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Vaasan hallinto-oikeuden päätös ympäristönsuojelulain mukaisessa valitusasiassa  

Kuulutuksen julkaisupäivä Vaasan hallinto-oikeuden verkkosivuilla  

 30.12.2021 

Päätöksen tiedoksisaantipäivä 

Hallintolain 62 a §:n 3 momentin mukaan päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen 

seitsemäntenä päivänä julkaisemisajankohdasta.  

Päätöksen tiedoksisaantipäivä on 6.1.2022 (7 pv). 

Asia   

Vaasan hallinto-oikeuden päätös 30.12.2021 nro 21/0157/3, valitukset ympäristölupa-

asiassa, jätevedenpuhdistamon ympäristöluvassa määrätty selvitys purkupaikkavaihto-

ehdoista, Säkylä. 

Hakija  

 Säkylän kunta 

Kuulutuksen ja päätösasiakirjan nähtävilläpito 

Tämä kuulutus ja päätösasiakirja pidetään nähtävillä 30.12.2021–7.2.2022 Vaasan hallinto-

oikeuden verkkosivuilla osoitteessa:  

https://oikeus.fi/hallintooikeudet/vaasanhallinto-oikeus/fi/index/hallinto-

oikeudenkuulutukset/paatoskuulutukset.html 

Muutoksenhakuohjeet ja valitusaika 

Ohjeet valituksen tekemiseen löytyvät kuulutetun päätöksen muutoksenhakua koskevasta 

osasta sekä siihen liitetystä valitusosoituksesta. Valitusaika päättyy 7.2.2022. 

 

https://oikeus.fi/hallintooikeudet/vaasanhallinto-oikeus/fi/index/hallinto-oikeudenkuulutukset/paatoskuulutukset.html
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  Diaarinumerot 

  00086/20/5110 

00087/20/5110 

00088/20/5110 

 

 

 

 

 

 

Asia Valitukset ympäristölupa-asiassa  

 

Muutoksenhakijat 1. Suomen luonnonsuojeluliiton Satakunnan piiri ry, Ala-Satakunnan Ympäris-

töseura ry ja Suomen luonnonsuojeluliiton Rauman seutu ry 

 

 2. Irjanteen, Mullilan ja Huhdan osakaskunta, Panelian kalastuskunta, Laihian-

kylän kalastuskunta, Köylypolvenkylän kalastuskunta, Kiukaistenkylän kalas-

tuskunta, Mäkelänkylän kalastuskunta, Laukolankylän kalastuskunta, Rahvo-

lankylän kalastuskunta ja Sorkkisten osakaskunta  

  

 3. Eurajoen vesiensuojeluyhdistys ry 

 

Hakija Säkylän kunta 

 

Päätös, johon on haettu muutosta 

 

Etelä-Suomen aluehallintovirasto 12.12.2019 nro 489/2019  

  

Asiaa koskevia aiempia päätöksiä 

 

Länsi-Suomen ympäristölupavirasto on 23.5.2005 antamallaan päätöksellä nro 

14/2005/1 myöntänyt Säkylän kunnalle toistaiseksi voimassa olevan ympäris-

töluvan Köörnummen jätevedenpuhdistamon toimintaan. Vaasan hallinto- 

oikeus on 15.12.2006 antamallaan päätöksellä nro 06/0410/4 muuttanut eräitä 

lupamääräyksiä.  

 

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on 30.1.2014 antamallaan päätöksellä nro 

12/2014/2 tarkistanut Säkylän kunnan Köörnummen jätevedenpuhdistamon 

toimintaa koskevan ympäristöluvan lupamääräykset. Vaasan hallinto-oikeus on 

18.4.2016 antamallaan päätöksellä nro 16/0160/3 ja korkein hallinto-oikeus 

9.1.2017 antamallaan päätöksellä taltionro 19 hylännyt valitukset.  
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Aluehallintoviraston päätöksen nro 12/2014/2 jätevesiä koskevat lupamääräyk-

set 1–3, tarkkailua koskevan lupamääräyksen 16 ensimmäinen ja kolmas kap-

pale, ympäristövaikutusten tarkkailua koskevan lupamääräyksen 18 toinen 

kappale ja kalatalousmaksua koskeva lupamääräys 20 sekä ympäristöluvan 

voimassaoloa koskeva määräys ovat seuraavat: 

 

1. Säkylän kunnan on toimitettava Etelä-Suomen aluehallintovirastolle yksin 

tai yhdessä JVP-Eura Oy:n ja/tai Apetit Suomi Oy:n kanssa 31.12.2014 men-

nessä selvitys jätevesien purkupaikkavaihtoehdoista sekä hakemus ympäristö-

luvan muuttamiseksi purkupaikan osalta. Selvityksessä tulee käsitellä ainakin 

seuraavat purkupaikkavaihtoehdot: Jätevesien purkupaikan siirtäminen Koke-

mäenjokeen tai merialueelle Rauman edustalle. Ympäristöluvan muutoshake-

muksen tulee koskea yhtä esitettävää purkupaikkavaihtoehtoa. Muutoshake-

muksen tulee sisältää ympäristönsuojeluasetuksen 8–12 §:ssä mainitut selvi-

tykset soveltuvin osin. 

 

Köörnummen jätevedenpuhdistamossa käsitellyt jätevedet saa johtaa nykyi-

sessä purkupaikassa Eurajokeen siihen asti, kunnes edellä sanotusta muutosha-

kemuksesta annettavassa lainvoimaisessa päätöksessä on toisin määrätty. 

 

Säkylän kunnan on pidettävä purkuviemäri ja siihen liittyvät rakenteet, muun 

muassa jätevedenpumppaamot, kunnossa. Purkupaikan sijainti Eurajoessa on 

osoitettava rannalle asetettavalla taululla asianmukaisesti.  

 

2. Puhdistamolle johdettavat jätevedet ja toimitettavat lietteet on käsiteltävä 

biologis-kemiallisesti hakemuksessa esitetyllä tai puhdistusteholtaan vähintään 

sitä vastaavalla tavalla. Käsittelytulosten on täytettävä ammonium- ja koko-

naistypen osalta vuosikeskiarvoina ja muiden parametrien osalta neljännesvuo-

sikeskiarvoina laskettuna seuraavat pitoisuuden ja käsittelytehon arvot: 
 

  Pitoisuus enintään  

mg/l  

Käsittelyteho vähintään  

%  

BOD7atu, O2  15 95 

CODCr, O2  60 90 

Kiintoaine  15 90 

Kokonaisfosfori, P  0,3 95 

Kokonaistyppi, N  

Ammoniumtyppi  

- 

- 

70 

90 

 

Ammoniumtypen käsittelyteho lasketaan puhdistamolle tulevan kokonaistypen 

ja lähtevän ammoniumtypen perusteella. 

 

Poikkeustilanteet, ohijuoksutukset ja ylivuodot puhdistamolla sekä viemäriver-

kostoissa lasketaan mukaan puhdistustulokseen. Mikäli ohijuoksutetun tai yli-

vuotona johdetun jäteveden laadusta ei ole käytettävissä tutkimustuloksia, jäte-

veden pitoisuusarvoina käytetään laskennassa puhdistamolle johdetun jäteve-

den keskimääräisiä pitoisuusarvoja laskentajakson aikana. 

 

Puhdistamolta Eurajokeen johdettavat jätevedet on käsiteltävä niin, ettei niistä 

aiheudu terveydellistä haittaa. Jätevedet on varauduttava hygienisoimaan vuo-

desta 2017 alkaen ainakin 1.5.−31.10. välisenä aikana. 
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3. Jätevedet ja lietteet on käsiteltävä puhdistamolla siten, että toiminnassa täy-

tetään yhdyskuntajätevesistä annetun valtioneuvoston asetuksen 888/2006 liit-

teen taulukon 1 mukaiset biologisen käsittelyn vähimmäisvaatimukset  

(BOD7atu, CODCr ja kiintoaine) tarkkailtuna siten, kuin asetuksessa ja tämän pää-

töksen tarkkailumääräyksissä on edellytetty.  

 

Eurajokeen johdettava jätevesi ei saa sisältää valtioneuvoston vesiympäristölle 

vaarallisista ja haitallisista aineista antaman asetuksen 1022/2006 liitteessä 1 A 

tarkoitettuja aineita eikä liitteissä 1 C ja 1 D tarkoitettuja vesiympäristölle vaa-

rallisia tai haitallisia aineita pitoisuuksina, jotka voivat johtaa ympäristölaa-

tunormin ylittymiseen pintavedessä tai kalassa. 

 

----- 

 

16. Jätevedenpuhdistamon käyttö- ja päästötarkkailu on toteutettava hyväksy-

tyn, voimassa olevan tarkkailuohjelman mukaisesti, täydennettynä tämän lu-

van lupamääräysten edellyttämällä tavalla. Tarkkailuohjelmaa on täydennet-

tävä jäljempänä annettujen määräysten mukaisesti ja siten, että se täyttää jäte-

lain 120 §:n mukaiset jätteen käsittelyn seuranta- ja tarkkailusuunnitelman 

vaatimukset.  

 

---- 

 

Tarkkailuun on sisällytettävä soveltuvin osin ympäristönsuojeluasetuksen liit-

teen 1 (aineet, joiden päästöt vesiin tai yleiseen viemäriin ovat ympäristölu-

vanvaraisia) ja liitteen 2 (tärkeimmät pilaantumista aiheuttavat aineet päästö-

jen raja-arvoja asetettaessa) sekä valtioneuvoston vesiympäristölle vaarallisista 

ja haitallisista aineista antaman asetuksen (1022/2006) liitteessä 1 A tarkoitetut 

aineet ja liitteissä 1 C ja 1 D tarkoitetut vesiympäristölle haitalliset aineet. 

Edellä mainittujen aineiden esiintyminen puhdistamolle tulevissa jätevesissä 

on selvitettävä vuoden 2014 aikana Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja 

ympäristökeskuksen hyväksymällä tavalla. Selvitys on tarvittaessa ulotettava 

puhdistamolta vesistöön johdettaviin jätevesiin.  

 

----- 

 

18. --- 

 

Jätevesien vaikutuksia kalastoon ja kalastukseen on tarkkailtava Eurajoen 

kuormittajien yhteistarkkailuna Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ym-

päristökeskuksen hyväksymällä tavalla. Kalataloudellisessa tarkkailussa voi-

daan toistaiseksi noudattaa Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäris-

tökeskuksen 9.6.2011 hyväksymää Eurajoen kalataloudellista yhteistarkkai-

luohjelmaa vuosille 2011–2019.  

 

--- 

 

20. Luvanhaltijan on maksettava vuosittain maaliskuun loppuun mennessä 

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle (kalatalousvi-

ranomaiselle) 1 200 euron suuruinen kalatalousmaksu käytettäväksi kalakan-

noille ja kalastukselle jätevesistä aiheutuvien haittojen ehkäisemiseen jäteve-

sien vaikutusalueella.  
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Luvan voimassaolo   

 

Ympäristölupa on voimassa toistaiseksi Länsi-Suomen ympäristölupaviraston 

23.5.2005 antaman päätöksen nro 14/2005/1mukaisesti.  

 

Toiminnan olennaiseen laajentamiseen ja muuttamiseen on oltava lupa. Toi-

minnanharjoittajan tulee 31.12.2023 mennessä tehdä aluehallintovirastolle ha-

kemus lupamääräysten tarkistamiseksi.  Hakemukseen on liitettävä yhteenveto 

tehdyistä käyttö-, päästö- ja vaikutustarkkailuista ja niiden tuloksista, selvitys 

parhaan käyttökelpoisen tekniikan soveltamisesta toiminnassa sekä soveltuvin 

osin muut ympäristönsuojeluasetuksen 8–12 §:ssä mainitut selvitykset.   

 

------ 

 

Päätöksen perusteluja  

 

Aluehallintoviraston päätöksen nro 16/2014/1 perusteluissa on lupamääräyk-

sen 1 osalta todettu, että lupamääräyksessä annettua velvoitetta vastaava vel-

voite jätevesien purkupaikan siirtämiseksi Eurajoesta joko Kokemäenjokeen 

tai mereen on annettu JVP-Eura Oy:n jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan 

lupamääräysten tarkistamista koskevassa, 23.1.2012 annetussa päätöksessä.  

Vastaava velvoite on annettu myös Apetit Suomi Oy:n teollisuusjätevedenpuh-

distamon ympäristöluvan lupamääräysten tarkistamista koskevassa päätök-

sessä. JVP-Eura Oy:n, Säkylän kunnan Köörnummen ja Apetit Suomi Oy:n 

jätevedenpuhdistamot ovat Eurajoen merkittävimmät pistekuormittajat, jotka 

sijaitsevat Eurajoen yläjuoksulla.  

 

Päätös, johon on haettu muutosta 

 

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on hyväksynyt päätöksensä nro 12/2014/2 

lupamääräyksessä 1 esitettäväksi määrätyn selvityksen ja muuttanut päätöksen 

lupamääräyksen 1 ja 2, lisännyt lupamääräyksen 2a sekä lisännyt lupamää-

räyksen 18 ensimmäisen kappaleen loppuun uutta tarkkailupistettä koskevan 

tekstin.  

 

Muutetut ja lisätyt lupamääräykset 1, 2, 2a ja 18 kuuluvat seuraavasti: 

 

1. Köörnummen jätevedenpuhdistamossa käsitellyt jätevedet saa johtaa nykyi-

sessä purkupaikassa Eurajokeen.  

 

Säkylän kunnan on pidettävä purkuviemäri ja siihen liittyvät rakenteet, mm. 

jätevedenpumppaamot, kunnossa. Purkupaikan sijainti Eurajoessa on osoitet-

tava rannalle asetettavalla taululla asianmukaisesti. 

 

2. Puhdistamolle johdettavat jätevedet ja toimitettavat lietteet on käsiteltävä 

biologis-kemiallisesti hakemuksessa esitetyllä tai puhdistusteholtaan vähintään 

sitä vastaavalla tavalla. Käsittelytulosten on täytettävä ammonium- ja koko-

naistypen osalta vuosikeskiarvoina ja muiden parametrien osalta neljännesvuo-

sikeskiarvoina laskettuna seuraavat pitoisuuden ja käsittelytehon arvot: 

 

 

   



5 (34) 

  Pitoisuus enintään  

mg/l  

Käsittelyteho vähintään  

%  

BOD7atu, O2  15 95 

CODCr, O2  60 90 

Kiintoaine  15 90 

Kokonaisfosfori, P  0,3 95 

Kokonaistyppi, N  

Ammoniumtyppi  

- 

- 

70 

90 

 

Ammoniumtypen käsittelyteho lasketaan puhdistamolle tulevan kokonaistypen 

ja lähtevän ammoniumtypen perusteella. 

 

Poikkeustilanteet, ohijuoksutukset ja ylivuodot puhdistamolla sekä viemäriver-

kostoissa lasketaan mukaan puhdistustulokseen. Mikäli ohijuoksutetun tai yli-

vuotona johdetun jäteveden laadusta ei ole käytettävissä tutkimustuloksia, jäte-

veden pitoisuusarvoina käytetään laskennassa puhdistamolle johdetun jäteve-

den keskimääräisiä pitoisuusarvoja laskentajakson aikana. 

 

Puhdistamolta Eurajokeen johdettavat jätevedet on käsiteltävä niin, ettei niistä 

aiheudu terveydellistä haittaa.  

