tämä hanke palvelee
sekä maaseudun yrityselämän että maakuntakeskuksen kehittämistä.
BIOTALOUSINSTITUUTIN
johtaja Minna Lappalainen
haastoi keskisuomalaiset
kansanedustajat osoittamaan konkreettista tukea
rahoituksen muodossa.
– Jos me oikeasti haluamme tänne Keski-Suomeen
sellaisen veturin, joka voi
vetää puoleensa ja palvelee
kasvuliiketoimintaa nimenomaan bio- ja digitalouteen
perustuen, niin auttakaa
meitä.
Vierailulla olivat myös
kansanedustajat Anne Kalmari (kesk.), Riitta Mäkinen
(sd.), Toimi Kankaanniemi
(PS) ja Sinuhe Wallinheimo (kok).

