
PÄÄTÖS

Nro   90/2019
Dnro ESAVI/10780/2018

Annettu julkipanon jälkeen
15.3.2019

ETELÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTO, YMPÄRISTÖLUPAVASTUUALUE │ ymparistoluvat.etela@avi.fi
puh. 029 501 6000
fax 03 570 8002
kirjaamo.etela@avi.fi
www.avi.fi/etela

Hämeenlinnan päätoimipaikka
Birger Jaarlin katu 15
PL 150, 13101 Hämeenlinna

Helsingin toimipaikka
Ratapihantie 9
PL 110, 00521 Helsinki

Etelä-Suomi

ASIA Lammaisten jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan rauettaminen, Nakkila

HAKIJA Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, ympäristö ja
luonnonvarat -vastuualue

LAITOS Harjavallan kaupungin käytöstä poistunut Lammaisten jätevedenpuhdis-
tamo sijaitsee Nakkilan kunnassa, kiinteistöillä Ihantola I (531-405-1-112) ja
Törmälä (531-405-1-94).

ASIAN VIREILLETULO

Asia on tullut vireille Etelä-Suomen aluehallintovirastossa 8.6.2018.

ASIAN KÄSITTELYN PERUSTE

Ympäristönsuojelulain (527/2014) 88 §:n 1 momentin kohdan 1) mukaan lu-
paviranomainen voi päättää, että lupa raukeaa, jos toiminnanharjoittaja il-
moittaa, että toiminta on lopetettu. Saman pykälän 2 momentin mukaan
asian voi panna vireille valvontaviranomainen.

Ympäristönsuojelulain 94 §:n 3 momentin mukaan lupaviranomaisen on an-
nettava toiminnan lopettamista koskevat määräykset, mikäli ympäristölupa
ei sisällä riittäviä määräyksiä toiminnan lopettamisesta.

LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on toimivaltainen lupaviranomainen ym-
päristönsuojelulain 34 §:n ja valtioneuvoston asetuksen ympäristönsuoje-
lusta 1 §:n 2 momentin kohdan 13 c) perusteella.
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TOIMINTAA KOSKEVA LUVAT

Länsi-Suomen ympäristölupavirasto on 4.6.2004 antamallaan päätöksellä
nro 36/2004/1 myöntänyt Harjavallan kaupungin Lammaisten jätevedenpuh-
distamolle ympäristöluvan. Vaasan hallinto-oikeus on 16.1.2006 antamal-
laan päätöksellä nro 06/0022/2 muuttanut lupapäätöstä. Länsi-Suomen ym-
päristölupavirasto on 11.1.2008 antamallaan päätöksellä nro 4/2008/1 pi-
dentänyt ympäristöluvassa jäteveden käsittelyn tehostamiselle asetettua
määräaikaa.

Etelä-Suomen aluehallintoviraston antaman päätöksen nro 63/2011/1 mu-
kaan Harjavallan kaupungin Lammaisten jätevedenpuhdistamon toiminta on
lopetettu 30.8.2010. Päätöksessä on annettu jätevedenpuhdistamon toimin-
nan lopettamisesta seuraavat määräykset:

1) Jätevesien ja lietteiden käsittelyaltaat sekä kemikaalien ja jätteiden säily-
tykseen käytetyt säiliöt ja altaat on tyhjennettävä ja puhdistettava.

2) Kemikaalit sekä jätteet on käsiteltävä asianmukaisesti siten, että maape-
rän ja pinta- sekä pohjavesien pilaantumisvaaraa, epäsiisteyttä, roskaantu-
mista tai muuta haittaa ei aiheudu.

3) Hyötykäyttökelpoiset jätteet on kerättävä erilleen ja toimitettava hyödyn-
nettäviksi. Vain hyötykäyttöön kelpaamattomat jätteet voidaan toimittaa kaa-
topaikalle, joka täyttää kaatopaikoista annetun valtioneuvoston päätöksen
vaatimukset ja jonka ympäristöluvassa tai vastaavassa päätöksessä kyseis-
ten jätteiden vastaanotto on hyväksytty, ellei kyseisiä jätteitä ole luokiteltava
ongelmajätteiksi.

