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Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätös Viikinmäen 
jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan lupamääräysten 
tarkistamishakemuksen jättämiselle annetun määräajan 
pidentämisestä

HEL 2013-005665 T 11 01 00 00

Dnro ESAVI/71/04.08/2013, Nro 100/2013/2

Päätösehdotus

Ympäristölautakunta päättänee merkitä tiedoksi Etelä-Suomen 
aluehallintoviraston päätöksen Nro 100/2013/2 (ESAVI/71/04.08/2013), 
joka koskee Helsingin seudun ympäristöpalvelut  -kuntayhtymän (HSY) 
Viikinmäen jätevedenpuhdistamolle annetun ympäristölupapäätöksen 
nro 56/2004/1, 18.10.2004 lupamääräysten tarkistamista koskevan 
määräajan pidentämistä 31.12.2013 saakka. Ympäristölautakunta 
päättänee samalla, ettei Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätös 
anna aihetta muihin toimenpiteisiin.

Esittelijä

Viikinmäen jätevedenpuhdistamon ympäristöluvassa edellytetään 
hakemuksen jättämistä lupaviranomaiselle lupamääräysten 
tarkistamista varten 1.10.2012 mennessä. HSY:n hakemuksesta 
määräaikaa on pidennetty 31.5.2013 asti. HSY on hakenut edelleen 
jatkoaikaa tarkistamishakemuksen jättämiselle 31.12.2013 asti 
voidakseen jättää hakemuksen yhtäaikaisesti Espoon Suomenojan 
puhdistamon lupamääräysten tarkistamishakemuksen sekä 
Suomenojan korvaavan Blominmäen puhdistamon 
ympäristölupahakemuksen kanssa.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on antanut 23.5.2013 päätöksen Nro 
100/2013/2, Dnro ESAVI/71/04.08/2013 Helsingin Seudun 
ympäristöpalvelut -kuntayhtymän hakemuksesta saada jatkoaikaa 
Viikinmäen jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan lupamääräysten 
tarkistamiselle annetulle määräajalle. Aluehallintovirasto on 
päätöksellään pidentänyt lupamääräysten tarkistamishakemuksen 
jättämiselle annettua määräaikaa HSY:n hakemuksen mukaisesti 
31.12.2013 asti.  Päätös on saapunut ympäristökeskukseen 23.5.2013. 
Päätöksen muutoksenhakuaika päättyy 24.6.2013. 

Aluehallintoviraston päätöksen mukaan luvan saajan on 31.12.2013 
mennessä jätettävä Etelä-Suomen aluehallintovirastolle hakemus 
kaikkien lupamääräysten tarkistamiseksi. Hakemukseen on liitettävä 
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yhteenveto tehdyistä käyttö-, päästö- ja vaikutustarkkailuista, arvio 
parhaan käyttökelpoisen tekniikan soveltamisesta toiminnassa, selvitys 
kalatalousmaksun käytöstä ja hoitotoimenpiteiden tuloksista, tiedot 
alueen kaavoituksessa ja maankäytössä tapahtuneista muutoksista 
sekä muut ympäristönsuojeluasetuksen 8 - 12 §:ssä mainitut 
selvitykset soveltuvin osin. Hakemukseen liitettävät tiedot ja selvitykset 
koskevat sekä jätevedenpuhdistamoa että lietteen mädätystä ja siinä 
muodostuvan kaasun käyttöä ja hyödyntämistä. 

Aluehallintovirasto katsoo, että ympäristönsuojelulain 58 §:n mukaiset 
olosuhteet ovat luvan myöntämisen jälkeen olennaisesti muuttuneet ja 
siten lupaa voidaan muuttaa. Päätöksen mukaan 
määräajan pidentämisestä ei aiheudu ympäristön merkittävän 
pilaantumisen vaaraa.

Aluehallintoviraston päätöksessä on otettu huomioon 
ympäristölautakunnan 7.5.2013 antama lausunto.

Esittelijä
ympäristöpäällikkö
Pertti Forss

Lisätiedot
Miira Riipinen, ympäristötarkastaja, puhelin: +358 9 310 32020

miira.riipinen(a)hel.fi

Liitteet

1 ESAVI:n päätös 23.5.2013 nro 100/2013/2

Otteet

Ote Otteen liitteet
Etelä-Suomen 
aluehallintovirasto

Esitysteksti

HSY Esitysteksti
Ympäristövalvontayksikkö Esitysteksti