 

Vesistöön johdettavat jätevedet on hygienisoitava 1.1.2020 alkaen siten, että 

fekaalisten koliformien ja fekaalisten enterokokkien osalta saavutetaan mah-

dolliset ohijuoksutukset, ylivuodot ja poikkeustilanteet mukaan lukien kolmen 

kuukauden keskiarvona laskettuna vähintään seuraava käsittelytulos:  

 

 Pitoisuus (pmy/100ml)  

Fekaaliset koliformit  2 000  

Fekaaliset enterokokit  500  

 

Myös puhdistamolta vesistöön johdetut ohitusvedet on hygienisoitava. 

 

2a. Suunnitelma hakemuksessa esitetystä tertiäärikäsittelyn tehostamisesta  

tulee toimittaa 30.6.2020 mennessä toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle.  

Tehostamistoimenpiteet tulee ottaa käyttöön 30.6.2022 mennessä. 

 

18. Lisäksi Eurajoen vesistötarkkailuohjelmaan on lisättävä tarkkailupiste  

Juvajoen liittymäkohdan yläpuolelle. 

 

Päätöksen perustelut 

 

Elokuussa 2019 julkaistun Suomen vesien tila -arvion mukaan Eurajoen ylä- ja 

alaosan ekologinen tila on tyydyttävä. Koskien osalta pohjaeläinten ja piile-

vien sekä fysikaalis-kemiallisen tilan perusteella joki on hyvässä tilassa. Huo-

nossa tilassa olevat hydromorfologiset muuttujat heikentävät ekologisen luo-

kan tyydyttäväksi. Joen ylä- ja alaosa ovat fysikaalis-kemiallisten ja biologis-

ten muuttujien perusteella hyvässä tai osin erinomaisessa tilassa.    

 

Jokeen jätevedenpuhdistamoilta yhteensä johdettava kokonaiskuormitus on 

laskenut kokonaisuutena katsottuna ympäristölupien sallimasta tasosta. Mer-

kittävänä tekijänä tässä on erityisesti JVP-Eura Oy:n puhdistamolla tapahtunut 
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kuormituksen väheneminen, mikä on tehtyjen laajennusten lisäksi seurausta 

Hallavaaran biokaasulaitoksen typpipitoisten rejektivesien poistumisesta JVP-

Eura Oy:n jätevedenpuhdistamolta vuoden 2018 lopussa, mutta myös teurasta-

mon korkeakuormitteisten jätevesien poistumisesta jo aiemmin.   

 

Köörnummen jätevedenpuhdistamo on alittanut ympäristöluvassa määrätyt  

luparajat. Ohijuoksutuksia ei ole ollut viemäriverkosta tai puhdistamolta. 

Hule- ja vuotovesien laskennallinen osuus kokonaistulokuormasta on noin 

25 %. Hygienisointi on aloitettu vuonna 2017. Tarkkailun yhteydessä on otettu 

bakteerinäytteet hygienisoinnin toimivuuden varmistamiseksi. Eurajoen koko-

naiskuormituksesta Köörnummen aiheuttama kuormitus on fosforin osalta 1 % 

ja typen osalta 1 %. 

 

Köörnummen jätevedenpuhdistamon jätevesillä on osaltaan vaikutusta Eura-

joen veden laatuun alivirtaamakausina, joiden määrä voi tulevaisuudessa kas-

vaa ilmastonmuutoksen vuoksi. Tämä korostuu silloin, jos puhdistamon toi-

minnassa on häiriöitä. Lisäksi jätevesien vaikutus näkyy selvästi hygieenisen 

tilan huononemisena silloin, kun jätevesiä ei hygienisoida. Eurajoen tilan tur-

vaaminen edellyttää siten toiminnan tehostamista, häiriötilanteisiin varautu-

mista ja ympärivuotista jäteveden hygienisointia. Vaikutusten seurannan paran-

tamiseksi vaikutustarkkailuun on lisättävä tarkkailupiste myös Juvajoen liitty-

mäkohdan yläpuolelle.  

 

JVP-Eura Oy:n, Apetit Suomi Oy:n ja Säkylän kunnan Köörnummen puhdista-

moiden suunniteltujen tehostamistoimenpiteiden vaikutuksesta sekä typpi- että 

fosforikuormituksen arvioidaan pienentyvän. Puhdistamoiden tehostamistoi-

menpiteiden johdosta joen yläosassa fosforikuormituksen laskennallinen vähe-

nemä on yli 15 µg/l ja alaosassa noin 9 µg/l. Myös typpipitoisuus pienenee ja 

happea kuluttava orgaaninen kuormitus tulee vähenemään tehostamistoimenpi-

teiden vaikutuksesta.  

 

Eurajoen tilaa koskeva tieto on tarkentunut, kun kuormituksen vähenemä ja 

sen vaikutukset ovat olleet havaittavissa. Tässä päätöksessä määrättyjen toi-

menpiteiden myötä tilanne jätevesien vaikutusten osalta tulee edelleen parane-

maan ja luo siten edellytykset jätevesien purkupaikan pysyttämiseen. Jäteve-

sien johtamisella vaihtoehtoiseen purkupaikkaan ei ole tässä vaiheessa saavu-

tettavissa Eurajoen tilan merkittävää paranemista. Siksi aluehallintovirasto on 

hyväksynyt esitetyn selvityksen ja pysyttää purkupaikan nykyisenä.    

   

Vaatimukset hallinto-oikeudessa 

 

1. Suomen luonnonsuojeluliiton Satakunnan piiri ry, Ala-Satakunnan Ympäris-

töseura ry ja Suomen luonnonsuojeluliiton Rauman seutu ry ovat JVP-Eura 

Oy:n, Säkylän kunnan ja Apetit Suomi Oy:n puhdistamoja yhteisesti koske-

vassa valituskirjelmässään ensisijaisesti vaatineet, että aluehallintoviraston 

päätös kumotaan ja Apetit Suomi Oy:n hakemus jätevesien johtamisesta nykyi-

seen purkupaikkaan hylätään. Apetit Suomi Oy on velvoitettava käynnistä-

mään uusien siirtoputkilinjojen suunnittelu ja hakemaan ympäristölupaa. Mi-

käli hallinto-oikeus jättää aluehallintoviraston päätöksen voimaan, muutoksen-

hakijat ovat vaatineet puhdistamon ympäristöluvan muuttamista määräai-

kaiseksi. Jätevedenpuhdistamon purkuputken paikan siirtoa ja ympäristöluvan 

voimassaoloa tulee tällöin arvioida uudelleen viimeistään 1.1.2027 mennessä.  
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Perusteluinaan muutoksenhakijat ovat esittäneet, että valituksenalaisen päätök-

sen perustelut ovat osin virheelliset ja että päätös on ympäristönsuojelulain, 

vesilain, vesienhoitolain ja EU:n vesipuitedirektiivin vastaisia sekä aluehallin-

toviraston tiedot Eurajoen vesistön ekologisista oloista ovat puutteellisia.  

 

Eurajoki on virtaamaltaan pieni ja häiriöille herkkä ekosysteemi. Jäteveden-

puhdistamoiden lisäksi sen kuormitusta lisäävät kaatopaikkojen suotovedet, 

hajakuormitus, sateiden aiheuttamat huuhtoumat, joen säännöstely, ojitukset ja 

kuivuus sekä happamat sulfaattimaat, joiden läpi joki alajuoksullaan virtaa. 

Suurin osa Eurajokeen tulevasta kuormituksesta on maa- ja metsätalouden ha-

jakuormitusta. Ilmastonmuutoksen myötä hajakuormitus tulee lisääntymään 

entisestään, koska pitkät kuivuusjaksot ja äkilliset, runsaat sadejaksot vaikutta-

vat joen virtaamavaihteluihin ja kuormitustasoon. Toukokuusta 2016 lähtien 

jokivedestä on mitattu useita kuormituspiikkejä, jolloin fosfori-, typpi-, nitraat-

tityppi- ja kiintoainepitoisuudet ovat nousseet korkeiksi. Tämä osoittaa, että 

Eurajoki on pienivirtaamainen, kuormitustekijöiden vaikutuksille altis joki, 

joka soveltuu huonosti jätevedenpuhdistamojen purkuvesistöksi. Aluehallinto-

virasto ei ole riittävän perusteellisesti käynyt läpi kaikkia mielipiteissä ja lau-

sunnoissa esitettyjä ratkaisuvaihtoehtoja eikä perehtynyt kaikkiin joen ekosys-

teemi oloihin olennaisesti vaikuttaviin seikkoihin.  

 

Valituksenalaisen päätöksen mukaan jätevedenpuhdistamojen purkuvesien joh-

tamisella vaihtoehtoiseen paikkaan ei ole tässä vaiheessa saavutettavissa Eura-

joen tilan merkittävää paranemista. Sen mukaan vain puhdistamojen tulokuor-

man olennainen lisääminen saattaisi edellyttää ympäristöluvan muuttamista.  

Aluehallintovirasto on tukeutunut päätöksissään liiaksi hakijoiden Sweco 

Oy:llä teettämään selvitykseen. Esimerkiksi Eurajoen-Lapinjoen-Sirppujoen 

toimenpideohjelman kanssa päätökset ovat ristiriidassa. Ohjelmassa todetaan 

Eurajoen sopivan huonosti jätevesien purkuvesistöksi. Jo vuonna 2013 on laa-

dittu selvitys Säkylän ja Euran jätevesien johtamiseksi alueen ulkopuolelle. 

Eurajoen ja Köyliönjoen JOKI-ohjelma on huomioitu päätöksessä vain sen 

ojavesiseurannan tuloksien osalta. Näiden on katsottu tukevan seikkaa, että 

muualta tuleva ravinne- ja kiintoainekuormitus olisi ajateltua suurempaa. 

Tämä on muutoksenhakijoiden mielestä virheellinen tulkinta. JOKI-ohjelman 

tarkoituksena on edistää toiminta-alueen vesienhoitoa, veden laadun turvaa-

mista ja parantamista. Ojavesiseurannan raportissa vuodelta 2018 todetaan, 

että seurantaa ja vesiensuojelutoimenpiteitä on kohdennettu kuormittavimpiin 

ojiin.  

  

Ympäristöministeriön ja Suomen ympäristökeskuksen uusin arvio Suomen 

pintavesien ekologisesta tilasta luokittelee Eurajoen tilan tyydyttäväksi. Vali-

tuksenalaisessa päätöksessä ei ole riittävästi selvitetty, millä tavoin erilaiset 

purkuputkivaihtoehdot vaikuttaisivat Eurajoen ja esimerkiksi Eurajoensalmen 

merialueen ekologiseen tilaan. EU:n vesipuitedirektiivi kuitenkin edellyttää 

vesistöjen hyvän tilan saavuttamista. Myös Eurajoen-Lapinjoen-Sirppujoen 

toimenpideohjelmassa tavoitteeksi on asetettu Eurajoen alaosan hyvän tilan 

saavuttaminen vuoteen 2021 mennessä. Koska se vaatisi joen ravinnekuormi-

tuksen vähentämistä sekä kokonaisfosforin että -typen osalta 10–30 prosenttia 

kokonaiskuormituksesta, tavoitetilan saavuttaminen ei vaikuta mahdolliselta, 

mikäli puhdistamojen purkuvesien laskeminen jokeen jatkuu.  

 

Päätöksissä ei ole tarpeeksi otettu huomioon Eurajoen vaelluskalakantoja, 

vaikka uhanalaiset taimen, lohi ja vaellussiika on lupamenettelyssä tuotu esille. 
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Muun ohella Eurajoen kunnan ympäristölautakunta on lupamenettelyssä to-

dennut Eurajoen kunnan olevan mukana JOKI-ohjelmassa, jossa suunnitellaan 

muun muassa virtavesikunnostuksia vaelluskalojen elinolosuhteiden paranta-

miseksi Eurajoessa, ja korkean kiintoainekuormituksen tai alhaisen happipitoi-

suuden saattavan vaikuttaa kalojen elinolosuhteisiin. Kutemaan nousemisen 

esteitä on poistettu muun muassa Varsinais-Suomen ELY-keskuksen ja Pyhä-

järvi-instituutin toimin. Tavoitteena on saada jokialueelle pysyvä, luontaisesti 

lisääntyvä kalakanta. Valituksessa tarkoitetuissa päätöksissä ei ole tuotu esille 

puhdistamojen ja joen muiden kuormitustekijöiden yhteisvaikutuksia vaellus-

kalojen nousuun ja lisääntymiseen Eurajoessa. Puhdistamojen purkuvesien 

siirtäminen pois Eurajoesta olisi käyttökelpoinen tapa parantaa kalojen oloja, 

koska muihin hajakuormituksen ja happamien sulfaattimaiden tuomiin ongel-

miin joen ekologisessa tilassa pystytään vaikuttamaan hitaammin.  

  

Muutoksenhakijat ovat tuoneet esille, että Varsinais-Suomen ELY-keskus on 

esittänyt JVP-Eura Oy:n vastineen johdosta, että purkuputken siirtoa tulisi ar-

vioida uudestaan viimeistään, kun Eurajoen ekologinen tilan seuraava luokit-

telu on tehty kuuden vuoden kuluttua eli vuonna 2025. Muutoksenhakijoiden 

mukaan purkuputkien siirtämiseen voi velvoittaa myös vesienhoidon uusi 

suunnitelma, joka tehdään vuosiksi 2022–2027.   

 

2. Irjanteen, Mullilan ja Huhdan osakaskunta, Panelian kalastuskunta, Lai-

hiankylän kalastuskunta, Köylypolvenkylän kalastuskunta, Kiukaistenkylän 

kalastuskunta, Mäkelänkylän kalastuskunta, Laukolankylän kalastuskunta, 

Rahvolankylän kalastuskunta ja Sorkkisten osakaskunta ovat JVP-Eura Oy:n, 

Säkylän kunnan ja Apetit Suomi Oy:n jätevedenpuhdistamoja yhteisesti koske-

vassa valituskirjelmässään vaatineet, että aluehallintoviraston päätös kumotaan 

ja asia palautetaan aluehallintoviraston uudelleen käsiteltäväksi.  

 

Perusteluinaan muutoksenhakijat ovat esittäneet, että lupaharkinta ei ole kaikin 

osin perustunut asianmukaiseen tietoon ja lupaharkinta on tehtävä uudelleen. 

Sweco Ympäristö Oy:n selvitykseen sisältyvissä tarkasteluissa on yhdistetty 

keskenään esimerkiksi eri paikoista peräisin olevaa tietoa, jonka tulkitsemiseen 

olisi tarvittu paikallisten olojen tuntemusta. Näin ei näytä olleen, koska luvan 

perusteena on selvityksessä esitettyjä harhaanjohtavia seikkoja. Muutoksen-

hakijat ovat tuoneet esille muun ohella JVP-Eura Oy:n, Säkylän kunnan ja 

Apetit Suomi Oy:n puhdistamoiden osuudet kokonaiskuormituksesta, puhdis-

tamoiden toiminnan tehostamisen vaikutuksen, vesien laadullisen tilan sekä 

lämpökuorman ja ohijuoksutukset seuraavasti. 

 

Päätöksen perusteluksi esitetyt osuudet kuvaavat joesta Eurajoensalmeen koh-

distuvaa kuormitusta eivätkä puhdistamoiden merkitystä joen tilaan. Tämä joh-

tuu eri kuormittavien lähteiden erilaisesta osuudesta joen eri osissa. JVP-Eura 

Oy:n, Säkylän ja Apetit Suomi Oy:n puhdistamojen purku tapahtuu joen ylä-

osaan, joten kuormitus kohdistuu koko joen mitalle. Alemmaksi ei johdeta te-

ollisuus- ja yhdyskuntajätevesiä, koska ne ovat siirtoviemäröity. Hajakuormi-

tus kohdistuu pääasiassa joen keski- ja alajuoksulle. Kuormitusta olisi tullut 

tarkastella siinä vesimuodostumassa, johon jätevedet johdetaan. Sweco Ympä-

ristö Oy:n selvityksen mukaan pienillä virtaamilla (2,3 m3/s) kokonaisfosfori-

pitoisuus muuttuisi purkuvedet pois johtamalla lukemasta 25 µg/l lukemaan  

6 µg/l. Puhdistamoiden osuus fosforipitoisuudesta on tästä laskettuna 76 %. 

