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Asia Valitus ympäristölupa-asiassa  

 

Muutoksenhakija ja luvan hakija  

  

 Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä  

 

Päätös, johon on haettu muutosta 

 

Etelä-Suomen aluehallintovirasto 2.3.2020 nro 78/2020  

 

Asian aikaisemmat vaiheet 

 

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on 26.11.2015 antamallaan päätöksellä nu-

mero 238/2015/2 myöntänyt Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhty-

mälle toistaiseksi voimassa olevan ympäristöluvan uuden Blominmäen jäteve-

denpuhdistamon toiminnalle. Lupa jätevedenpuhdistamon toimintaan koskee 

hakemuksen mukaisten käsiteltyjen jätevesien johtamista viemäritunnelissa 

mereen Suomenojan jätevedenpuhdistamon nykyiselle purkupaikalle Gåsgrun-

din eteläpuolelle. 

 

Päätös sisältää lupamääräykset 1–21, joista lupamääräys 1 kuuluu kokonaisuu-

dessaan seuraavasti: 

 

1. Käsitellyt jätevedet on johdettava viemäritunnelissa Suomenojalle ja edel-

leen olemassa olevaa meriviemäritunnelia pitkin Gåsgrundin eteläpuoliseen 

purkupaikkaan. 

 

Luvan saajan on pidettävä viemäritunnelit ja niihin liittyvät rakenteet kun-

nossa. 

 

Jään mahdollisesta heikentymisestä purkualueella on varoitettava asianmukai-

sesti. 
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Luvan saajan on tehtävä Etelä-Suomen aluehallintovirastolle hakemus, jossa 

selvitetään yksityiskohtaisesti puhdistamon ja Suomenojan välisen viemäritun-

nelin sekä vara- ja hätäpurkupaikkojen sijainnit sekä tarvittavat rakenteet 

31.12.2016 mennessä. Hakemuksen tulee sisältää lisäksi selvitys meriviemäri-

tunnelin kapasiteetin riittävyydestä ja vertailu, jossa varajärjestelmän vaihtoeh-

tona on uuden meriviemäritunnelin rakentaminen. 

 

Aluehallintovirasto on perustellut päätöstään muun ohella seuraavasti: 

 

Luvan myöntämisen perustelut 
 

Jätevedenpuhdistamon ympäristölupa koskee puhdistamon normaalia toimin-

taa. Puhdistamon rakentamiseen haetaan erikseen lupaa Espoon kaupungilta. 

Lupapäätös ei koske myöskään häiriö- ja poikkeustilanteita niihin varautu-

mista lukuun ottamatta. Häiriö- ja poikkeustilanteissa tarvittavat toimenpiteet 

ja järjestelyt ratkaisee elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus tilanteen mu-

kaan. Niihin liittyvät rakenteet on siirretty ratkaistavaksi erillisen hakemuksen 

perusteella. 
 

Lupamääräys 1 

 

Luvassa on annettava määräykset viemäritunneleista sekä niiden kunnossapi-

dosta. Kunnossapitovelvoitteella varmistetaan purkujärjestelyiden toiminta ha-

kemuksen mukaisella tavalla. 

 

Hakija ei ole hankkeen laajuuden ja kaavoitukseen liittyvien syiden vuoksi 

voinut vielä esittää yksityiskohtaisia suunnitelmia Blominmäen ja Suomenojan 

välisen viemäritunnelin linjauksesta, minkä vuoksi sitä ei ole voitu käsitellä 

tässä luvassa. Purkujärjestelyn yksityiskohdat on ratkaistava hyvissä ajoin en-

nen puhdistamon valmistumista, minkä vuoksi aluehallintovirasto on määrän-

nyt tehtäväksi hakemuksen viemäritunnelin rakentamisesta vuoden 2016 lop-

puun mennessä. 

 

Suomenojan nykyisen meriviemäritunnelin kapasiteettia pystytään jonkin ver-

ran kasvattamaan Suomenojalle toteutettavalla pumppaamolla. Tästä huoli-

matta puhdistamon kuormituksen kasvaessa tulevaisuuden huippuvirtaamati-

lanteissa kaikkea jätevettä ei välttämättä pystytä johtamaan viemäritunnelia 

pitkin merelle, jolloin osa käsitellystä jätevedestä voidaan joutua poikkeusti-

lanteessa ohjaamaan varapurkujärjestelyjen kautta Nuottalahteen. Blominmäen 

jätevedenpuhdistamon mitoitusvirtaama on Suomenojan puhdistamoon verrat-

tuna 60 % suurempi, mikä kasvattaa erilaisten meriviemäritunnelin häiriötilan-

teiden todennäköisyyttä. Aluehallintovirasto on katsonut, että purkurakentei-

den riittävyys on tarkasteltava kokonaisuutena osana vara- ja hätäpurkujärjes-

telmää ja määrännyt sen vuoksi niistä tehtävän hakemuksen vuoden 2016 lop-

puun mennessä. 