4) Ongelmajätteet on pidettävä erillään toisistaan ja muista jätteistä sekä
toimitettava viipymättä käsiteltäväksi ja hyödyntämiskelpoiset hyödynnettä-
väksi laitokseen, jonka ympäristönsuojelulain mukaisessa luvassa tai vas-
taavassa päätöksessä tällaisen jätteen vastaanotto on hyväksytty.

5) Puhdistamoalue on saatettava maisemallisesti hyväksyttävään kuntoon
viimeistään 31.8.2011 mennessä.

6) Määräysten 1–5 edellyttämät toimenpiteet on suoritettava siten ja sellai-
sena ajankohtana, että toimenpiteistä aiheutuu mahdollisimman vähän hait-
taa. Toimenpiteiden suorittamisesta on raportoitava Varsinais-Suomen elin-
keino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle viimeistään 31.12.2011.

7) Jäteveden vaikutuksia vesialueen tilaan ja veden laatuun sekä kalastoon
on tarkkailtava nykyisten tarkkailuohjelmien mukaisella tavalla 31.8.2011
asti.

8) Tarkkailujen tulokset on raportoitava Varsinais-Suomen elinkeino-, lii-
kenne- ja ympäristökeskukselle sekä Nakkilan kunnan ympäristönsuojelu-
viranomaiselle tarkkailuohjelmien mukaisesti.
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PUHDISTAMON TOIMINTA

Harjavallan kaupungin Lammaisten jätevedenpuhdistamon rakenteet sijait-
sevat Nakkilan kunnan Lammaisten kylässä. Puhdistamo on ollut kaksilin-
jainen biologis-kemiallinen rinnakkaissaostuslaitos, joka on ollut mitoitettu
virtaamalle 5 100 m3/d ja BOD7-kuormalle 950 kg/d (13 570 avl). Puhdista-
molle johdettiin vuodesta 2003 myös Euran kunnan Kiukaisten alueen jäte-
vedet. Puhdistamossa käsitellyt jätevedet on johdettu Kokemäenjokeen
puhdistamon kohdalla.

Puhdistamolle tulleet jätevedet on johdettu 30.8.2010 lähtien Porin Luotsin-
mäen keskuspuhdistamolle Jokilaakson Ympäristö Oy:n siirtoviemäriä pit-
kin.

PUHDISTAMOTOIMINNAN LOPETTAMINEN

Harjavallan kaupungin kaupunginhallituksen Varsinais-Suomen elinkeino-,
liikenne- ja ympäristökeskukselle 12.10.2011 osoittaman ilmoituksen mu-
kaan Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätöksen nro 63/2011/11 lupa-
määräyksissä 1−5 vaaditut lopettamistoimenpiteet on suoritettu päätök-
sessä edellytetyllä tavalla ennen Harjavallan kaupungin Lammaisten jäteve-
denpuhdistamon myymistä. Määräala, jolla Lammaisten jätevedenpuhdis-
tamo sijaitsee, on myyty yksityishenkilölle 21.6.2011. Kaupunginhallituksen
ilmoituksen mukaan aluehallintoviraston päätös on toimitettu nykyiselle kiin-
teistön omistajalle. Ilmoituksen mukaan jätevesien vaikutuksia vesialueen
tilaan ja veden laatuun sekä kalastoon on suoritettu 31.8.2011 asti yhteis-
tarkkailuna, ja raportointi on suoritettu tarkkailuohjelman mukaan.

Kaupunginhallituksen ilmoituksen liitteenä olleen Lammaisten jäteveden-
puhdistamon kauppakirjan mukaan jätevedenpuhdistamon alueen maaperä
ei ole Harjavallan kaupungin tietojen mukaan pilaantunut. Kauppakirjan mu-
kaan Harjavallan kaupunki ei vastaa puhdistamon tontin mahdollisesta kun-
nostamistarpeesta, jos kuitenkin myöhemmin ilmenee, että maaperä on kau-
pungin tiedoista poiketen pilaantunutta.