Kuormituksesta tulee isompi, kun virtaaman pieneneminen otetaan huomioon. 

Mukana kaikki fosfori, myös luonnonhuuhtoutuma. Vastaavat luvut kokonais-
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typelle ovat 840 µg/l ja 613 µg/l ja puhdistamoiden osuus on 27 %. Selvityk-

sessä käytetään termiä minimivirtaama, mutta kysymyksessä ei ole hetkellinen 

arvo. Vuonna 2018 virtaama oli Syken tietojen mukaan päivävirtaamina tämä 

tai alempi 222 päivänä ja vuonna 2019 153 päivänä. Minimipäivävirtaamat oli-

vat vuonna 2018 1,40 m3/s ja vuonna 2019 1,45 m3/s. Suuremmilla virtaamilla 

(9,0 m3/s) laimeneminen on tehokkaampaa ja puhdistamoiden pitoisuusosuu-

det sekä fosforille että typelle 20 %. 

 

Valituksenalaisessa päätöksessä esitetty puhdistamoiden toimintojen parannus 

johtuu miltei kokonaan JVP-Eura Oy:n tehostuneesta toiminnasta. Vertailussa 

ovat mukana vuodet 2011 ja 2012. Luvattomat ohijuoksutukset paljastuivat 

syksyllä 2012, joten mainittuihin vuosiin liittyy epävarmuutta. Sen jälkeenkin 

on ollut suuria ohijuoksutuksia.  

 

Päätöksen perusteissa on annettu merkitystä vesien hyvän tilan saavuttamiseen 

tai sen turvaamiseen. Miltei huomiotta on jäänyt, että Pyhäjärven vesi on savi-

maan jokien kriteerein erinomaista. Veden laadullinen tila joen yläosassa on 

erinomainen ja uoma itsessään luonnontilainen. Tavoitteena ei voi olla hyvä 

tila vaan erinomaisen tilan säilyttäminen. 

 

JVP-Eura Oy on huomattava lämpökuormittaja. Tämä yhdessä happea kulutta-

vien jätevesien vaikutuksen kanssa johtaa erityisesti lohikalojen suhteen ajoit-

tain kriittiseen tilanteeseen, mitä ei ole päätöksessä käsitelty. Valituksessa on 

esitetty tietoa veden happipitoisuudesta Eurajoen Kuurnamäessä vuosina 

2016–2020. 

 

Säkylän puhdistamon ja Apetit Ruoka Oy:n päätöksissä mainitaan, ettei ohi-

tuksia ole ollut vuonna 2016 tai sen jälkeen. Kuitenkin esimerkiksi kevättal-

vella 2018 jätevesilammikkoa tyhjennettiin luvan perusteella viikkojen ajan. 

 

3. Eurajoen vesiensuojeluyhdistys ry:n on katsottava vaatineen, että aluehallin-

toviraston päätös kumotaan siltä osin kuin päätöksessä on hyväksytty selvitys 

jätevesien purkupaikkavaihtoehdoista ja muutettu lupamääräystä 1. Lisäksi 

muutoksenhakija on vaatinut, että Säkylän kunta velvoitetaan Apetit Ruoka 

Oy:n kanssa käynnistämään siirtoputkilinjan suunnittelu valituksessa esitetty-

jen vaihtoehtojen pohjalta. Jos päätöstä ei kumota, lupa on muutettava määrä-

aikaiseksi ja purkuputken siirtoa on arvioitava uudelleen 1.1.2027. 

 

Perusteluinaan muutoksenhakija on esittänyt muun ohella seuraavaa: 

 

Valituksenalaisen päätöksen perustelut ovat osin virheelliset ja päätös on ym-

päristönsuojelulain, vesilain, vesienhoitolain ja EU:n vesipuitedirektiivin vas-

tainen. Lisäksi aluehallintoviraston tiedot Eurajoen vesistön ekologisista olo-

suhteista ovat olleet puutteellisia.  

 

Säkylän kunnan puhdistamon kuormitusta tai kaikkien kolmen puhdistamon 

yhteiskuormitusta ei tule tarkastella joen ekologisen tilan kannalta erillisinä 

kuormitustekijöinä, vaan ne ovat oleellinen osa joen kokonaiskuormitusta ja 

sen vaikutusta Eurajoen ekologiseen tilaan.  

 

Valituksenalaisessa päätöksessä ei ole käyty perusteellisesti läpi kaikkien kuor-

mitustekijöiden yhteisvaikutusta joen ekologiseen tilaan. Puhdistamoiden 

kuormitusta on selvitettävä joen ekologisen tilan yhteisvaikutustekijänä, jota 
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taas on tarkasteltava muun muassa suhteessa jokiveden kokonaisravinnepitoi-

suuteen, haitta-ainepitoisuuteen, hapenkulutukseen, happamuuteen, lämpöti-

laan, liettymiseen ja jokivedestä tehtyihin aistihavaintoihin. 

 

Lupavelvollisten teettämä purkuputkiselvitys on muodollinen ja tarkoitusha-

kuinen. Päätöstä on perusteltu niin ylimalkaisesti, ettei sen perusteella saa ku-

vaa päätöksessä huomioon otetuista seikoista ja niiden painotuksista. Muutok-

senhakija on lupamenettelyssä esittänyt kahta eri vaihtoehtoa, jotka siirtävät 

Säkylän kunnan ja Apetit Ruoka Oy:n jätevesikuormituksen pois Eurajoesta.  

Aluehallintovirasto on menetellyt virheellisesti jättäessään käsittelemättä lau-

sunnoissa ja mielipiteissä esitetyt jätevesien purkua koskevat muut kuin Sweco 

Ympäristö Oy:n esittämät vaihtoehdot. EU:n vesipuitedirektiivi (VPD) ja sen 

soveltamispäätös velvoittavat aluehallintoviranomaisen tutkimaan myös vaih-

toehdot, joiden avulla Eurajoen vesistöalueen hyvä ekologinen tila olisi saavu-

tettavissa vuonna 2021 tai viimeistään vuonna 2027. Muutoksenhakijan esittä-

mät ja muutkin vaihtoehdot, joilla VPD:n tavoitteet voitaisiin saavuttaa, on tut-

kittava puolueettomasti ja puhdistamoiden intresseistä riippumatta. Muutok-

senhakijan näkemyksen mukaan Eurajoen hyvää tilaa ei tulla saavuttamaan 

vuoteen 2021 tai edes vuoteen 2027 mennessä, jos puhdistamoiden ravinne-

kuormitus jokeen jatkuu. Muutoksenhakija ovat tuonut esille aluehallintoviras-

tolle esittämiään jätevesien johtamisvaihtoehtoja ja niiden vertailua. Lisäksi 

muutoksenhakija on valituksessaan esittänyt uutena vaihtoehtona, että tulevai-

suudessa Säkylän kunnan ja Apetit Ruoka Oy:n jätevedet johdetaan puhdista-

mattomina Huittisten jätevedenpuhdistamolle. Muutoksenhakija on pyytänyt 

hallinto-oikeutta käsittelemään myös valituksessa esitetyn uuden purkupaikka-

vaihtoehdon. 

 

Muutoksenhakija on viitannut Eurajoen-Lapinjoen-Sirppujoen pintavesien toi-

menpideohjelmaan vuosille 2016–2021, jossa todetaan, että Eurajoki soveltuu 

huonosti jätevesien purkuvesistöksi, että vuonna 2013 on laadittu selvitys Sä-

kylän ja Euran jätevesien johtamisesta alueen ulkopuolelle ja että hanke toteu-

tunee kuitenkin aikaisintaan 2030-luvulla. Muutoksenhakija on tuonut esille 

ilmastonmuutoksen vuoksi äärevöityneet kuivuus- ja tulvajaksot. Apetit Ruoka 

Oy:n jätevesikuorman ongelmana on sen koostuminen teollisuuden jätevesi-

kuormasta, joka on voimakkaasti kausiluontoista, mikä lisää Eurajoen äärevöi-

tyvää jätevesikuormitusta.   

 

Valituksessa on lisäksi viitattu väitöstutkimukseen, jonka johtopäätös oli, että 

jätevedenpuhdistamot eivät nykytekniikalla pysty riittävän tehokkaasti poista-

maan jätevesien sisältämiä myrkyllisiä ja haitallisia aineita. 

 

Muutoksenhakija on tuonut lisäksi esille joen kemiallisen tilan arviointiin liit-

tyviä epäkohtia ja sen, että valituksenalainen päätös perustuu vanhentuneisiin 

tietoihin Eurajoen kemiallisesta tilasta. Päätöksessä ovat jääneet lähes koko-

naan huomioon ottamatta jätevesien yhteisvaikutukset vaelluskalakantoihin. 

Puhdistamojen lämpökuormituksen merkitystä yhteisvaikutustekijänä ei ole 

otettu huomioon. Kun joen vähävirtaisuus, helle, voimakas biologinen hapen-

kulutus ja lämpökuorma esiintyvät samanaikaisesti, riski vaelluskalojen kuol-

leisuuden kasvulle on merkittävä. Lisääntymiselinkierron herkimpinä ajanjak-

soina näiden tekijöiden yhteisvaikutusta voidaan pitää kalapopulaatioiden kan-

nalta letaaleina. Päätöksessä ei ole otettu huomioon Eurajoen kalataloudellista 

merkitystä, joen vaelluskalakantoja eikä hankkeita ja talkoita, joita on tehty ja 

suunnitellaan tehtäväksi joen palauttamiseksi vaelluskalajoeksi. 
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Eurajoen vesiensuojeluyhdistys ry on täydentänyt valitustaan tuomalla esiin 

kansallisen kalatiestrategian ja kalastuksen hoitoa koskevan lainsäädännön 

sekä esittämällä, että jätevedet vaikeuttavat lisäksi kalastuslain tavoitteiden ja 

joen kalaston elvyttämisen vaikutusten saavuttamista. Yhdistys on täydennyk-

senä esittänyt tiedossaan olevat kalastonhoidolliset elvyttämistoimenpiteet 

joen palauttamiseksi vaelluskalajoeksi. Valituksen täydennyksessä on tuotu 

esille myös, että JVP-Eura Oy:n puhdistamon puhdistetun jäteveden laadussa 

on ollut vaikeuksia vuoden 2019 alkupuolella. Muutoksenhakija on liittänyt 

täydennykseen valokuvan, joka valitukseen liitetyn valokuvan kanssa on tar-

koitettu osoittamaan päästöjen laatua jätevesien purkualueella. Yhdistys on 

vielä liittänyt valituksen täydennykseen tiedot useista asianosaisista, jotka ovat 

esittäneet näkemyksiään jätevesien johtamisesta aiheutuvista haitoista ja osoit-

taneet tukensa yhdistyksen valitukselle. 

  

Asian käsittely hallinto-oikeudessa 

 

Euran kunta on valitusten johdosta antamassaan vastineessa todennut pitä-

vänsä Säkylän kunnan jätevedenpuhdistamon vaikutusta Eurajoen ekologiseen 

tilaan niin vähämerkityksisenä korkeisiin investointikustannuksiin verrattuna, 

ettei näe kohtuulliseksi purkupaikan siirtämistä. 

 

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on valitusten johdosta antamassaan lausun-

nossa viitannut valituksenalaisessa päätöksessään esitettyyn ja todennut, että 

asiassa on ollut kyse lainvoimaisen ympäristöluvan (nro 12/2014/2) lupamää-

räyksen 1 mukaisesta selvityksestä ja muutoshakemuksesta. Säkylän kunta 

(hakija) on toimittanut lupamääräyksen mukaisesti selvityksen purkupaikka-

vaihtoehdoista sekä hakemuksen ympäristöluvan muuttamiseksi purkupaikan 

osalta. Selvitykseen perustuen lupaa on haettu nykyiselle purkupaikalle Eura-

joessa. Asia on ollut aluehallintovirastossa käsiteltävänä vain tältä osin.   

 

Lupapäätöksen määräaikaiseksi muuttamista koskevista vaatimuksista aluehal-

lintovirasto on todennut, että sen näkemyksen mukaan asiassa ei ole ympäris-

tönsuojelulain 87 §:n tarkoittamaa painavaa syytä, jonka perusteella lupapäätös 

olisi voitu määrätä olemaan voimassa määräajan. 

 

Eurajoen vesiensuojeluyhdistys on toimittanut valituksen täydennyksenä muun 

muassa listan valitusta tukevista yksityishenkilöistä. Tähän valitusasiaan sovel-

lettavan hallintolainkäyttölain 24 §:n mukaan valituskirjelmässä on ilmoitet-

tava valittajan nimi ja kotikunta. Aluehallintoviraston näkemyksen mukaan on 

epäselvää, ovatko nämä valitusta tukevat tahot, jotka on ilmoitettu valitusajan 

päättymisen jälkeen, muutoksenhakijoita valituksenalaisessa asiassa. 

 

Varsinais-Suomen ELY-keskuksen kalatalouspalvelut on vastineessaan ilmoit-

tanut, että se toistaa lausunnossa aluehallintovirastolle esitetyn ja ettei sillä ole 

enempää lisättävää tai täydennettävää.  

 

Varsinais-Suomen ELY-keskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue on 

antanut yhteisen vastineen valituksenalaisesta päätöksestä sekä aluehallintovi-

raston päätöksistä nro 489/2019, 491/2019 ja 492/2019 tehdyistä valituksista. 

Vastineessa on tuotu esille tietoja muun muassa pintavesien tilan luokittelusta, 

Eurajoen vesimääristä alivirtaamakaudella, puhdistettujen jätevesien virtaa-

mista ja kuormituksesta ja jätevedenpuhdistamojen tilanteesta vastineen anto-

aikana seuraavasti: 
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Pintavesien luokittelu vuonna 2019 

 

Uusi arvio pintavesien ekologisesta tilasta on julkaistu elokuussa 2019, ja se 

perustuu vuosien 2012–2017 seuranta-aineistoihin. Tila-arvio on alustava, sillä 

valtioneuvosto vahvistaa luokittelun vesienhoitosuunnitelmien yhteydessä 

vuoden 2021 lopulla julkisen kuulemisprosessin jälkeen. 