 

Vaasan hallinto-oikeus on 9.11.2017 antamallaan päätöksellä nro 17/0508/3 

pysyttänyt edellä mainitun aluehallintoviraston päätöksen. 

 

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä on 18.1.2018 toimittanut 

aluehallintovirastoon hakemuksen, joka on sisältänyt yksityiskohtaiset selvi-

tykset Blominmäen jätevedenpuhdistamon ja Suomenojan välisen tunneliosuu-

den sekä vara- ja hätäpurkupaikkojen sijainneista sekä niiden toteuttamiseksi 
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tarvittavista rakenteista. Hakemus on sisältänyt lupamääräyksessä edellytetyn 

selvityksen meriviemäritunnelin kapasiteetin riittävyydestä. Siinä kuntayhtymä 

on esittänyt muun ohella alustavia linjauksia uuden meriviemäritunnelin ra-

kentamisvaihtoehdoista. Hakemuksen mukaan uuden meritunnelin rakentami-

selle ei ole teknisiä eikä ympäristösuojelullisia perusteita ennen kuin erilaiset 

operatiiviset mahdollisuudet virtaamien tasaamiseksi tai nykyisen meripurku-

tunnelin välityskyvyn tehostamiseksi ovat olleet käytössä. Kuntayhtymä on 

esittänyt, että lupamääräyksiä täydennetään muun muassa viemäritunneleiden 

kunnon tarkkailuvelvoitteella ja varapurun käytön ilmoitusvelvoitteella. Selvi-

tyksen mukaan uutta meriviemäritunneli-investointia ryhdytään valmistele-

maan, mikäli purkutunnelin kapasiteetti uhkaa käydä riittämättömäksi. 

 

Valituksenalainen aluehallintoviraston päätös 

 

Aluehallinto on myöntänyt hakijalle luvan Blominmäen jätevedenpuhdistamon 

purkurakenteen rakentamiselle Finnoon sataman merialueelle Espoon kaupun-

gissa hakemuksen mukaisesti hakemukseen liitettyjen 15.12.2017 laadittujen 

piirustusten 15100025701-S1 ja 15100025701-S1 mukaisesti. Rakenteet on 

tarkoitettu ennalta arvaamattomaan, lyhytaikaiseen ja osittaiseen käsitellyn jä-

teveden johtamiseen Rajaojan suulle. 

 

Aluehallintovirasto on myöntänyt hakijalle luvan Blominmäen jätevedenpuh-

distamon purkurakenteen rakentamiselle Espoonjokeen Espoon kaupungissa 

hakemuksen mukaisesti hakemukseen liitettyjen piirustusten nro ARK 2824-

434 (13.12.2017) ja 2824-6781 (29.11.2017) mukaisesti. Rakenteet on tarkoi-

tettu ennalta suunniteltuun, suotuisaan ajankohtaan sijoitettuun ja lyhytaikai-

seen tehostetusti käsitellyn jäteveden johtamiseen Espoonjokeen. 

 

Aluehallintovirasto on hyväksynyt selvityksen nykyisen meriviemäritunnelin 

kapasiteetin riittävyydestä ja uuden meriviemäritunnelin rakentamisen tar-

peesta. 

 

Aluehallintovirasto on muuttanut Blominmäen jätevedenpuhdistamon toimin-

taa koskevan ympäristöluvan 238/2015/2 lupamääräyksiä 1 ja 15 sekä lisännyt 

ympäristölupaan määräykset 1. a), 1. b), 15. a), 17. a), 19. a), 19. b), 20. a), 22, 

23 ja 24.  

 

Muutettu lupamääräys 1 ja uusi lupamääräys 1. a) kuuluvat seuraavasti: 

 

1. Jätevedet on johdettava viemäritunnelissa Suomenojalle ja edelleen ole-

massa olevaa meriviemäritunnelia pitkin Gåsgrundin eteläpuoliseen purku-

paikkaan. 

 

Luvan saajan on pidettävä viemäritunnelit ja niihin liittyvät rakenteet kun-

nossa. 

 

Jään mahdollisesta heikentymisestä purkualueella on varoitettava asianmukai-

sesti. 