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen aloitteen mu-
kaan Harjavallan kaupungin Lammaisten jätevedenpuhdistamon alue mer-
kitään maaperän tilan tietojärjestelmään (Matti) kohteeksi, jonka maaperän
tila on selvitettävä. Alueen maaperän mahdollinen pilaantuneisuus tulee sel-
vittää, mikäli puhdistamorakennus puretaan tai jätevedenpuhdistamon alu-
een käyttöä muutetaan asumiseen tai vastaavaan käyttöön, joka edellyttää
maaperältä erityistä puhtaustasoa, tai mikäli perustelluista syistä johtuen on
syytä epäillä, että jätevedenpuhdistamon alueen maaperässä mahdollisesti
olevia haitta-aineita on kulkeutunut alueen ulkopuolelle.
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ASIAN KÄSITTELY

Täydennys

Aluehallintovirasto on pyytänyt Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja
ympäristökeskukselta täydennyksenä kiinteistötunnuksia niiden kiinteistöjen
osalta, joilla on ollut luvan mukaista jätevedenpuhdistamon toimintaa. Li-
säksi aluehallintovirasto on pyytänyt elinkeino-, liikenne- ja ympäristökes-
kukselta karttarajausta alueesta, jolla on ollut luvan mukaista jätevedenpuh-
distamon toimintaa. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen mukaan
puhdistamo on sijainnut kiinteistöillä 531-405-1-112 ja 531-405-1-94 eikä
puhdistamotoimintaa ilmeisesti ole ollut kiinteistöllä 531-405-1-113.

Vastine

Aluehallintovirasto on pyytänyt Harjavallan kaupungilta sekä muilta toiminta-
tai lähikiinteistöjen Ihantola I (531-405-1-112) ja Surusuo (531-405-1-113)
omistajilta vastineita Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristö-
keskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueen aloitteeseen.

Vastineita ei ole annettu.

ALUEHALLINTOVIRASTON RATKAISU

Ratkaisu

Aluehallintovirasto rauettaa Harjavallan kaupungin Lammaisten jäteveden-
puhdistamoa koskevan Länsi-Suomen ympäristökeskuksen 4.6.2004 myön-
tämän toistaiseksi voimassa olevan luvan nro 36/2004/1.

RATKAISUN PERUSTELUT

Ympäristönsuojelulain (527/2014) 88 §:n mukaan luvan myöntänyt viran-
omainen voi päättää, että lupa raukeaa, jos toiminnanharjoittaja ilmoittaa,
että toiminta on lopetettu. Ympäristönsuojelulain 94 §:n 3 momentin mukaan
lupaviranomaisen on annettava toiminnan lopettamista koskevat määräyk-
set, mikäli ympäristölupa ei sisällä riittäviä määräyksiä toiminnan lopettami-
sesta.

Jätevedenpuhdistamon toiminta on loppunut elokuussa 2010. Aluehallinto-
virasto on 5.8.2011 antamassaan päätöksessä nro 63/2011/1 antanut mää-
räykset toiminnan lopettamisesta.

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen aloite kos-
kee Lammaisten jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan rauettamista. Alue-
hallintovirasto katsoo, että uusia määräyksiä ei ole tarpeen antaa.
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Vesistötarkkailun jatkaminen hakemuksen mukaisesti 31.8.2011 saakka on
ollut riittävää. Jos on aihetta epäillä maaperän pilaantumista, tulee alueen
pilaantuneisuus ja puhdistamistarve selvittää ympäristönsuojelulain 133 ja
135 §:n perusteella. Selvitys on toimitettava asianomaiselle elinkeino-, lii-
kenne- ja ympäristökeskukselle.

SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET

Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 88 ja 94 §

KÄSITTELYMAKSU JA SEN MÄÄRÄYTYMINEN

Maksutta.

Ympäristönsuojelulain 205 §:n 5 momentin mukaan maksua ei peritä viran-
omaisen aloitteesta vireille pannun asian käsittelystä.

PÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN

Päätös Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus / Ympäristö ja
luonnonvarat -vastuualue

Harjavallan kaupunki
Harjavallan kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen
Harjavallan kaupungin terveydensuojeluviranomainen
Nakkilan kunta
Nakkilan kunnan ympäristönsuojeluviranomainen
Nakkilan kunnan terveydensuojeluviranomainen
Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
/ Kalatalousviranomainen
Suomen ympäristökeskus

Ilmoittaminen ilmoitustauluilla ja internetissä

Tieto päätöksen antamisesta julkaistaan Etelä-Suomen aluehallintoviraston
ilmoitustaululla ja päätöksestä kuulutetaan Harjavallan kaupungin ja Nakki-
lan kunnan virallisilla ilmoitustauluilla.

Päätös julkaistaan aluehallintoviraston internetsivuilla osoitteessa
www.avi.fi/lupa-tietopalvelu.
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MUUTOKSENHAKU Päätökseen saa hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta valittamalla.

Liite Valitusosoitus

Asian on ratkaissut ympäristöneuvos Raija Aaltonen ja esitellyt ympäristöy-
litarkastaja Merilin Vartia.

Asiakirja on hyväksytty sähköisesti. Merkintä sähköisestä hyväksymisestä
on asiakirjan viimeisellä sivulla.



LIITE
VALITUSOSOITUS

Valitusviranomainen Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätökseen saa hakea valittamalla muutosta
Vaasan hallinto-oikeudelta. Asian käsittelystä perittävästä maksusta valitetaan
samassa järjestyksessä kuin pääasiasta.

Valitusaika Määräaika valituksen tekemiseen on kolmekymmentä (30) päivää tämän päätök-
sen antopäivästä sitä määräaikaan lukematta. Valitusaika päättyy 15.4.2019.

Valitusoikeus Päätöksestä voivat valittaa asianosaiset, sekä vaikutusalueella ympäristön-, ter-
veyden- tai luonnonsuojelun tai asuinympäristön viihtyisyyden edistämiseksi toi-
mivat rekisteröidyt yhdistykset tai säätiöt, sijaintikunta ja vaikutusalueen kunnat ja
niiden ympäristönsuojeluviranomaiset, sekä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökes-
kukset ja muut asiassa yleistä etua valvovat viranomaiset.

Valituksen sisältö Valituskirjelmässä, joka osoitetaan Vaasan hallinto-oikeudelle, on ilmoitettava
-  päätös, johon haetaan muutosta
-  valittajan nimi ja kotikunta
-  postiosoite ja puhelinnumero ja mahdollinen sähköpostiosoite, joihin asiaa

koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa (mikäli yhteystiedot muuttu-
vat, on niistä ilmoitettava Vaasan hallinto-oikeudelle, PL 204, 65101 Vaasa,
sähköposti vaasa.hao@oikeus.fi)

-  miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta
-  mitä muutoksia päätökseen vaaditaan tehtäväksi
-  perusteet, joilla muutosta vaaditaan
-  valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitus, ellei valituskirjelmää

toimiteta sähköisesti (faxilla tai sähköpostilla)

Valituksen liitteet Valituskirjelmään on liitettävä
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikai-

semmin toimitettu viranomaiselle
- mahdollisen asiamiehen valtakirja tai toimitettaessa valitus sähköisesti selvitys

asiamiehen toimivallasta

Valituksen toimittaminen

Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Vaasan hallinto-oikeudelle. Vali-
tuskirjelmän on oltava perillä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-
ajan päättymistä. Valituskirjelmä liitteineen voidaan myös lähettää postitse,
faxina tai sähköpostilla. Sähköisesti (faxina tai sähköpostilla) toimitetun valituskir-
jelmän on oltava toimitettu niin, että se on käytettävissä vastaanottolaitteessa tai
tietojärjestelmässä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä.

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalve-
lussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

Vaasan hallinto-oikeuden kirjaamon yhteystiedot

käyntiosoite: Korsholmanpuistikko 43, 4. krs
postiosoite: PL 204, 65101 Vaasa
puhelin: 029 56 42780
faksi: 029 56 42760
sähköposti: vaasa.hao@oikeus.fi
aukioloaika: klo 8–16.15

Oikeudenkäyntimaksu Vaasan hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu
on 260 euroa.  Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutok-
senhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä
eräissä asiaryhmissä eikä myöskään mikäli asianosainen on muualla laissa va-
pautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmä-
kohtainen.

https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
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