 

Eurajoen yläosan vesimuodostuman kuuluu keskisuurten savimaiden jokien ja 

alaosan vesimuodostuma suurten savimaiden jokien pintavesityyppiin. Savi-

maiden jokien pintavesityypeissä ei ole käytössä luokkarajoja kokonaistyppipi-

toisuuksille, mutta kokonaisfosforipitoisuuksien luokkarajat ovat seuraavat 

(µg/l): 

 

Kokonaisfosforipitoisuus (µg/l): 

 

Eurajoki on jaettu kahteen vesimuodostumaan, joiden molempien ekologinen 

tila on luokiteltu tyydyttäväksi. Eurajoen ylä- ja alaosan vesimuodostumien 

raja on Köyliönjoen laskukohdassa. Eurajokea ei ole nimetty voimakkaasti 

muutetuksi vesistöksi. Vesimuodostumien hydrologis-morfologinen tila laskee 

ekologisen tilan luokan tyydyttäväksi, vaikka molempien vesimuodostumien 

biologinen ja fysikaalis-kemiallinen tila on hyvä. Jo edellisessä luokittelussa 

vuonna 2013 (vuoden 2006–2012) laskennallinen biologisen ja fysikaalis- 

kemiallisen tilan arvio olisi ollut hyvä, mutta korkeat bakteeripitoisuudet laski-

vat tuolloin tilaluokan tyydyttävään. Nyt uudella luokittelukierroksella hydro-

logis-morfologiset paineet on tarkistettu ja ne on valtakunnallisen ohjeistuksen 

mukaan otettu aiempaa tarkemmin huomioon. Vesimuodostumien ekologinen 

tilaluokka määräytyy nyt seuraavasti: 

 

Eurajoen yläosan ekologinen tila on tyydyttävä. Biologiset muuttujat ovat hy-

vässä tilassa (päällyslevät ja pohjaeläimet, kaloja ei ole luokittelussa) ja fysi-

kaalis-kemiallinen tila on hyvä (kokonaisfosforipitoisuus erinomainen, noin  

30 µg/l; typelle ei ole luokittelun raja-arvoja). Fysikaalis-kemialliseen tilan 

luokkaan ovat vaikuttaneet luokittelujakson 2012–2017 alussa JVP-Eura Oy:n 

ongelmista johtuneet bakteerihuiput ynnä muut vedenlaatuongelmat. Pyhäjär-

vestä tulevan veden fosforitaso vastaa Eurajoen yläosan vesimuodostumassa 

JVP-Eura Oy:n purkupaikan yläpuolisissa havaintopaikoissa (3 kpl) erin-

omaista luokkaa (<40 µg/l) ja JVP-Eura Oy:n purkupaikan alapuolen havainto-

paikoissa (2 kpl) hyvää (>40 µg/l). Hydrologis-morfologinen tila on huono, 

nousuesteiden ja joen morfologian heikentäessä tilaa. Eurakosken pato on joen 

alin nousueste, joka vaikuttaa joen yläosan vesimuodostumaan. Vesienhoidon 

toimenpiteiden suunnittelussa esitetään kaudelle 2022–2027 muun muassa 

Kauttuankosken ja Eurakosken kalateiden suunnittelua ja toteutusta. 

 

Eurajoen alaosan ekologinen tila on tyydyttävä. Biologiset muuttujat ovat hy-

vässä tilassa (päällyslevät ja pohjaeläimet, kaloja ei ole luokittelussa), fysikaa-

lis-kemiallinen tila on hyvä (kokonaisfosforipitoisuus hyvä, noin 54 µg/l) ja 

hydrologis-morfologinen tila on tyydyttävä. Vesimuodostuman hydrologis-

morfologinen tila on parantunut edelliseltä luokittelukaudelta (2006–2012)  

Paneliankosken ja Pappilankosken kalateiden ansiosta. Vesienhoidon toimen-

piteiden suunnittelussa vesimuodostumaan esitetään kaudelle 2022–2027 kala-

taloudellisen kunnostussuunnitelman toteutusta, johon sisältyy muun muassa 

Erinomainen/Hyvä Hyvä/Tyydyttävä Tyydyttävä/Välttävä Välttävä/Huono 

40 60 100 130 
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Faltunkosken ja Irjanteen padon kalatien parantaminen. 

 

Perattujen jokien kosket edustavat usein parhaassa tilassa olevia kohtia, ja 

etenkin koskipohjaeläimet tiedetään melko epäherkiksi rehevöitymiselle. Eura-

joen yläosan vesimuodostumassa pohjaeläinnäytteet otetaan heti Pyhäjärven 

alapuolelta Kauttuankoskesta, joten pohjaeläinten hyvässä tilaluokassa ei ole 

mukana mitään jätevesivaikutusta. Edellisen luokittelukauden kalastotiedot 

Eurajoesta tukevat joen tyydyttävää tilaa hydrologis-morfologisten muuttujien 

ohella.  

 

Luokittelujakson 2012–2017 jälkeen 8.1.2018–19.8.2020 otetuissa vesinäyt-

teissä Eurajoen yläosan vesimuodostuman keskimääräinen kokonaisfosforipi-

toisuus on ollut noin 29 µg/l (erinomainen) ja alaosan 47 µg/l (hyvä). Säkylän 

Pyhäjärven ekologinen luokka on tyydyttävä, mutta Pyhäjärvestä tuleva vesi 

luokitellaan Eurajoessa savimaiden jokien luokittelukriteereillä. Näytteenotto-

jen määrä ei ole sama kaikissa luokitteluun käytetyissä havaintopisteissä kuten 

ei luokittelukaudellakaan. 

 

Eurajoki laskee mereen Eurajoensalmessa, jonka ekologinen luokka on tyydyt-

tävä. Biologinen tila on tyydyttävä (a-klorofyllipitoisuus), fysikaalis-kemialli-

nen tila on välttävä (kokonaistyppi- ja fosforipitoisuus, näkösyvyys) ja hydro-

logis-morfologinen tila on hyvä. 

 

Vuoden 2019 kemiallisen tilan luokittelu perustuu vuosien 2012–2018 mittaus-

aineistoihin sekä arvioihin aineiden käytöstä ja päästöistä. Eurajoen alaosan ja 

yläosan vesimuodostumien kemiallinen tila on luokiteltu hyvää huonommaksi. 

Molemmissa vesimuodostumissa polybromattujen difenyylieetterien (PBDE) 

laatunormi ylittyy Suomen ympäristökeskuksen asiantuntija-arviona. Vuoden 

2013 kemiallisessa luokittelussa sekä Eurajoen ylä- että alaosan kemiallinen 

tila oli hyvä. 

 

PBDE-aineiden ympäristölaatunormi muuttui vuonna 2015 pitoisuudeksi ka-

loissa, ja suomalaisten kalojen pitoisuudet ylittävät noin satakertaisesti nykyi-

sen laatunormin. PBDE-aineet ovat kaukokulkeutuvia ja erittäin hitaasti hajoa-

via yhdisteitä. Niitä käytettiin aiemmin muun muassa palonestoaineina, ja nii-

den käyttö on nykyisin eräitä poikkeuksia lukuun ottamatta kielletty. Edelli-

sessä luokittelussa vuonna 2013 käytössä oli vanha laatunormi, pitoisuus ve-

dessä, joka ei ylittynyt Suomessa yhdessäkään vesimuodostumassa.  

 

Eurajoen alaosan kemiallinen tila on vuoden 2019 luokittelussa hyvää huo-

nompi myös nikkelipitoisuuksien vuoksi. Vedestä mitattujen nikkelipitoisuuk-

sien keskiarvo vuosina 2012–2018 ei ylittänyt ympäristölaatunormia, mutta 

enimmäispitoisuuden ympäristölaatunormi (0,34 µg/l) ylittyi yhdellä mittaus-

kerralla joulukuussa 2018 (40 µg/l). Ylitys johtui happamilta sulfaattimailta 

huuhtoutuneista happamista valumavesistä. Eurajoessa todettiin samaan aikaan 

pH:n voimakkaasta laskusta johtuneita kalakuolemia ja myös kadmiumpitoi-

suudet olivat tuolloin kohonneet, mutta eivät ylittäneet ympäristölaatunormia. 

 

Eurajoen alaosassa seurataan useiden haitallisten aineiden (As, Cd, Co, Cr, Cu, 

Ni, Pb, Se, U, V, Zn, Hg) pitoisuutta vedessä 13 kertaa vuodessa. Näistä ai-

neista osa on kemiallisessa luokittelussa käytettäviä EU-tason haitallisia ai-

neita, joilla on ympäristönlaatunormi vedestä mitattuna. Eurajoen vedestä on 

lisäksi mitattu Suomen ympäristökeskuksen tutkimushankkeissa eri vuosina 

huomattavan laaja ainevalikoima erilaisten haitallisten aineiden pitoisuuksia, 
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ja tulosten mukaan pitoisuudet eivät ole ylittäneet ympäristönlaatunormeja. 

 

Elohopean ympäristölaatunormi on pitoisuus kalassa ja Eurajoen alaosasta on 

mittaustuloksia kalojen elohopeapitoisuuksista vuodelta 2013, mitatut pitoi-

suudet eivät ylittäneet ympäristölaatunormia.  

 

Eurajoen vesimäärät alivirtaamakaudella 

 

Eurajokeen jätevettä johtavien puhdistamojen toimiessa tarkistettujen lupa-

määräysten mukaisesti, jokiveden keskimääräiset kokonaisfosforipitoisuudet 

eivät ylitä hyvän tilan ylärajaa puhdistettujen jätevesien vaikutuksesta. Eura-

joen yläosan vesimuodostumassa fosforitaso on jopa erinomainen, eikä se saa 

heikentyä. Kokonaistypelle ei ole asetettu luokkarajoja savimaiden jokien pin-

tavesityypeissä. 

 

Jätevesivaikutusten kannalta olennaista on poikkeuksellisten tai pitkäkestois-

ten päästöjen riski varsinkin alivirtaamakausilla.  

 

Vähäisten virtaamien aikana Eurajoen vesimääriin vaikuttavat sadannan ja 

haihdunnan lisäksi muun muassa Pyhäjärven säännöstely, joka tasaa Eurajo-

keen tulevia virtaamia. Juoksutus Eurajokeen ei saa alittaa määrää 0,8 m3/s, ja 

alivirtaamakausienkin aikana vettä on pyrittävä juoksuttamaan 2 m3/s.  Eurajo-

keen tulevista lisävesistä sivu-uomien kautta ei ole yksityiskohtaista tietoa, 

mutta vesimäärät ovat kuitenkin pieniä alivirtaamakausilla. Suurin sivu-uoma 

on Köyliönjoki.  

 

Vuosijaksolla 2000–2018 Pyhäjärven luusuan (Kauttuankoski) keskivirtaama 

(MQ) on ollut 4,3 m3/s ja keskialivirtaama (MNQ) 1,46 m3/s.  Samalla ajanjak-

solla heinä-syyskuun keskivirtaamat (MQ) ovat olleet seuraavat: heinäkuussa 

2,3 m3/s, elokuussa 2,2 m3/s ja syyskuussa 2,3 m3/s. Vastineessa on esitetty 

myös vuosien 2010–2018 pienimmät virtaamat (NQ), jotka ovat vaihdelleet 

0,75–2 m3/s (Ympäristöhallinnon Hertta-rekisteri, tiedot tarkistamattomia). 

 

Eurajokea säännöstellään Paneliankosken ja Pappilankosken voimalaitoksilla. 

Pappilankoski sijaitsee Eurajoen alajuoksulla. Pappilankosken padon yläpuo-

lelta on lupa pumpata kesän kuivina kausina raakavettä Rauman kaupungin ja 

teollisuuden tarpeisiin kahden eri vedenottoluvan mukaisesti. UPM-Kymmene 

Oyj:llä on lupa pumpata vettä Eurajoesta Lapinjokeen enintään 2 m3/s veden-

siirtotunnelia pitkin ja edelleen vedenjohtokanavaa pitkin Rauman Äyhönjär-

veen. Lisäksi Rauman kaupungilla on lupa ottaa vettä Eurajoesta samalta pai-

kalta suoraan Raumalle 0,2 m3/s vuorokausikeskiarvona. Rauman Vesi käyttää 

siten raakavetenä joko Lapinjoen tai Eurajoen vettä ja raakavesialtaana toimii 

Äyhönjärvi. Vedenotto Eurajoesta on lopetettava, kun Pappilankosken vir-

taama on pienempi kuin 0,2 m3/s. Pienillä virtaamilla (alle 1 m3/s) voimalaitos 

pysäytetään ja koko virtaama ohijuoksutetaan. Pappilankosken kalatiehen on 

juoksutettava 1.4.–30.11. välisenä aikana vettä vähintään 0,3 m3/s, mikäli tulo-

virtaama padolle sekä Rauman kaupungin ja UPM-Kymmene Oyj:n vedenot-

tolupien määräykset sen mahdollistavat.  

 

Vuosijaksolla 2000–2018 Pappilankosken keskialivirtaama (MNQ) on ollut 

0,57 m3/s.  Samalla ajanjaksolla heinä-syyskuun keskivirtaamat ovat olleet 

seuraavat: heinäkuussa 2,6 m3/s, elokuussa 2,3 m3/s ja syyskuussa 3,4 m3/s. 

Vastineessa on esitetty myös vuosien 2010–2018 pienimmät virtaamat (NQ), 

jotka ovat vaihdelleet 0,2–1,28 m3/s (Ympäristöhallinnon Hertta-rekisteri,  
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arvot tarkistettu 31.12.2018 asti). 

 

Eurajoen ja Eurajoensalmen vesistötarkkailututkimuksen vuosiraportin 2018 

mukaan Eurajoen alajuoksulta johdettiin Lapinjokeen vettä vuonna 2018 maa-

liskuussa, toukokuun lopulta lokakuun loppuun ja hetkellisesti marras-joulu-

kuun vaihteessa. Lapinjokeen johdettu vesimäärä oli pääosin 1,3–1,8 m3/s. 

Vuosiraportin 2019 mukaan Lapinjokeen johdettiin vettä vuonna 2019 tammi-

kuun lopulla, helmikuun alussa sekä toukokuun alusta syyskuun loppuun. Joh-

dettu vesimäärä oli pääosin 1,0–1,8 m3/s. Vedenjohtamisen seurauksena Pappi-

lankosken virtaamat jäivät Kauttuankosken virtaamia pienemmiksi kesäkuun 

puolivälistä syyskuulle asti.  

 

Kuivina kausina Eurajoen veden riittävyys voi olla uhattuna.  Rauman kaupun-

gilla, UPM-Kymmene Oyj:llä ja Olkiluodon Vesi Oy:llä on sen vuoksi lupa 

ottaa Kokemäenjoesta korvausvettä ja johtaa sitä enintään 2 m3/s Köyliön- 

jokeen ja siitä edelleen Eurajokeen. Lisävettä on pumpattu vain ajoittain ja ly-

hyinä jaksoina kuivimpina alivirtaamakausina Kokemäenjoesta noin 1 m3/s 

Köyliönjoen alaosaan.  Eurajoen ja Eurajoensalmen vesistötarkkailututkimuk-

sen vuosiraportin 2018 mukaan Eurajoen vähäisten virtaamien takia Kokemä-

enjoesta pumpattiin vettä Köyliönjoen kautta Eurajokeen 17.8.–21.8.2018 väli-

senä aikana yhteensä 329 940 m3 eli keskimäärin 0,76 m3/s. Vastaavasti vuosi-

raportin 2019 mukaan Kokemäenjoesta pumpattiin vettä hieman toukokuussa 

sekä elokuussa 9.8–16.8.2019. Vesimäärä yhteensä 378 802 m3, josta suurin 

osa johdettiin Eurajokeen elokuussa. 

 

Puhdistettujen jätevesien osuus virtaamassa ja myös virtaamalisänä on merkit-

tävä alivirtaamakaudella. Laimenemisolot ovat erityisen heikot etenkin silloin, 

jos häiriöpäästö sattuu kuivaan aikaan. Kesän alivirtaamakaudet ovat myös 

ajanjaksoja, jolloin veden käyttötarve on suurin muun muassa kasteluvetenä ja 

virkistyskäytössä, jolloin mahdollisesta veden käyttökiellosta on merkittävää 

haittaa. Vedenoton korvausvettä on mahdollista ottaa Kokemäenjoesta edellä 

esitetyllä tavalla. 