 

1. a) Luvan saajan on tarkkailtava viemäritunneleiden ja niihin liittyvien ra-

kenteiden kuntoa viiden vuoden välein tehtävällä kuvauksella sekä silmämää-

räisin tarkastuksin. 
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Luvan saajan on seurattava meripurkutunneliin johdettuja virtaamia ja tunnelin 

veden painekorkeuksia ja arvioitava niiden perusteella tunnelin virtausvastuk-

sen kehittymistä sekä tunnelin kuntoa. Luvan saajan on puhdistamon ja purku-

tunnelin operoinnista kerätyn tiedon, puhdistamoa koskevien kehitysennustei-

den ja saavutettavissa olevan sää- ja merenpinnan korkeustietojen perusteella 

pyrittävä tunnistamaan ennalta tilanteita, joissa meritunnelin kapasiteetin voisi 

rajoittaa normaaliin purkupaikkaan purkamista. 

 

Mikäli tunneleiden kunto osoittaa tutkimusten perusteella heikentymistä, on 

tarkkailua tihennettävä vuosittaiseksi ja ryhdyttävä tarvittaviin kunnostustoi-

menpiteisiin.  

 

Mikäli Finnoon sataman alueella olevaa purkuyhteyttä on tarve käyttää sään-

nöllisesti ja toistuvasti siten, että merialueelle johdetaan merialueen ja sen käy-

tön kannalta merkityksellisiä määriä käsiteltyä jätevettä, on luvan saajan viipy-

mättä toteutettava vauhdituspumppaamo. 

 

Luvan saajan on nykyisen tunnelin jatkuvan kapasiteettiarvioinnin lisäksi jat-

kettava uuden meripurkutunnelin suunnittelua ja toimitettava hakemus uuden 

purkutunnelin rakentamiseksi aluehallintovirastolle viimeistään 31.12.2030, 

ellei arvioiden perusteella ole tarvetta ryhtyä toimenpiteisiin jo ennen sitä. 

 

Aluehallintovirasto on perustellut päätöstään muun ohella seuraavasti: 

 

Ratkaisun perustelut 

 

Hakijan esittämät Blominmäen jätevedenpuhdistamon purkutunnelin varapur-

kurakenteet ovat tarpeen Blominmäen jätevedenpuhdistamon toiminnan var-

mistamiseksi poikkeuksellisissa tilanteissa. 

 

Purkuyhteys Finnoon satamaan on tarpeen tilanteissa, joissa meritunnelin ka-

pasiteetti on lyhytaikaisesti ja ennalta arvaamattomasti rajoittunut, jolloin pur-

kuyhteyttä käytettäessä osa käsiteltyjen jätevesien virtaamasta johdettaan ly-

hytaikaisesti Finnoon satamaan Rajaojan suulle. Tarve Finnoon sataman pur-

kuyhteyden käyttämiseen ilmenee melko yllättäen muun muassa säätilanteiden 

mukaan. 

 

Purkuyhteys Espoonjokeen taas on tarpeen tilanteissa, joissa Espoonjoen pys-

tykuilun ja Finnoon pystykuilun välinen tunneliosuus olisi tyhjennettävä lyhyt-

aikaisesti tunnelin kunnossapitotoimenpiteiden tekemistä varten työsuojelulli-

sista syistä. Tunnelin säännöllisessä kuntoseurannassa havaittujen kunnostus-

tarpeiden vaatimien toimenpiteiden toteutus voidaan suunnitella ennalta. Pur-

kuyhteyden lyhytaikainen käyttö voidaan tehdä suunnitellusti siten, että se voi-

daan ajoittaa suotuisaan aikaan muun muassa Espoonjoen virtaamatilanne huo-

mioiden. 

 

Kummankaan poikkeuksellisissa tilanteissa käsitellyn jäteveden johtamista 

varten rakennettavan purkuyhteyden pitkäaikainen käyttö ei ole vesienhoidolli-

sesti eikä luonnonsuojelullisesti hyväksyttävää. 

 

Aluehallintovirasto on pitänyt tässä vaiheessa riittävinä niitä luvan saajan ensi-

sijaisina esittämiä toiminnallisia ja rakenteellisia toimenpiteitä, joilla kyseisten 

purkurakenteiden lyhytaikaista käyttöä vaativia tilanteita pyritään estämään. 
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Aluehallintovirasto on hyväksynyt samalla selvityksen meritunnelin kapasitee-

tin riittävyydestä ja uuden meriviemäritunnelin rakentamisen tarpeesta. 