 

Jätevedenpuhdistamoiden tilanne vuosina 2018–2020 

 

Puhdistamoiden (JVP-Eura Oy jätevedenpuhdistamo, Säkylän kunnan jäteve-

denpuhdistamo sekä Apetit Ruoka Oy teollisuusjätevedenpuhdistamo) toimit-

tamien vuosiraporttien mukaan kuormitukset ovat olleet seuraavat: 

 

kokonaisfosfori 

kg/a 
v. 2016 v. 2017 v. 2018 v. 2019 

Apetit jvp 267 195 235 455 

JVP-Eura 1056 695 324 142 

Säkylä jvp 110 108 125 132 

kokonaistyppi 

kg/a 

v. 2016 v. 2017 v. 2018 v. 2019 

Apetit jvp 14011 6363 6868 8886 
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JVP-Eura 19762 20933 14600 5906 

Säkylä jvp 11237 9488 10746 9218 

 

Puhdistamoiden toimittamien vuosiraporttien mukaan virtaamatiedot olivat 

vuonna 2018 JVP-Eura Oy:n jätevedenpuhdistamolta 2 299 040 m3/a, Säkylän 

kunnan jätevedenpuhdistamolta 940 770 m3/a ja Apetit Ruoka Oy teollisuusjä-

tevedenpuhdistamolta 850 397 m3/a sekä vuonna 2019 JVP-Eura Oy:n jäteve-

denpuhdistamolla 2 390 770 m3/a, Säkylän kunnan jätevedenpuhdistamolta 

823 130 m3/a ja Apetit Ruoka Oy teollisuusjätevedenpuhdistamolta  

679 385 m3/a. Yhteensä puhdistettujen jätevesien kokonaismäärä on ollut  

4 090 207 m3/a vuonna 2018 ja 3 893 285 m3/a vuonna 2019. Näistä laskettuna 

jätevesien virtaama on ollut keskimäärin 0,12 m3/s vuonna 2019 ja 0,13 m3/s 

vuonna 2018.  

 

JVP-Eura Oy:n jätevedenpuhdistamolla on raporttien mukaan kokonaiskuor-

mitus fosforin ja typen osalta pienentynyt edellisiin vuosiin verrattuna. Säky-

län kunnan jätevedenpuhdistamon ja Apetit Ruoka Oy:n teollisuusjäteveden-

puhdistamon osalta vastaavaa kehitystä ei ole raporttien mukaan ollut havaitta-

vissa. JVP-Eura Oy on toimittanut ympäristöluvassa nro 491/2019 määrätyn 

tehostamissuunnitelman ELY-keskukselle ja esittänyt edelleen tehtävistä toi-

menpiteistä puhdistamolla. Säkylän kunnan jätevedenpuhdistamo ei ole toimit-

tanut valituksenalaisen ympäristöluvan nro 489/2019 mukaista tehostamis-

suunnitelmaa. Apetit Ruoka Oy:n teollisuusjätevedenpuhdistamon ympäristö-

luvassa nro 490/2019 tehostamissuunnitelmaa ei ole määrätty. 

 

Yleisesti jätevedenpuhdistamoilla on ongelmia suurten sadevesimäärien tai 

suurten sulamisvesimäärien käsittelyssä hule- ja vuotovesien vuoksi. Erityi-

sesti kylmät sulamisvedet haittaavat jätevedenpuhdistamoiden biologisen pro-

sessin toimintaa. Suurten vesimäärien ollessa kyseessä kuitenkin myös joen 

virtaama on suuri. Näin ollen erityisesti poikkeamatilannevarautuminen koros-

tuu alivirtaamakausilla, sillä vaikutukset ovat todennäköisesti suuremmat, mi-

käli poikkeamatilanne ja häiriöpäästö kohdistuu jokeen pienen virtaaman ai-

kana. 

 

JVP-Eura Oy:n ja Säkylän kunnan jätevedenpuhdistamoiden puhdistetun jäte-

veden virtaamissa hule- ja vuotovesien vaikutus näkyy siten, että kuukausita-

solla suurimmat puhdistetun jäteveden virtaamat ovat talvikuukausina. Apetit 

Ruoka Oy:n teollisuusjätevedenpuhdistamolla on käytössään laajoja varastoal-

taita, joihin käsiteltäväksi otettava vesi johdetaan. Puhdistetun jäteveden määrä 

on ollut suurimmillaan kesäkuukausina, jolloin puhdistamon biologisen toi-

minnan pitäisi olla hyvä muun muassa lämpötilan ansiosta. Kuitenkin ongel-

mana Apetit Ruoka Oy:n teollisuusjätevedenpuhdistamolla on kesäkuukausina 

se, että laitokselle tulevassa vedessä on suhteellisesti ylimäärin typpeä muuhun 

kuormitukseen verrattuna. Tämä johtuu luonnollisesta puhdistumisesta varas-

toaltaissa, jolloin kokonaistypen osalta puhdistamo ei ole sillä tasolla mitä ym-

päristöluvassa nro 16/2014/1 on vaadittu vuositason pitoisuudesta ja puhdis-

tustehosta. Fosforikuormitus on ollut myös korkeaa kesäkuukausina. Käytän-

nössä siis kuormitus Apetit Ruoka Oy:n teollisuusjätevedenpuhdistamolla kes-

kittyy tällä hetkellä kesäkuukausiin. 
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Edellä esitetty on erityisesti havaittu elokuussa 2020 otetuista Eurajoen vesis-

tönäytteistä, joissa fosfori- ja typpipitoisuuksien nousu Eurajoessa on ollut pe-

räisin Apetit Ruoka Oy:n teollisuusjätevedenpuhdistamolta.  

 

Vuosien 2018–2019 virtaamamäärät Apetit Ruoka Oy teollisuusjätevedenpuh-

distamolta ovat olleet heinä-elokuussa 100 000–140 000 m3/kk, kun ne tammi-

toukokuussa ovat olleet noin 20 000–40 000 m3/kk. Vastaavasti virtaamat JVP-

Euran Oy:n jätevedenpuhdistamolta ovat olleet heinä-elokuussa 180 000– 

190 000 m3/kk ja tammi-toukokuussa noin 190 000–220 000 m3/kk. Virtaamat 

Säkylän kunnan jätevedenpuhdistamolta ovat olleet heinä-elokuussa 60 000–

80 000 m3/kk, kun ne tammi-toukokuussa ovat olleet noin 60 000– 

110 000 m3/kk. Virtaamat puhdistamoilta yhteensä ovat olleet vuosina 2018–

2019 heinä-elokuussa 350 000–410 000 m3/kk (0,13−0,15 m3/s). 

 

Puhdistetussa jätevedessä olevien vesiympäristölle vaarallisten ja haitallisten 

aineiden selvittämisestä (Valtioneuvoston asetus 1022/2006, ns. HAVA-aineet) 

on määrätty puhdistamoiden ympäristöluvissa. Vastineeseen on liitetty JVP-

Eura Oy:n ja Apetit Ruoka Oy:n jätevedenpuhdistamoiden osalta vuonna 2017 

sekä Säkylän kunnan jätevedenpuhdistamon osalta vuonna 2018 tehdyt selvi-

tykset HAVA-aineista. JVP-Eura Oy:n jätevedenpuhdistamon päästötarkkai-

luohjelmaan on lisätty BPS tarkkailtavaksi samantasoisesti kuin BPA on ollut. 

 

On huomioitava, että esimerkiksi lääkeaineiden ja mikromuovien esiintymistä 

sekä niiden puhdistustekniikoita on selvitetty valtakunnallisesti. Erityisesti 

tästä syystä puhdistettua jätevettä johtavien jätevedenpuhdistamoiden puhdis-

tus olisi keskitettävä suurempiin jätevedenpuhdistamoihin, joihin voidaan tule-

vaisuudessa investoida mahdollinen vaadittava puhdistustekniikka. Pienem-

män puhdistamon ongelmaksi voi muodostua tarvittavat puhdistustekniikan 

käyttöönotto ja investointien kalleus. Lääkeaineita tai mikromuovien puhdis-

tusta ei ole yleisesti ympäristölupaprosesseissa tällä hetkellä käsitelty. Tämä on 

kuitenkin otettava huomioon tarkasteltaessa purkupaikka-asiaa kokonaisuutena 

sillä myös purkupaikan valinnalla voi olla vaikutusta esimerkiksi päästöjen, 

kuten lääkeaineet, tehokkaassa laimenemisessa. 

 

Ympäristölupien määräaikaiseksi muuttamista koskevista vaatimuksista, että 

lupamääräysten oltava määräaikaisia, ja lupien tarkistus on tehtävä viimeistään 

seuraavan ekologisen tilan luokittelun yhteydessä noin 6 vuoden päästä, mikäli 

purkupaikat säilytetään Eurajoessa.  

   

Yhteenvetona ELY-keskus on vastineessaan tuonut lisäksi esille aluehallintovi-

rastolle annetuissa lausunnoissa esitettyä. Vastineessa on esitetty, että valituk-

sia koskevassa päätöksenteossa on arvioitava tilannetta kokonaisuutena ja otet-

tava huomioon pintavesien ekologinen luokittelu, Eurajoen vesimäärät alivir-

taamakaudella ja niihin liittyvät jätevesien vaikutukset sekä mahdolliset poik-

keustilanteet ja veden käyttötarve. Yleisesti purkupaikkavaihtoehtojen tarkas-

teluissa on tarkasteltava pidempiaikaisempaa ja kestävämpää ratkaisua, jossa 

esimerkiksi jätevesiä puhdistetaan suuremmassa jätevedenpuhdistamossa. On 

myös huomioitava, että purkupaikat voidaan eriyttää, jolloin toimijoiden pur-

kupaikat voivat olla eri paikoissa. Tarkasteluissa on varmistettava, että purku-

paikkavaihtoehdoissa tarkastellaan sellaisia paikkoja, jossa laimenemisolosuh-

teet ovat hyvät ja ekologinen tila sellainen, että hyvä tila tai sen saavuttaminen 

ei jätevesien takia vaarannu. Jätevesivaikutusten kannalta olennaista on häiriö- 

ja poikkeuksellisten päästöjen riski varsinkin alivirtaamakausilla ja niistä ai-
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heutuvat vaikutukset vesistöön ja vedenottoon. Mikäli ratkaisu on se, että pur-

kupaikat säilytetään Eurajoessa, on lupamääräysten oltava määräaikaisia, eli 

uusi luvan tarkistus purkupaikkojen osalta on tehtävä viimeistään seuraavan 

ekologisen tilan luokittelun yhteydessä noin 6 vuoden päästä, jolloin määrä-

aika voi olla 1.1.2027. 

 

Vastineen liitteenä on muun ohella Eurajoen ja Eurajoensalmen tarkkailututki-

muksen vuosiraportit 2018 ja 2019 ja Säkylän kunnan jätevedenpuhdistamon 

tarkkailututkimuksen vuosiraportit 2018 ja 2019.  

 

Eurajoen kunta ja Eurajoen kunnan ympäristönsuojeluviranomainen ovat vali-

tusten johdosta antamassaan vastineessa todenneet, että Eurajoen kunta ja Eu-

rajoen kunnan ympäristönsuojeluviranomainen ovat lupahakemusvaiheen lau-

sunnoissaan todenneet Eurajoen olevan paikallisille tärkeä luonto-, virkistys-

käyttö- ja imagoarvoiltaan. Kunta on vastineessaan ilmoittanut yhtyvänsä vali-

tuksissa esille tuotuihin näkemyksiin Eurajoen huonosta soveltuvuudesta jäte-

vedenpuhdistamojen purkuvesistöksi, vaikka jätevesikuormitus JVP-Eura 

Oy:n puhdistamolle on vähentynyt tehtaiden sulkemisen myötä ja puhdistamon 

toimintavarmuus on parantunut. Kunnan huolena on edelleen puhdistamoiden 

toimintaan vaikuttavat yllättävät häiriötilanteet, joihin ei välttämättä voida rea-

goida ajoissa ja jotka voivat johtaa veden laadun selkeään huononemiseen ja 

vaikuttaa joen käyttöön pitkälläkin aikavälillä.  

 

Säkylän kunta on valitusten johdosta antamassaan vastineessa esittänyt, että 

päätöksessä määrätty vesistöön johdettavien jätevesien hygienisointi ympäri-

vuotisena on otettu käyttöön vuoden 2020 alusta alkaen. Päätöksen hygieni-

sointikäsittelyn raja-arvot on alitettu sopivalla Per-etikka hapon annostelulla. 

Kunta on toimittanut päätöksessä esitetyn selvityksen puhdistamon tehostami-

sesta (10.6.2020). Säkylän kunta on varautunut jo vuoden 2021 talousarvios-

saan toteuttamaan tertiäärikäsittelyn tehostamisen selvityksessä esitetyn mu-

kaisesti. Jäteveden jälkikäsittelyn parantamiseksi rakennetaan puhdistamolle 

kaksi hiekkasuodatinyksikköä. Köörnummen jätevedenpuhdistamo on toimi-

nut luotettavasti ja sen vähäiset vaikutukset vesistöille on todettu aikaisemmin 

toimitetuissa selvityksissä sekä valituksenalaisessa päätöksessä. Kunta on to-

dennut, että jatkossakin on erittäin tärkeää jätevedenpuhdistamon luotettavan 

toimivuuden ylläpitäminen ja että siirtoputken rakentamisen määrääminen Sä-

kylän Köörnummen käsiteltyjä vesiä koskevaksi lähivuosina tai myöhemmin 

on kohtuuton vaatimus. Kunta on esittänyt, että valituksenalaista päätöstä ei 

tule muuttaa. 

 

Säkylän kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle on varattu tilaisuus antaa 

vastine valitusten johdosta. Vastinetta ei ole annettu.  

 

Merkintä 

Hallinto-oikeus on tänään antamillaan päätöksillä ratkaissut samanaikaisesti 

Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätöksistä numerot 491/2019, JVP-Eura 

Oy:n jätevedenpuhdistamo (diaarinumerot hallinto-oikeudessa 00068-

00074/20/5110), 490/2019, Apetit Ruoka Oy:n Säkylän jätevedenpuhdistamo 

(00081–00083/20/5110) ja 492/2019, JVP-Eura Oy:n jätevedenpuhdistamon 

toiminnasta aiheutuneiden haittojen korvaukset (00090/20/5133) tehdyt vali-

tukset. 
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Hallinto-oikeuden ratkaisu 

 

Hallinto-oikeus valitukset enemmälti hyläten Suomen luonnonsuojeluliiton 

Satakunnan piiri ry:n ja sen asiakumppaneiden, Irjanteen, Mullilan ja Huhdan 

osakaskunnan ja sen asiakumppaneiden sekä Eurajoen vesiensuojeluyhdistys 

ry:n valituksesta lisää lupamääräykseen 2a toisen kappaleen. Lupamääräys 2a 

kuuluu täydennettynä kokonaisuudessaan seuraavasti (täydennys kursiivilla): 

 

”2a. Suunnitelma hakemuksessa esitetystä tertiäärikäsittelyn tehostamisesta 

tulee toimittaa 30.6.2020 mennessä toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle.  

Tehostamistoimenpiteet tulee ottaa käyttöön 30.6.2022 mennessä. 

 

Toiminnanharjoittajan tulee tehdä tertiäärikäsittelyn käyttöönoton jälkeen 

31.12.2026 mennessä selvitys valtion lupaviranomaiselle. Selvityksessä on tar-

kasteltava puhdistamon olosuhteita hyvän puhdistustuloksen saavuttamiseksi 

ympäristöluvan pitoisuusraja-arvojen (mg/l) ja käsittelytehovaatimusten osalta 

sekä tertiäärikäsittelyn tehostamisen vaikutuksia niihin. Selvityksessä on li-

säksi tarkasteltava kuormituksen sekä häiriö- ja poikkeustilanteiden vaikutuk-

sia vesistöön ja veden käyttöön etenkin alivirtaamakausina. Selvitykseen on 

liitettävä esitys päästöraja-arvoiksi ja arviointi vaihtoehtoisen purkupaikan 

tarpeellisuudesta. Selvityksen perusteella lupaviranomainen voi täsmentää lu-

pamääräyksiä tai täydentää lupaa.” 