 

Lupamääräys 1. a) 

 

Purkutunnelin eri osuuksien kuntoselvitysvelvoitteilla varmistetaan, että luvan 

saaja on selvillä toimintaansa liittyvistä riskeistä. 

 

Poikkeuksellisten purkupaikkojen käyttö on vesienhoidollisesti ja luonnonsuo-

jelullisesti hyväksyttävää vain lyhytaikaisesti, joten selvitysvelvoitteilla ja 

säännöllisellä toimivuusarvioinnilla pyritään estämän poikkeuksellisten purku-

paikkojen käyttö pitkäaikaisesti. Selvitysten ja arviointien perusteella luvan 

saaja voi ennakolta ja oikea-aikaisesti varautua mahdollisiin kunnostamis-, te-

hostamis- tai investointitarpeisiin. 

 

Aluehallintovirasto on katsonut, että kuntotutkimusten lisäksi meripurkutunne-

lin kuntoa tulee selvittää myös puhdistamon operoinnissa kerättävän ja muuten 

saatavilla olevan aineiston säännöllisen analysoinnin perusteella. Samalla voi-

daan analysoida myös mahdollisia tilanteita, joissa jätevesien johtaminen Fin-

noon satamaan olisi tarpeen, ja arvioida ennalta myös niiden esiintymisti-

heyttä. 

 

Mikäli tutkimuksissa tai operointitiedon analysoinnin perusteella tunneleiden 

kunto osoittaa heikentymistä, on luvan saaja velvoitettu tihentämään tarkkailua 

ja ryhtymään toimenpiteisiin. 

 

Vauhdituspumppaamon rakentamisvelvoitteella voidaan vähentää jätevesien 

johtamista Finnoon satamaan tilanteissa, joissa meripurkutunnelin kapasiteetti 

alkaa toistuvasti osoittautua rajoittuneeksi. Vauhdituspumppaamo on toteutet-

tava viipymättä, mikäli purkupisteen käyttötarve osoittautuu käytössä tai ana-

lyysien perusteella toistuvaksi siten, että purkupistettä käyttäen alueelle johdet-

tujen käsiteltyjen jätevesien määrä tai kuormitus on merialueen ja sen käytön 

kannalta merkityksellinen. Muutaman kerran toistuva vähäinen päästö ei vielä 

laukaise rakentamisvelvoitetta. Vauhdituspumppaamo on kuitenkin toteutet-

tava ennen kuin purkurakenteen käyttötiheys tai sen kautta johdetun jäteveden 

vesimäärä tai kuormitus voisi aiheuttaa merialueella haittaa. 

 

Meripurkutunnelin korjaaminen on tehtävä kuivatyönä, mikä tarkoittaa jäteve-

sien johtamista pitempiaikaisesti muualle kuin normaaliin purkupisteeseen 

Gåsgrundin eteläpuolelle. Finnoon satama ei kuitenkaan sovi käsiteltyjen jäte-

vesien pitkäaikaiseen johtamiseen. Meripurkutunnelin korjaamistarpeeseen 

pitäisi siksi pystyä vastaamaan ajoissa, sillä uuden meripurkutunnelin rakenta-

minen on haastava ja pitkä prosessi. Tämän vuoksi luvan saaja on velvoitettu 

jatkamaan tavoitteellisesti uuden meripurkutunnelin suunnittelua sekä toimi-

maan välittömästi, jos meripurkutunnelin kunto alkaa osoittaa viitteitä merkit-

tävästä heikkenemisestä. 

 

Aluehallintoviraston soveltamat oikeusohjeet 

 

Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 6, 7, 15, 51−54, 57, 62–64, 69, 87, 90,  

123 ja 158 §  

Vesilaki (587/2011) 2 luku 13 a § ja 3 luku 8 § 
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Valtioneuvoston asetus (1022/2006) vesiympäristölle vaarallisista ja haital- 

lisista aineista   

 

Vaatimukset hallinto-oikeudessa 

 

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä (HSY) on vaatinut valituk-

senalaisen päätöksen lupamääräyksen 1. a) viimeisen kappaleen muuttamista 

siten, että luvan saajan on jatkettava uuden meripurkutunnelin toteutuksen sel-

vityksiä ja toimitettava selvitykset ja tarvittaessa hakemus uuden purkutunne-

lin rakentamiseksi aluehallintovirastolle määräaikaan mennessä. Lupamää-

räyksen 1. a) viimeinen kappale kuuluisi näin muutettuna seuraavasti: 

 

”Luvan saajan on nykyisen tunnelin jatkuvan kapasiteettiarvioinnin lisäksi jat-

kettava uuden meripurkutunnelin toteutuksen selvityksiä ja toimitettava selvi-

tykset ja tarvittaessa hakemus uuden purkutunnelin rakentamiseksi aluehallin-

tovirastolle viimeistään 31.12.2030, ellei arvioiden perusteella ole tarvetta ryh-

tyä toimenpiteisiin jo ennen sitä.” 

 

HSY on perustellut vaatimustaan muun ohella seuraavasti: 

 

Lupamääräyksen 1. a) viimeisen kappaleen mukaan luvan saajan on nykyisen 

tunnelin jatkuvan kapasiteettiarvioinnin lisäksi jatkettava uuden meripurkutun-

nelin suunnittelua ja toimitettava hakemus uuden purkutunnelin rakenta-

miseksi aluehallintovirastolle viimeistään 31.12.2030, ellei arvioiden perus-

teella ole tarvetta ryhtyä toimenpiteisiin jo ennen sitä. Edellä todetun lupamää-

räyksen sanamuoto ei suoraan velvoita HSY:tä luvan saajana rakentamaan 

uutta meriputkitunnelia, vaan toimittamaan hakemuksen purkutunnelin raken-

tamiseksi määräaikaan 31.12.2030 mennessä. Hakemuksen toimittaminen on 

kuitenkin tarpeetonta, mikäli uutta meripurkutunnelia ei myöhempien selvitys-

ten perusteella ole tarpeen rakentaa. Päätöksen määräys on tältä osin tulkin-

nanvarainen. 

 

Kyseisen lupamääräyksen viimeistä kappaletta ei voida myöskään pitää tarkoi-

tuksenmukaisena, koska siinä ei huomioida sitä todennäköistä mahdollisuutta, 

että olemassa oleva meritunneli todetaan 2020-luvun aikana tehdyissä tutki-

muksissa rakenteiltaan toimivaksi ja kapasiteetiltaan riittäväksi. Tällöin ei ole 

ympäristön, toiminnan jatkuvuuden eikä kokonaistaloudellisten seikkojen kan-

nalta perusteltua edetä uuden meren alaisen purkutunnelin osalta vaiheeseen, 

jossa sen rakentamisesta jätetään viimeistään 31.12.2030 mennessä hakemus 

ilman sitä edeltävää harkintaa. 

 

Lupamääräyksen muuttaminen mahdollistaa valvovan viranomaisen tarvehar-

kinnan annettujen selvitysten perusteella. Valvova viranomainen voi edelleen 

edellyttää luvan saajaa etenemään lupahakemuksen osalta hakemusvaiheeseen, 

mikäli selvitykset niin osoittavat. Vaihtoehtoisesti viranomainen voi jatkaa tun-

nelin kapasiteetin ja kunnon seurantaa luvan saajan toimittamien selvitysten 

perusteella, mikäli 2020-luvulla tehdyt selvitykset eivät osoita riskitason kas-

vua. Muokattunakin määräys edellyttää luvan saajaa jatkaman meren alaisen 

purkutunnelin selvittämistä 2020-luvulla ja näin hankkeen mahdollinen lupa-

hakemusvaihe voidaan käynnistää 2030-luvulla ja sen jälkeen viivytyksettä. 

 

Investoinnin tarpeeton aikaistaminen kohdentaa rahoituksen kohteeseen, jolla 

on vielä teknistä, riskien kannalta hallittua käyttöikää jäljellä. Määräyksen 
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muutos mahdollistaa sen, että alueen vesihuollon investointeja voidaan jatkos-

sakin kohdentaa kunakin vuosikymmenenä akuuteimpiin kohteisiin, millä var-

mistetaan investointien paras kustannushyötysuhde. Tämä on ympäristönsuoje-

lun kannalta tärkeää. 

 

Asian käsittely hallinto-oikeudessa 

 

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on antanut lausunnon, jossa se on todennut, 

ettei sillä ole lisättävää siihen mitä valituksenalaisessa päätöksessä ja sen pe-

rusteluissa on todettu. 

 

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on antanut 

vastineen, jossa se on katsonut, että lupamääräystä 1. a) ei ole tarpeen muuttaa. 

Lupamääräykseen voi hakea muutosta myöhemmin, mikäli selvitysten perus-

teella käy ilmi, että nykyistä meripurkutunnelia voidaan turvallisesti käyttää 

pidempään kuin on arvioitu.   