 

Perustelut 

 

Sovellettuja oikeusohjeita ja lain esitöitä 

 

Ympäristönsuojelulain 6 §:n mukaan toiminnanharjoittajan on oltava selvillä 

toimintansa ympäristövaikutuksista, ympäristöriskeistä ja niiden hallinnasta 

sekä haitallisten vaikutusten vähentämismahdollisuuksista (selvilläolovelvolli-

suus). 

 

Ympäristönsuojelulain 39 §:n 2 momentin mukaan hakemukseen on liitettävä 

lupaharkinnan kannalta tarpeellinen selvitys toiminnasta, sen vaikutuksista, 

asianosaisista ja muista merkityksellisistä seikoista.  

 

Ympäristönsuojelulain 49 §:n 1–5 kohtien mukaan ympäristöluvan myöntämi-

nen edellyttää, ettei toiminnasta, asetettavat lupamääräykset ja toiminnan sijoi-

tuspaikka huomioon ottaen, aiheudu yksinään tai yhdessä muiden toimintojen 

kanssa: 1) terveyshaittaa; 2) merkittävää muuta 5 §:n 1 momentin 2 kohdassa 

tarkoitettua seurausta tai sen vaaraa; 3) 16–18 §:ssä kiellettyä seurausta; 4) eri-

tyisten luonnonolosuhteiden huonontumista taikka vedenhankinnan tai ylei-

seltä kannalta tärkeän muun käyttömahdollisuuden vaarantumista toiminnan 

vaikutusalueella; 5) eräistä naapuruussuhteista annetun lain 17 §:n 1 momen-

tissa tarkoitettua kohtuutonta rasitusta. 

 

Ympäristönsuojelulain (527/2014) 51 §:n 1 momentin mukaan ympäristölu-

vassa on 49 §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitetun seurauksen merkittävyyttä 

arvioitaessa otettava huomioon, mitä vesienhoidon ja merenhoidon järjestämi-

sestä annetun lain (1299/2004) mukaisessa vesienhoitosuunnitelmassa tai me-

renhoitosuunnitelmassa esitetään toiminnan vaikutusalueen vesien ja meriym-

päristön tilaan ja käyttöön liittyvistä seikoista. Luvassa on toiminnan sijoitus-

paikan soveltuvuutta 11 §:n 2 momentin mukaisesti arvioitaessa sekä onnetto-
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muuksien ehkäisemiseksi tarpeellisia lupamääräyksiä annettaessa otettava huo-

mioon, mitä toiminnan sijoituspaikkaa ja vaikutusaluetta koskevassa tulvaris-

kien hallinnasta annetun lain (620/2010) mukaisessa tulvariskien hallintasuun-

nitelmassa esitetään. Luvassa on lisäksi otettava huomioon tarvittavissa määrin 

tämän lain 204 §:ssä tarkoitetut suunnitelmat ja ohjelmat. 

 

Ympäristönsuojelulain 54 §:n 1 momentin mukaan ympäristöluvassa voidaan 

määrätä, että toiminnanharjoittajan on tehtävä erityinen selvitys toiminnasta 

aiheutuvan ympäristön pilaantumisen tai sen vaaran selvittämiseksi, jos lupa-

harkintaa varten ei ole voitu toimittaa yksityiskohtaisia tietoja päästöistä, jät-

teistä tai toiminnan vaikutuksista. Mainitun pykälän 2 momentin mukaan sel-

vitys on toimitettava lupaviranomaiselle luvassa määrättynä ajankohtana. Sel-

vityksen tekemiselle on annettava riittävä aika. Luvan muuttamisesta saadun 

selvityksen perusteella säädetään 90 §:ssä.  

 

Ympäristönsuojelulain 87 §:n mukaan ympäristöluvan myöntämistä koskeva 

päätös määrätään olemaan voimassa toistaiseksi. Se voidaan kuitenkin määrätä 

olemaan voimassa määräajan toiminnanharjoittajan hakemuksesta tai jos sii-

hen on toiminnan erityisiin ominaisuuksiin, siinä käytetyn tekniikan tai käytet-

tyjen menetelmien uutuuteen tai toiminnan haitallisten vaikutusten arvioinnin 

vaikeuteen liittyvä painava syy. Määräaikainen ympäristölupa raukeaa määrä-

ajan päättyessä, jollei lupapäätöksessä ole toisin määrätty. 

 

Ympäristönsuojelulain 90 §:n mukaan lupaviranomainen voi täsmentää lupa-

määräystä tai täydentää lupaa 54 §:n nojalla saadun erityisen selvityksen pe-

rusteella. 

 

Vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annetun lain (vesienhoitolaki)  

8 §:n 1 momentin mukaan pinta- ja pohjavedet luokitellaan ihmisten toiminnan 

aiheuttaman muutoksen voimakkuuden perusteella. Pintaveden luokka perus-

tuu ekologiseen ja kemialliseen tilaan sen mukaan, kumpi niistä on huonompi. 

Pykälän 2 momentin mukaan pintaveden ekologinen tila on erinomainen, 

hyvä, tyydyttävä, välttävä tai huono. Luokitus tehdään suhteutettuna vertai-

luoloihin. Voimakkaasti muutettujen ja keinotekoisten pintavesimuodostumien 

vertailuoloina on paras saavutettavissa oleva ekologinen tila, johon suhteutet-

tuina ne vastaavasti luokitellaan hyvään, tyydyttävään, välttävään ja huonoon 

tilaan. Pykälän 3 momentin mukaan pintaveden kemiallinen tila on hyvä, jos 

se täyttää asetuksella erikseen säädettyjen yhteisölainsäädännössä määritelty-

jen haitallisten aineiden ympäristölaatunormit. 

 

Mainitun lain 21 §:n 1 momentin mukaan vesienhoitosuunnitelman ja toimen-

pideohjelman tavoitteena on, että 1) pinta- ja pohjavesimuodostumien tila ei 

heikkene ja että niiden tila on vähintään hyvä, 2) jäljempänä 22 §:ssä tarkoitet-

tujen keinotekoisten ja voimakkaasti muutettujen vesimuodostumien tila ei 

heikkene ja että niillä on vähintään hyvä saavutettavissa oleva ekologinen tila 

ja hyvä kemiallinen tila ja 3) pintavesimuodostumia suojellaan, parannetaan ja 

ennallistetaan siten, että 1 tai 2 kohdassa tarkoitettu tila voidaan saavuttaa vii-

meistään vuonna 2015. 

 

Vesienhoidon järjestämisestä annetun valtioneuvoston asetuksen (1040/2006) 

9 §:n 1 momentin mukaan mainitussa luvussa tarkoitetaan pintaveden ekologi-

sen tilan luokittelussa 1) biologisilla tekijöillä kasviplanktonia, päällysleviä, 

makroleviä, muuta vesikasvillisuutta, pohjaeläimistöä ja kalastoa, 2) hydrolo-



21 (34) 

gis-morfologisilla tekijöillä virtausoloja, viipymää, veden korkeutta, syvyys-

suhteita, pohjan ja rantavyöhykkeen rakennetta sekä yhteyttä pohjaveteen, 3) 

fysikaalis-kemiallisilla tekijöillä näkösyvyyttä, lämpöoloja, happioloja, suolai-

suutta, happamoitumistilannetta, ravinneoloja ja kansallisesti valittuja vesiym-

päristölle vaarallisista ja haitallisista aineista annetun valtioneuvoston asetuk-

sen liitteen 1 D kohdassa tarkoitettuja aineita, 4) vertailuoloilla 1–3 kohdassa 

tarkoitettujen tekijöiden arvoja, jotka vastaavat täysin tai lähes täysin häiriinty-

mättömiä ekologisia oloja ja 5) ekologisella laatusuhteella ekologista tilaa 

osoittavien biologisten tekijöiden poikkeamaa vertailuoloista. 

 

Pykälän 2 momentin mukaan kohdassa 1–3 tarkoitetut tekijät joki-, järvi- ja 

rannikkovesissä on esitetty tarkemmin liitteessä 1 sekä vesipuitedirektiivin liit-

teessä V. 

 

Vesienhoidon järjestämisestä annetun valtioneuvoston asetuksen 12 §:n 1 mo-

mentin mukaan pintaveden ekologinen tila luokitellaan erinomaiseksi, hyväksi, 

tyydyttäväksi, välttäväksi tai huonoksi vertaamalla veden tilaa vertailuoloihin 

ja käyttäen liitteessä 1 esitettyjä määritelmiä. Keinotekoisen ja voimakkaasti 

muutetun pintaveden tila luokitellaan vastaavasti hyväksi, tyydyttäväksi, vält-

täväksi tai huonoksi suhteutettuna parhaaseen saavutettavissa olevaan ekologi-

seen tilaan. 

 

Vesiympäristölle vaarallisista ja haitallisista aineista annetun valtioneuvoston 

asetuksen (1022/2006) 4 §:n 1 momentin mukaan asetuksen liitteen 1 kohdassa 

A määritetään aineet, joita ei saa päästää pintaveteen eikä vesihuoltolaitoksen 

viemäriin.  

 

Mainitun asetuksen 5 §:n 1 momentin mukaan asetuksen liitteen 1 kohdassa B 

määritetään suurimmat sallitut päästöraja-arvot pitoisuus- ja ominaiskuormi-

tusraja-arvoina elohopealle ja kadmiumille ja niiden yhdisteille. 

 

Mainitun asetuksen 6 §:n 1 momentin mukaan liitteen 1 kohdissa C2 ja D lue-

teltujen aineiden pitoisuudet vedessä tai eliöstössä eivät saa ylittää mainituissa 

kohdissa säädettyä ympäristönlaatunormia. 

 

Yhdyskuntajätevesistä annetun valtioneuvoston asetuksen (888/2006) 4 §:n 1 

momentin mukaan jätevedet on puhdistettava biologisesti tai sitä vastaavalla 

tavalla ja käsittelyn on täytettävä asetuksen liitteen taulukon 1 vaatimukset. 

Jätevesistä on poistettava fosforia ja fosforin poiston on täytettävä liitteen tau-

lukon 2 vaatimukset. Pykälän 2 momentin mukaan typpeä on poistettava sil-

loin, kun typpikuorman vähentämisellä voidaan parantaa vesien tilaa. Typen-

poistovaatimusten on täytettävä liitteen taulukon 2 ehdot. Pykälän 3 momentin 

mukaan liitteen taulukoissa 1 ja 2 esitettyjä vaatimuksia tiukempia vaatimuksia 

sovelletaan, jos ympäristönsuojelulaki tai sen nojalla annetut säädökset niin 

edellyttävät. Asetuksen liitteen taulukon 2 mukaan pitoisuuden ja poistotehon 

vaatimukset voivat olla vaihtoehtoisia. Taulukon mukainen kokonaisfosforin 

pitoisuus asukasvastineluvultaan 10 000–100 000 puhdistamolla on 2 mg/l ja 

poistoteho vähintään 80 prosenttia. Taulukon mukainen kokonaistypen pitoi-

suus asukasvastineluvultaan 10 000–100 000 puhdistamolla on 15 mg/l ja 

poistoteho vähintään 70 prosenttia. 

 

Hallintolain 31 §:n mukaan viranomaisen on huolehdittava asian riittävästä ja 

asianmukaisesta selvittämisestä hankkimalla asian ratkaisemiseksi tarpeelliset 

tiedot sekä selvitykset. 
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Hallituksen esityksessä eduskunnalle muun ohella ympäristönsuojelulaiksi 

(214/2013, s. 114) on ympäristönsuojelulain 54 §:n yksityiskohtaisissa peruste-

luissa todettu, että säännös vastaisi voimassa olevan ympäristönsuojelulain  

55 §:n 3 momenttia, jonka mukaan lupaviranomainen voi täsmentää lupamää-

räystä tai täydentää lupaa 43 §:n 1 momentin 5 kohdan mukaisen selvityksen 

perusteella. Hallituksen esityksessä eduskunnalle ympäristönsuojelu- ja vesi-

lainsäädännön uudistamiseksi (84/1999, s. 75) on todettu 55 §:n 3 momentin 

yksityiskohtaisissa perusteluissa, että pykälän 3 momentin mukaan luvassa 

olevan selvitysmääräykseen perusteella voitaisiin myös eräissä tapauksissa 

asettaa toimintaa koskevia tarkempia määräyksiä. Luvassa voitaisiin määrätä 

esimerkiksi tekemään selvitys jonkin toiminnanharjoittajan valitseman toimen-

piteen riittävyydestä pilaantumisen ehkäisemiseksi. Jos selvitys osoittaisi, ettei 

toimenpide ole ollut riittävä, viranomainen määräisi lisävelvoitteista. Vastaavia 

määräyksiä on käytetty vakiintuneesti myös nykyisessä lupakäytännössä. 

 

Kyseessä oleva asia 

 

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on 30.1.2014 antamallaan päätöksellä nro 

12/2014/2 tarkistanut Säkylän kunnan Köörnummen jätevedenpuhdistamon 

toimintaa koskevan Länsi-Suomen ympäristölupaviraston 23.5.2005 antamalla 

päätöksellä nro 14/2005/1 myönnetyn ympäristöluvan lupamääräykset. Alue-

hallintoviraston päätöksen mukaan ympäristölupa on voimassa toistaiseksi.  

 

Säkylän kunta on edellä mainitun ympäristölupapäätöksen lupamääräyksessä 1 

velvoitettu toimittamaan määräajassa Etelä-Suomen aluehallintovirastolle yk-

sin tai yhdessä JVP-Eura Oy:n ja/tai Apetit Suomi Oy:n kanssa selvityksen jä-

tevesien purkupaikkavaihtoehdoista sekä hakemuksen ympäristöluvan muutta-

miseksi purkupaikan osalta. Lupamääräyksen mukaan Köörnummen jäteve-

denpuhdistamossa käsitellyt jätevedet saa johtaa nykyisessä purkupaikassa  

Eurajokeen siihen saakka, kunnes edellä sanotusta hakemuksesta annettavassa 

lainvoimaisessa päätöksessä on toisin määrätty.  

 

Luvan haltija on toimittanut aluehallintovirastoon selvityksen purkupaikka-

vaihtoehdoista ja esittänyt purkupaikan säilyttämistä entisessä paikassaan, 

koska muut vaihtoehdot eivät ole teknis-taloudelliselta toteutettavuudeltaan 

kannattavia. Perusteluina tälle on ollut, että purkuputken vaatiman investoin-

nin suuruus suhteessa jäteveden purkupaikan siirtämisellä saavutettavaan ko-

konaishyötyyn ei ole kohtuullinen. Purkupaikan vaihdon vaikutus Eurajoen 

kuormitukseen on vähäinen Köörnummen jätevedenpuhdistamon vesistökuor-

mituksen vuotuisen osuuden ollessa kokonaisfosforin ja -typen osalta 1,0 %. 

Puhdistamo on toiminut hyvin. Sille on asennettu desinfiointivalmius vuonna 

2017, ja jätevedet hygienisoidaan ympäristöluvan mukaisesti 1.5.−31.10 väli-

senä aikana. 