 

Espoon seudun ympäristöterveys on antanut vastineen, jossa se on ilmoittanut, 

ettei ota kantaa aikataulutusta ja mahdollisia tulevaisuuden teknisiä ratkaisuja 

koskevaan valitukseen. 

 

Varsinais-Suomen ELY-keskuksen kalatalousviranomainen on ilmoittanut, että 

se ei anna vastinetta asiassa. 

 

Väylävirasto on ilmoittanut, että se ei anna vastinetta asiassa. 

 

Espoon kaupungille on varattu mahdollisuus vastineen antamiseen. Vastinetta 

ei ole annettu. 

 

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä on antanut vastaselityksen. 

HSY ei katso tarpeelliseksi lausua enää annettujen lausunnon, vastineen ja il-

moitusten johdosta. 

 

Hallinto-oikeuden ratkaisu 

 

Hallinto-oikeus valituksen hyväksyen muuttaa aluehallintoviraston päätöksen 

lupamääräyksen 1. a) viimeisen kappaleen kuulumaan seuraavasti (muutokset 

kursiivilla): 

 

Luvan saajan on nykyisen tunnelin jatkuvan kapasiteettiarvioinnin lisäksi jat-

kettava uuden meripurkutunnelin toteutuksen selvityksiä ja toimitettava selvi-

tykset ja tarvittaessa hakemus uuden purkutunnelin rakentamiseksi aluehallin-

tovirastolle viimeistään 31.12.2030, ellei arvioiden perusteella ole tarvetta ryh-

tyä toimenpiteisiin jo ennen sitä. 

 

Perustelut 

 

Hallinto-oikeudessa on muutoksenhakijana olevan luvansaajan valituksesta 

ratkaistavana kysymys siitä, onko aluehallintovirasto voinut päätöksessään ky-

seessä olevassa asiassa velvoittaa luvansaajan panemaan vireille hakemuksen 

uuden meripurkutunnelin rakentamiseksi määräajassa. Valituksen mukaan lu-

pamääräyksen 1. a) velvoite, jonka mukaan luvansaajan on pantava viimeis-

tään 31.12.2030 vireille hakemus uuden meripurkutunnelin rakentamiseksi, on 
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ennenaikainen ja tulkinnanvarainen.  

 

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on aikaisemmin antamallaan päätöksellä 

26.11.2015 numero 238/2015/2 myöntänyt Blominmäen jätevedenpuhdista-

molle toistaiseksi voimassa olevan ympäristöluvan käsiteltyjen jätevesien joh-

tamiseen viemäritunnelissa mereen Suomenojan jätevedenpuhdistamon nykyi-

selle purkupaikalle Gåsgrundin eteläpuolelle. Päätöksen perusteluiden mukaan 

lupapäätös ei koske häiriö- ja poikkeustilanteita niihin varautumista lukuun 

ottamatta. Häiriö- ja poikkeustilanteisiin liittyvät rakenteet on siirretty ratkais-

tavaksi erillisen hakemuksen perusteella, mistä on määrätty päätöksen lupa-

määräyksessä 1. 

 

Ympäristöluvan lupamääräyksessä 1 asetettu velvoite on koskenut uudella jä-

tevedenpuhdistamolla käsiteltyjen jätevesien mereen johtamiseksi rakennetta-

van yhdysviemäritunnelin sekä häiriö- ja poikkeustilanteissa tarvittavien vara- 

ja hätäpurkupaikkojen yksityiskohtaisten sijaintien ja rakenteiden esittämistä 

lupaviranomaiselle. Osana vara- ja hätäpurkurakenteiden tarpeellisuutta on tul-

lut tarkastella olemassa olevan meripurkutunnelin kapasiteetin riittävyyttä ja 

tehdä vertailu, jossa varajärjestelmän vaihtoehtona on uuden meriviemäritun-

nelin rakentaminen.  

 

Luvansaaja on 18.1.2018 pannut aluehallintovirastossa vireille ympäristöluvan 

lupamääräyksessä 1 tarkoitetun hakemuksen koskien yhdysviemäritunnelin ja 

vara- ja hätäpurkupaikkojen sijainteja ja rakenteita, ja esittänyt hakemuksessa 

vara- ja hätäpurkupaikkojen käyttämisen todennäköisyyksiä ja niiden käyttä-

misen aiheuttamia ympäristövaikutuksia. Luvansaaja on liittänyt hakemuk-

seensa meripurkutunnelin kapasiteettiselvityksen sekä esittänyt tietoja varautu-

misesta uuden meripurkutunnelin rakentamiseen. Luvansaaja ei ole pitänyt uu-

den meripurkutunnelin rakentamista tässä vaiheessa tarpeellisena. 