 

Tässä asiassa on kysymys edellä mainitun ympäristöluvan lupamääräyksessä 1 

määrätystä selvityksestä ja Säkylän kunnan hakemuksesta jatkaa jäteveden-

puhdistamolla käsiteltyjen jätevesien johtamista edelleen samaan purkupaik-

kaan Eurajoessa. Edellä olevan perusteella ja ottaen huomioon Säkylän kunnan 

Köörnummen jätevedenpuhdistamon toiminnalle myönnetyn ympäristöluvan 

voimassaolo sekä ympäristölupapäätöksen määräykset jätevesien johtamisen 

jatkamismahdollisuudesta siihen saakka, kunnes asiasta on toisin määrätty, 

hallinto-oikeudessa ei ole kysymys ympäristönsuojelulain mukaisesta jäteve-
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denpuhdistamon ympäristöluvan myöntämisestä. Valituksessa esitettyjen vaati-

musten perusteella hallinto-oikeudessa on tarkasteltavana, onko aluehallintovi-

rasto päätöksessä esitetyillä perusteilla voinut hyväksyä selvityksen ja pysyttää 

jätevesien nykyisen purkupaikan.  

 

Hallinto-oikeus selvyyden vuoksi toteaa, että lainvoimaisen ympäristöluvan 

määräys, joka koskee hakemuksen toimittamista ympäristöluvan muutta-

miseksi purkupaikan osalta, ei estä laittamasta vireille hakemusta purkupaikan 

pysyttämiseksi.   

 

Asiassa saatua selvitystä  

 

Säkylän kunnan Köörnummen jätevedenpuhdistamo 

 

Säkylän kunnan jätevedenpuhdistamo on vuonna 1983 valmistunut kaksilinjai-

nen biologiskemiallinen rengaskanavalaitos. Puhdistamolle johdetaan Säkylän 

yhdyskuntajätevesien lisäksi Kivikylä Oy:n Säkylän tehtaan esikäsitellyt jäte-

vedet, Apetit Ruoka Oy:n sosiaalitilojen jätevedet sekä Säkylän varuskunnan 

jätevedet. Lisäksi puhdistamolle johdetaan Pöytyän kunnan Yläneen jätevedet. 

Puhdistamolla otetaan myös vastaan sako- ja umpikaivolietteitä. Vuonna 2018 

hulevesien osuus on ollut 35 % käsitellystä jätevesimäärästä. 

 

Puhdistamo on mitoitettu vuonna 2006 laaditun jätevedenpuhdistamon laajen-

tamiseen liittyvän, vuoteen 2020 asti tehdyn virtaama- ja kuormitusennusteen 

mukaan jäteveden keskivirtaamille 2 100 m3/d ja 90 m3/h, mitoitusvirtaamalle 

140 m3/h sekä maksimivirtaamalle 7 200 m3/d. Asukasvastineluku (AVL) on 

10 000. Vuoteen 2035 tehdyn tarkastelun mukaan jätevedenpuhdistamon kes-

kivirtaama on 3 000 m3/d. Jätevedenpuhdistamon biologisen osan eli ilmastuk-

sen ja väliselkeytyksen kapasiteetin arvioidaan olevan riittävä myös vuoden 

2035 mitoitustilanteessa. 

 

Jätevedenpuhdistamon puhdistusprosessin toimintavarmuutta on lisätty vuonna 

2016 hankkimalla varavoimakone. Puhdistamon lähtevää jätevettä on hygieni-

soitu kesäaikana (1.5.–30.10.) vuodesta 2017 alkaen.   

 

Puhdistamossa käsitellyt jätevedet johdetaan yhdessä Apetit Ruoka Oy:n teol-

lisuusjätevedenpuhdistamon käsiteltyjen jätevesien kanssa kunnan omistamalla 

purkuviemärillä Eurajokeen. Jätevesien purkupaikka Eurajoessa on Kauttualla 

Euran kunnassa noin 400 metriä Kauttuan maantiesillasta alavirtaan. JVP-Eura 

Oy:n jätevedenpuhdistamo sijaitsee noin kolme kilometriä tästä alavirran 

suuntaan.  

 

Jätevedenpuhdistamon puhdistustulos ja kuormitus vesistöön 

 

Valituksenalaisessa   päätöksessä on esitetty hakemukseen liitettyjen tarkkailu-

tulosten perusteella tietoja Säkylän kunnan jätevedenpuhdistamon keskimää-

räisestä tulovirtaamasta ja puhdistamolta lähtevän jäteveden ravinnepitoisuuk-

sista ja -kuormituksesta. Tulosten mukaan vuonna 2012 puhdistamon tulovir-

taama on ollut 2 519 m3/d ja, lähtevän veden fosforipitoisuus 0,19 mg/l ja typ-

pipitoisuus 14 mg/l. Vuonna 2016 tulovirtaama on ollut 2 330 m3/d ja, lähtevän 

veden fosforipitoisuus 0,13 mg/l ja typpipitoisuus 12 mg/l. Vuosina 2016–

2017 lähtevän jäteveden fosforikuormitus vesistöön on ollut 0,31 kg/d, typpi-

kuormitus 29 kg/d, CODCr 50 kg/d ja BOD7ATU 6,5 kg/d. Vuosina 2010–2012, 

fosforikuormitus on ollut 0,36 kg/d, typpikuormitus 50 kg/d, CODCr 74 kg/d ja 
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BOD7ATU 7,7 kg/d. 

 

Varsinais-Suomen ELY-keskuksen hallinto-oikeudelle toimittaman vuosia 

2018 ja 2019 koskevien jätevedenpuhdistamon tarkkailututkimusten vuosira-

porttien mukaan jätevedenpuhdistamon toimintaa on tarkkailtu yhteensä 12 

kertaa vuodessa, ja puhdistamo on toiminut tarkkailukerroilla melko hyvin tai 

hyvin. Jätevedenpuhdistamon puhdistustulos on täyttänyt voimassa olevan ym-

päristöluvan lupamääräyksessä 2 neljännesvuosikeskiarvoina asetetut 

BOD7ATU-, CODCr-, kokonaisfosfori- ja kiintoainepitoisuuksien ja poistoteho-

jen raja-arvot sekä vuosikeskiarvoina asetetut kokonaistypen ja ammoniumty-

pen poistotehon vaatimukset. Koko vuoden ammoniumtypen poisto eli nitrifi-

kaatio on ollut erittäin voimakasta. 

 

Hakemuksen mukaan jätevedenpuhdistamon biologista typenpoistoprosessia 

on mahdollista tehostaa.  Puhdistusprosessia on mahdollista tehostaa myös 

esiselkeytyksellä ja kemiallisella esisaostuksella. Esiselkeytys vähentää tulo-

kuormitusta 20–40 %. Hakemuksen mukaan uusi ilmastusyksikkö ja esiselkey-

tys ovat Köörnummen jätevedenpuhdistamon pitkän aikavälin kehittämistoi-

menpiteitä. Säkylän kunta on ilmoittanut myös valmiudesta laajentaa jäteve-

sien hygienisointi ympärivuotiseksi. Lisäksi puhdistusprosessia voidaan tehos-

taa tertiäärikäsittelyä laajentamalla eli rakentamalla 2–4 kpl jatkuvatoimisia 

hiekkasuodattimia. Toimenpiteellä lisätään prosessin toimintavarmuutta ja pa-

rannetaan lähtevän jäteveden laatua. Jätevedenpuhdistamolla varaudutaan terti-

ääriyksikön laajennukseen lähitulevaisuudessa.  

 

Aluehallintovirasto on ratkaissut valituksenalaisen Köörnummen jäteveden-

puhdistamon asian kanssa samanaikaisesti JVP-Eura Oy:n ja Apetit Ruoka 

Oy:n jätevedenpuhdistamoiden selvitysvelvoitetta ja purkupaikkaa koskevat 

hakemusasiat siten, että kussakin päätöksessä on otettu huomioon mainittujen 

jätevedenpuhdistamoiden yhteisvaikutuksia. JVP-Eura Oy:n puhdistamon 

osalta on esitetty selvä ravinnekuormituksen laskeva suuntaus vuodesta 2012 

vuodesta 2016. 

 

Vesistökuvaus ja vesienhoitosuunnitelmat 

 

Eurajoen vesistöalueen pinta-ala on yhteensä 1 336 km2 ja järvisyys 13 %.  

Säkylän Pyhäjärvestä alkava noin 52 km:n mittainen Eurajoki virtaa Euran ja 

Eurajoen kuntien halki ja laskee noin 8 km:n pituisen Eurajoensalmi -nimisen 

merenlahden kautta Selkämereen. Pyhäjärven alapuolella ei ole muita järviä. 

Suurin sivu-uoma Köyliönjoki laskee Eurajokeen noin 13 km alavirtaan jäte-

vesien nykyisestä purkupaikasta. Joen valuma-alueella on Litorinameren aikai-

sia happamia sulfaattimaita. Pyhäjärven veden korkeutta säännöstellään Kaut-

tuankoskessa sijaitsevalla säännöstelypadolla. Lisäksi Eurajoen koskissa toimii 

neljä vesivoimalaitosta. 

 

Eurajoen virtaamat vaihtelevat merkittävästi erityisesti sääolosuhteiden ja Py-

häjärven säännöstelyn seurauksena. Virtaamien vaihtelulla on vaikutusta myös 

Eurajoen laatuun ja eri päästölähteiden osuuteen Eurajokeen kohdistuvasta ko-

konaiskuormituksesta. Runsasvirtaamaisina aikoina hajakuormituksen merki-

tys veden laatuun korostuu, mutta huonoimmillaan veden laatu on vähävirtaa-

maisina jaksoina. Varsinais-Suomen ELY-keskuksen hallinto-oikeudelle toi-

mittaman Eurajoen ja Eurajoensalmen tarkkailututkimusraportin vuodelta 

2019 mukaan Eurajoen kuukausittaiset keskivirtaamat ovat Pyhäjärven luusu-

assa Kauttuankoskella vaihdelleet välillä 1,3–9,5 m3/s vuosina 2015–2019 
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koko vuoden keskivirtaaman vaihdellessa välillä 2,8–5,1 m3/s samana ajanjak-

sona. Kuukausittaiset keskivirtaamat Eurajoen alajuoksulla Pappilankoskessa 

ovat vaihdelleet välillä 0,4–24,6 m3/s ja koko vuoden keskivirtaama välillä 

5,8–10,5 m3/s samana ajanjaksona. Vuonna 2019 koko vuodelle jaettu JVP-

Euran Oy:n, Säkylän kunnan ja Apetit Ruoka Oy:n jätevedenpuhdistamoiden 

jätevesien kokonaisvirtaama oli noin 4,2 % Kauttuankosken keskivirtaamasta. 

 

Edelleen mainitun tarkkailututkimusraportin mukaan Köörnummen ja Apetit 

Ruoka Oy:n jätevedenpuhdistamoiden yhteisen purkupaikan alapuolella ravin-

nepitoisuudet olivat jonkin verran yläpuolista paikkaa suurempia mahdollisesti 

jätevesistä johtuen. Hygieeninen tila vaihteli purkupaikan alapuolella hyvästä 

välttävään. Keskijuoksulla jätevesien vaikutuksia ei ollut havaittavissa, ja ve-

denlaatu vaihteli lähinnä virtaamaolosuhteiden ja hajakuormituksen määrän 

seurauksena. Keskijuoksun veden laatuun vaikutti Köyliönjoesta tulevan ve-

den laatu. Köyliönjoessa ravinnepitoisuudet olivat pääosin suurempia kuin  

Eurajoen keskijuoksulla. 

 

Edelleen raportin mukaan Eurajoen alajuoksulla typpipitoisuudet olivat useim-

miten suurempia kuin ylä- ja keskijuoksulla hajakuormituksen seurauksena. 

Myös fosfori- ja kiintoainepitoisuudet olivat yleensä alajuoksulla muuta jokea 

suurempia. Suurten virtaamien ja valumien aikaan ero ylä- ja alajuoksun ve-

denlaadussa oli huomattava. Alajuoksun happamien sulfaattimaiden seurauk-

sena vesi oli ajoittain hapanta, minkä seurauksena veden alumiini- ja kad-

miumpitoisuudet olivat suuria. Alajuoksun hygieeninen tila vaihteli erinomai-

sesta tyydyttävään. Vuoden 2019 vedenlaadun perusteella Eurajoen ekologinen 

tila oli erinomainen. Köyliönjoen ekologisen tilan luokka oli vedenlaadun pe-

rusteella tyydyttävä.   

 

Valtioneuvosto on 3.12.2015 hyväksynyt Kokemäenjoen-Saaristomeren- 

Selkämeren vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelman vuosiksi 2016–2021. 

Vesienhoitosuunnitelman mukaan Pyhäjärven veden laatu kuuluu luokkaan 

hyvä. Eurajoen yläosan vesimuodostuma on tyypiltään keskisuuri savimaiden 

joki ja sen ekologinen tila on tyydyttävä. Eurajoen alaosan vesimuodostuma 

kuuluu suuriin savimaiden jokiin ja sen ekologinen tila on tyydyttävä. 

 

Osana vesienhoitosuunnitelman valmistelua on laadittu Eurajoen-Lapinjoen-

Sirppujoen pintavesien toimenpideohjelma vuosille 2016–2021. Toimenpide-

ohjelmassa vesienhoidon keskeisiksi kysymyksiksi on todettu erityisesti haja-

kuormitus, rakenteelliset muutokset ja tulvat. Maaperän happamuus aiheuttaa 

ongelmia erityisesti Sirppujoen ja Eurajoen alueilla ja lisäksi Eurajoen osalta 

keskeisiä kysymyksiä ovat Pyhäjärven säännöstely, vedenotto ja kiintoaine-

kuormitus. Niin ikään toimenpideohjelmassa on yhdyskuntien ja teollisuuden 

jätevesien aiheuttaman kuormituksen osalta todettu muun ohella, että Eurajoki 

soveltuu huonosti jätevesien purkuvesistöksi. Vuonna 2013 on laadittu selvitys 

Säkylän ja Euran jätevesien johtamisesta alueen ulkopuolelle. Hankkeen on 

arvioitu toteutuvan aikaisintaan 2030-luvulla. Toimenpideohjelman mukaan 

vesistöjen hyvän ekologisen ja kemiallisen tilan saavuttaminen edellyttää fos-

forikuormituksen vähentämistä noin 10–30 % nykyisestä ja typpikuormituksen 

vähentämistä alueesta riippuen jopa 30–50 %.  

 

Uusi arvio pintavesien ekologisesta tilasta on julkaistu elokuussa 2019, ja se 

perustuu vuosien 2012–2017 seuranta-aineistoihin. Tila-arvio on alustava sii-

hen saakka, kunnes valtioneuvosto vahvistaa luokittelun vesienhoitosuunnitel-
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mien yhteydessä vuoden 2021 lopulla. Eurajoki ylä- ja alaosan vesimuodostu-

man ekologinen tila on luokiteltu tyydyttäväksi. Eurajoen ylä- ja alaosan vesi-

muodostumien raja on Köyliönjoen laskukohdassa. Eurajokea ei ole nimetty 

voimakkaasti muutetuksi vesistöksi. 

 

Varsinais-Suomen ELY-keskuksen hallinto-oikeudelle toimittamasta vasti-

neesta saatavan tiedon mukaan vesimuodostumien hydrologis-morfologinen 

tila laskee ekologisen tilan luokan tyydyttäväksi, vaikka molempien vesimuo-

dostumien biologinen ja fysikaalis-kemiallinen tila on hyvä. Jo edellisessä luo-

kittelussa vuonna 2013 (vuoden 2006–2012) laskennallinen biologisen ja fysi-

kaalis-kemiallisen tilan arvio olisi ollut hyvä, mutta korkeat bakteeripitoisuu-

det laskivat tuolloin tilaluokan tyydyttävään. Nyt uudella luokittelukierroksella 

hydrologis-morfologiset paineet on tarkistettu ja ne on valtakunnallisen ohjeis-

tuksen mukaan otettu aiempaa tarkemmin huomioon.  