 

Aluehallintovirasto on valituksenalaisessa päätöksessään myöntänyt tois-

taiseksi voimassa olevan luvan varapurkurakenteiden rakentamiseen Finnoon 

satamaan ja Espoonjokeen. Aluehallintovirasto on samalla hyväksynyt hakijan 

esittämän selvityksen nykyisen meriviemäritunnelin kapasiteetin riittävyydestä 

ja uuden meriviemäritunnelin rakentamisen tarpeesta. Aluehallintovirasto on 

kuitenkin samanaikaisesti määrännyt luvansaajan panemaan vireille hakemuk-

sen uuden purkutunnelin rakentamiseksi viimeistään 31.12.2030.  

 

Hallinto-oikeus toteaa, että luvansaajalla on toistaiseksi voimassa ympäristö-

lupa Blominmäen jätevedenpuhdistamon jätevesien johtamiseen meriviemäri-

tunnelissa mereen. Luvansaaja on voimassa olevassa ympäristöluvassa määrä-

tyn mukaisesti hakenut lupaa varapurkurakenteiden rakentamiseen ja purkura-

kenteille on myönnetty toistaiseksi voimassa olevat luvat. Luvansaaja on teh-

nyt lupapäätöksessä määrätyn selvityksen vertailuineen. Hallinto-oikeus kat-

soo, että tällaisen luvansaajan vireille paneman hakemusasian ratkaisemisen 

yhteydessä luvansaajaa ei ole voinut velvoittaa hakemaan lupaa uuden meri-

viemäritunnelin rakentamiseen. Mikäli aluehallintovirasto on tarkoittanut käsi-

tellä edellä tarkoitetun asian ympäristönsuojelulain 54 §:ssä tarkoitettuna eri-

tyisenä selvityksenä, hallinto-oikeus toteaa, että uuden meripurkutunnelin ym-

päristöluvan hakemiseen velvoittavaa lupamääräystä ei myöskään voida pitää 

sellaisena voimassa olevaa ympäristölupaa täsmentävänä tai täydentävänä 

määräyksenä, jota ympäristönsuojelulain 90 §:ssä tarkoitetaan. Edellä olevan 

vuoksi sekä valituksessa esitetty yksilöity muutosvaatimus huomioon ottaen 
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hallinto-oikeus muuttaa aluehallintoviraston päätöksen lupamääräyksen 1. a) 

valituksenalaisen kohdan kuulumaan valituksessa vaaditulla tavalla.  

 

Sovelletut oikeusohjeet 

 

Perusteluissa mainitut 

 

Julkinen kuulutus   

Päätös on annettu julkisella kuulutuksella. 

 

Päätöksestä ilmoittaminen 

 

Espoon kaupunginhallituksen on viipymättä julkaistava tieto tätä päätöstä kos-

kevasta kuulutuksesta kuntalain 108 §:n mukaisesti. Tiedon kuulutuksen jul-

kaisemisesta tulee olla nähtävillä vähintään sen ajan, jonka kuluessa päätök-

seen saa hakea muutosta. 

 

Muutoksenhaku 

 

Oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 107 §:n 1 momentin mukaan 

tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeu-

teen, jos korkein hallinto-oikeus myöntää oikeudenkäynnistä hallintoasioissa 

annetun lain 111 §:n perusteella valitusluvan. Valituskirjelmä on toimitettava 

korkeimpaan hallinto-oikeuteen 30 päivän kuluessa hallinto-oikeuden päätök-

sen tiedoksisaannista eli viimeistään 16.9.2021. 

 

Valitusosoitus on liitteenä HallJK (01.20). 
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 Diaarinumero 

 00460/20/5110  

 

 

 

 

Asian ovat ratkaisseet lainoppineet hallinto-oikeustuomarit Kirsi Stark ja Riitta 

Riihimäki sekä tekniikan alan hallinto-oikeustuomari Jenni Korpeinen ja luon-

nontieteiden alan hallinto-oikeustuomari Seppo Järvinen. 

 

 

 

 

 

 

Kirsi Stark   Jenni Korpeinen 

 

 

 

 

 

 

Riitta Riihimäki  Seppo Järvinen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hallinto-oikeuden esittelijä Maiju Sulin 

 

 

 

Toimituskirjan antaja: 

 

 

Anu Sara 

lainkäyttösihteeri 
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 Diaarinumero 

 00460/20/5110  

 

 

 

 

Jakelu 

 

Päätös ja maksu Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä HSY, maksutta 

 

 

 

Jäljennös maksutta 

Espoon seudun ympäristöterveys  

 

Väylävirasto 

 

Espoon kaupunginhallitus 

 

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus/ 

Kalatalousryhmä, sähköisesti 

 

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus/ 

Ympäristö ja luonnonvarat, sähköisesti 

 

Etelä-Suomen aluehallintovirasto, sähköisesti 

Ympäristölupavastuualue  

 

Suomen ympäristökeskus, sähköisesti 

 

 

 

 

 

 

ARS 
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Liite hallinto-oikeuden päätökseen 

 

 

VALITUSOSOITUS 
 

Hallinto-oikeuden päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto- 

oikeuteen kirjallisella valituksella, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan.  

 

Valitusluvan myöntämisen perusteet 

 

Oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 111 §:n 1 momentin mukaan valituslupa on 

myönnettävä, jos:  

1) lain soveltamisen kannalta muissa samanlaisissa tapauksissa tai oikeuskäytännön yhte-

näisyyden vuoksi on tärkeätä saattaa asia korkeimman hallinto-oikeuden ratkaistavaksi;  

2) asian saattamiseen korkeimman hallinto-oikeuden ratkaistavaksi on erityistä aihetta asi-

assa tapahtuneen ilmeisen virheen vuoksi; tai  

3) valitusluvan myöntämiseen on muu painava syy. 

 

Valituslupa voidaan myöntää myös siten, että se koskee vain osaa muutoksenhaun kohteena 

olevasta hallinto-oikeuden päätöksestä. 

 

Valitusaika 

 

Hallinto-oikeuden päätös on annettu julkisella kuulutuksella. Päätös on julkaistu hallinto-

oikeuden verkkosivuilla päivänä, joka ilmenee päätöksen ensimmäiseltä sivulta. Päätöksen 

katsotaan tulleen asianomaisen tietoon seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajan-

kohdasta. Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa hallinto-oikeuden päätöksen tiedoksisaan-

nista, sitä päivää lukuun ottamatta. 

 

Valituksen sisältö  

 

Valituksessa, johon on sisällytettävä valituslupahakemus, on ilmoitettava 

- valittajan nimi ja yhteystiedot mukaan lukien se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, 

johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite); jos valitta-

jan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä, on valituksessa mai-

nittava myös tämän yhteystiedot 

- päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös) 

- peruste, jolla valituslupaa pyydetään, sekä syyt, joiden vuoksi valitusluvan myöntämi-

seen on mainittu peruste 

- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi 

(vaatimukset) 

- vaatimusten perustelut 

- mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valitta-

jaan. 

 

Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä korkeim-

malle hallinto-oikeudelle. Jos usea tekee valituksen yhdessä, voidaan joku heistä ilmoittaa 

yhdyshenkilöksi. 
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Valituksen liitteet  

 

Valitukseen on liitettävä 

- hallinto-oikeuden päätös valitusosoituksineen 

- selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan 

alkamisen ajankohdasta 

- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin 

toimitettu viranomaiselle. 

 

Asiamiehen, joka ei ole toiminut asiamiehenä asian aikaisemmassa käsittelyvaiheessa, ja 

joka ei ole asianajaja, julkinen oikeusavustaja tai luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja, on 

liitettävä valitukseen valtakirja. 

 

Valituksen toimittaminen  

 

Valitus on toimitettava valitusajassa korkeimmalle hallinto-oikeudelle. Valituksen tulee olla 

perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Tämä koskee 

myös tilanteita, joissa valitus toimitetaan sähköisen asiointipalvelun kautta tai sähköpostitse. 

Valitus liitteineen voidaan toimittaa sähköisen asiointipalvelun kautta. Asiointipalvelun 

kautta toimitettua valitusta tai sähköpostitse toimitettua valitusta ei tarvitse toimittaa paperi-

muodossa. Asiakirjojen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vas-

tuulla. 

 

 

Korkeimman hallinto-oikeuden yhteystiedot: 

 

Postiosoite:   Korkein hallinto-oikeus 

  PL 180, 00131 Helsinki 

 

Sähköposti:   korkein.hallinto-oikeus@oikeus.fi 

 

Käyntiosoite: Paasivuorenkatu 3, 00530 Helsinki 

 

Puhelin:   029 56 40200 

Faksi:   029 56 40382 

 

Aukioloaika: arkipäivisin klo 8.00–16.15  

 

Hallinto- ja erityistuomioistuinten sähköinen asiointipalvelu: 

 https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