 

Edelleen Varsinais-Suomen ELY-keskuksen vastineen mukaan vesimuodostu-

mien ekologinen tyydyttävä tilaluokka määräytyy nyt seuraavasti: Eurajoen 

yläosan biologiset muuttujat ovat hyvässä tilassa (päällyslevät ja pohjaeläimet, 

kaloja ei ole luokittelussa) ja fysikaalis-kemiallinen tila on hyvä (kokonaisfos-

foripitoisuus erinomainen, noin 30 µg/l; typelle ei ole luokittelun raja-arvoja). 

Fysikaalis-kemialliseen tilan luokkaan ovat vaikuttaneet luokittelujakson 

2012–2017 alussa JVP-Eura Oy:n ongelmista johtuneet bakteerihuiput ja muut 

vedenlaatuongelmat. Pyhäjärvestä tulevan veden fosforitaso vastaa Eurajoen 

yläosan vesimuodostumassa JVP-Eura Oy:n purkupaikan yläpuolisissa havain-

topaikoissa (3 kpl) erinomaista luokkaa (<40 µg/l) ja JVP-Eura Oy:n purkupai-

kan alapuolen havaintopaikoissa (2 kpl) hyvää (>40 µg/l). Hydrologis-morfo-

loginen tila on huono, nousuesteiden ja joen morfologian heikentäessä tilaa. 

Eurakosken pato on joen alin nousueste, joka vaikuttaa joen yläosan vesimuo-

dostumaan. Vesienhoidon toimenpiteiden suunnittelussa esitetään kaudelle 

2022–2027 muun muassa Kauttuankosken ja Eurakosken kalateiden suunnitte-

lua ja toteutusta. 

 

Eurajoen alaosan biologiset muuttujat ovat hyvässä tilassa (päällyslevät ja poh-

jaeläimet, kaloja ei ole luokittelussa), fysikaalis-kemiallinen tila on hyvä (ko-

konaisfosforipitoisuus hyvä, noin 54 µg/l) ja hydrologis-morfologinen tila on 

tyydyttävä. Vesimuodostuman hydrologis-morfologinen tila on parantunut 

edelliseltä luokittelukaudelta (2006–2012) Paneliankosken ja Pappilankosken 

kalateiden ansiosta. Vesienhoidon toimenpiteiden suunnittelussa vesimuodos-

tumaan esitetään kaudelle 2022–2027 kalataloudellisen kunnostussuunnitel-

man toteutusta, johon sisältyy muun muassa Faltunkosken ja Irjanteen padon 

kalatien parantaminen. 

 

Eurajoensalmen vesimuodostuma on välttävässä ekologisessa tilassa. 

 

Oikeudellinen arviointi 

 

Selvitysten riittävyys ja purkupaikkavaihtoehdot 

 

Yhdistykset ovat vaatineet valituksenalaisen päätöksen kumoamista ja asian 

palauttamista aluehallintovirastolle uudelleen käsiteltäväksi sillä perusteella, 

ettei aluehallintovirastolla ole ollut käytössään asianmukaista tietoa Eurajoen 

vesistöstä eikä vesienhoidon asettamista vaatimuksista. Suomen luonnonsuoje-

luliiton Satakunnan piiri ry:n ja sen asiakumppanit ovat valituksessaan vedon-

neet siihen, että päätöksessä ei ole riittävästi selvitetty, millä tavoin erilaiset 
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purkuputkivaihtoehdot vaikuttaisivat Eurajoen ja esimerkiksi Eurajoensalmen 

merialueen ekologiseen tilaan. Eurajoen vesiensuojeluyhdistys on tuonut esille 

myös haitallisten aineiden käsittelyä koskevan puutteellisuuden päätöksessä. 

Myös osakaskunnat ovat vaatineet valituksenalaisen päätöksen kumoamista ja 

asian palauttamista aluehallintovirastolle uudelleen käsiteltäväksi sillä perus-

teella, että lupaviranomaisella ei ole ollut käytettävissään asianmukaisia tie-

toja. Lisäksi valitusten mukaan aluehallintovirasto ei ole riittävän perusteelli-

sesti käynyt läpi kaikkia hakemusmenettelyssä esitettyjä ratkaisuvaihtoehtoja. 

 

Aluehallintoviraston päätöksen nro 12/2014/2 lupamääräyksessä 1 on nimetty 

kaksi purkupaikkavaihtoehtoa, joita selvityksessä ainakin tulee tarkastella. Li-

säksi on edellytetty, että ympäristöluvan muutoshakemuksen tulee koskea yhtä 

esitettävää purkupaikkavaihtoehtoa. Aluehallintoviraston päätökseen ei ole si-

sällytetty muita erityisiä vaatimuksia jätevesien purkupaikkoja koskevalle sel-

vitykselle. Vaihtoehtoisten purkupaikkojen selvitysvelvollisuus on perustunut 

aluehallintoviraston päätöksen 12/2014/2 lupamääräyksen 1 perustelujen mu-

kaan siihen, että Säkylän kunnan Köörnummen jätevedenpuhdistamo on JVP-

Eura Oy:n ja Apetit Suomi Oy:n jätevedenpuhdistamoiden ohella merkittävä 

Eurajoen pistekuormittaja. Jätevedenpuhdistamoiden purkupaikan siirtoa on 

perusteltu edellä mainittuja puhdistamoita koskevissa päätöksissä etenkin sillä, 

että Eurajoen virkistyskäyttöön palauttaminen edellyttää kuormituksen vähen-

tämistä. 

 

Ympäristönsuojelulaissa tai ympäristönsuojeluasetuksessa ei ole säädetty eri-

tyisiä vaatimuksia ympäristönsuojelulain 54 ja 90 §:ien mukaisen erityisen sel-

vityksen ja siihen liittyvän luvan muuttamista koskevan hakemuksen sisällölle. 

Tällöin selvitysten riittävyyttä on arvioitava voimassa olevassa ympäristölupa-

päätöksessä selvityksen sisällölle annettujen vaatimusten ja selvitysvelvolli-

suuden kohteena olevan lisäselvityksiä vaatineen asian perusteella ottaen so-

veltuvin osin huomioon ympäristönsuojelulain 39 §:n ja ympäristönsuojeluase-

tuksen 2 luvun vaatimukset lupahakemuksen sisällöstä. Lisäksi hallintolain 

mukaan viranomaisen on huolehdittava asian riittävästä ja asianmukaisesta sel-

vittämisestä hankkimalla asian ratkaisemiseksi tarpeelliset tiedot sekä selvityk-

set. Asiassa on lähtökohtana ympäristöluvassa asetetun velvoitteen mukaisesti 

hakijan esittämä tarkastelu. 

 

Säkylän kunnan valituksenalaisessa asiassa toimittamissa asiakirjoissa on mu-

kana muun muassa Sweco Ympäristö Oy:n laatima selvitys Köörnummen jäte-

vedenpuhdistamon käsiteltyjen jätevesien purkupaikkavaihtoehdoista. Purku-

paikkavaihtoehtoja on tarkasteltu yhdessä JVP-Eura Oy:n ja Apetit Ruoka 

Oy:n jätevedenpuhdistamoiden kanssa toteutettavina hankkeina. Selvityksen 

täydennyksenä on esitetty aluehallintoviraston pyytämiä tietoja muun muassa 

jätevedenpuhdistamon päästöistä ja päästöjen vähenemisestä tehostamistoi-

menpiteiden jälkeen sekä puhdistamon vesistökuormituksen muutoksesta suh-

teessa lupapäätökseen nykytilanteessa ja tulevaisuudessa. Hakemuksen täyden-

nyksenä on niin ikään esitetty hakijan selvitys vesienhoitosuunnitelman sisäl-

löstä ja tavoitteista sekä päästöjen vaikutuksista vesienhoitosuunnitelman ta-

voitteiden saavuttamiseen. Hakemuksen täydennyksenä on myös esitetty selvi-

tys mainittujen jätevedenpuhdistamoiden kuormituksen yhteisvaikutuksista ja 

laskennallisesta pitoisuuslisäyksestä Eurajoen veden laatuun sekä toisaalta to-

teutettavien tehostamistoimenpiteiden vaikutuksesta kuormitukseen. 
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Vesiympäristölle haitallisia ja vaarallisia aineita koskevien selvitysten puutteita 

koskevan väittämän osalta hallinto-oikeus toteaa, että Köörnummen jäteveden-

puhdistamon voimassa olevan ympäristöluvan lupamääräyksen 3  mukaan ve-

sistöön johdettava jätevesi ei saa sisältää valtioneuvoston asetuksen 

(1022/2006) liitteessä 1 A tarkoitettuja aineita eikä liitteissä 1 C ja 1 D tarkoi-

tettuja vesiympäristölle vaarallisia tai haitallisia aineita pitoisuuksina, jotka 

voivat johtaa ympäristölaatunormin ylittymiseen pintavedessä tai kalassa. Asi-

assa ei ole ollut tarpeen vaatia enempää selvityksiä vesiympäristölle haitallis-

ten ja vaarallisten aineiden osalta, kun otetaan huomioon voimassa olevan ym-

päristöluvan lupamääräys 3, mainittujen aineiden tarkkailua koskeva lupamää-

räys 16 ja ympäristöluvassa selvitysvelvoitteen määräämisen perusteista lau-

suttu. Asiassa saadun selvityksen perusteella Eurajoen huono kemiallinen tila 

johtuu alueella esiintyvistä happamista sulfaattimaista sekä kaukokulkeumasta. 

 

Hallinto-oikeus toteaa, että aluehallintoviraston on lähtökohtaisesti tutkittava 

purkupaikkavaihtojen osalta asia siinä laajuudessa kuin se on saatettu vireille. 

Näin ollen aluehallintoviraston on tullut asiassa harkita, voidaanko ja millä 

edellytyksillä hyväksyä luvanhaltijan purkupaikkaselvitys ja hakemus purku-

paikan pysyttämiseksi. Hakemukseen liitetyissä asiakirjoissa on tarkasteltu jä-

tevedenpuhdistamon kuormituskehitystä ja toteutettuja toimenpiteitä jätevesien 

käsittelyn tehostamiseksi sekä esitetty tulevia tehostamistoimia. Selvityksessä 

on vertailtu jätevesien aiheuttamia ravinnekuormituksen lisäyksiä ja niiden 

vaikutuksia sekä muutoksen aiheuttamia kustannuksia neljässä vaihtoehtoi-

sessa purkukohdassa. Selvitys sisältää ympäristöluvan lupamääräyksessä 1 

edellytetyt vaihtoehdot eli Kokemäenjoen ja Rauman edustan merialueen sekä 

nykyisen purkupaikan Eurajoen ja Loimijoen vaihtoehdon. Hallinto-oikeus pi-

tää selvityksiä lähtökohtaisesti riittävinä, kun niihin on sisältynyt selvitysvel-

voitteen asettamisen perusteella arvioiden keskeiset seikat eli tiedot jätevesien 

virkistyskäyttöön eniten vaikuttavasta ravinnekuormituksesta sekä ravinne-

kuormituksen vaikutuksista vastaanottavan vesistön tilaan. Lisäksi hakemuk-

sessa on esitetty voimassa olevan ympäristöluvan lupamääräyksessä 1 edelly-

tetyt vaihtoehtoiset purkupaikat riittävällä tavalla. 

 

Eurajoen Vesiensuojeluyhdistys ry:n valituksessa hallinto-oikeudessa esiin tuo-

tua uutta vaihtoehtoista ratkaisua jätevesien johtamiseksi muualle kuin Eurajo-

keen ei ole tässä yhteydessä tarvetta tarkastella ottaen huomioon tässä päätök-

sessä määrätty selvitysvelvollisuus.  

 

Vesienhoitoon liittyvät vaatimukset  

 

Vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annetun lain, ympäristönsuojelu-

lain ja vesipuitedirektiivin vastaisuutta koskevista vaatimuksista hallinto-oi-

keus toteaa, että tässä asiassa ei ole harkittavana jätevedenpuhdistamon toi-

minnan ympäristöluvan myöntämisen edellytykset, jolloin ympäristönsuojelu-

lain 49 §:n 2 kohdassa ja 51 §:n 1 momentissa tarkoitettua pilaantumisen mer-

kittävyyttä arvioitaessa vesipuitedirektiivin oikeuskäytäntö huomioon ottaen 

olisi myös arvioitava, aiheutuisiko sallitusta lisäkuormituksesta ainakin yhden 

vesipuitedirektiivin liitteessä mainitun pintavesimuodostuman tilan luokittelua 

koskevan laatutekijän heikentyminen. Arvioitaessa nyt kysymyksessä olevassa 

hakemuksessa esitetyn jätevesien purkupaikan hyväksyttävyyttä on varmistut-

tava siitä, että luvan myöntämisen edellytykset kysymyksessä olevalle purku-

paikalle edelleen täyttyvät selvityksen nojalla asetettavat lupamääräykset ja 

vastaanottavan vesistön tila huomioon ottaen. Kysymys ei kuitenkaan ole ko-

konaan uuden toiminnan sijoittumiseen vertautuvasta harkinnasta.  
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Hallinto-oikeus toteaa, että asiassa saadun selvityksen perusteella syynä Eura-

joen yläosan ja alaosan vesimuodostumien tyydyttävään ekologiseen tilaluok-

kaan on ennen kaikkea vesistörakentamisesta johtuva hydrologis-morfologinen 

tila. Puhdistamon toiminnalla on vaikutuksia vesimuodostumien biologiseen ja 

fysikaalis-kemialliseen tilaan, joka on Eurajoen yläosan ja alaosan vesimuo-

dostumissa hyvä. Asiassa saadun selvityksen perusteella Köörnummen jäteve-

denpuhdistamolta vesistöön johdettava typpikuormitus on jossain määrin vä-

hentynyt vaihtoehtoisten purkupaikkojen selvittämistä koskevan, vuonna 2014 

annetun päätöksen jälkeen. Muu kuormitus ei ole juuri muuttunut, mutta puh-

distamo on pääsääntöisesti toiminut hyvin eikä puhdistamolla ole tapahtunut 

ohituksia. Jäteveden vaikutukset ovat ajoittain nähtävissä jokivedessä purku-

paikan alapuolella, mutta pitoisuuslisäykset eivät ole merkityksellisiä. Merkit-

tävin kuormitus Eurajokeen aiheutuu kuitenkin hajakuormituksesta, eikä jäte-

vesien vaikutuksia ole havaittavissa enää joen keskijuoksulla. Säkylän kunta 

on hakemuksessaan esittänyt jätevedenpuhdistamon tulevia tehostamistoimia 

ja valituksenalaisen päätöksen lupamääräyksessä 2 on määrätty vesistöön joh-

dettavan jäteveden ympärivuotisesta hygienisoinnista 1.1.2020 alkaen ja lupa-

määräyksessä 2a tertiäärikäsittelyn käyttöönotosta 30.6.2022 mennessä, jotka 

osaltaan vähentävät puhdistamon vesistövaikutuksia. Kuormituksen vähentä-

minen vastaa vesienhoidon toimenpideohjelman tavoitteisiin Eurajokeen joh-

dettavan fosforikuormituksen vähentämisestä. Hakemuksen ja aluehallintovi-

raston valituksenalaisen päätöksen mukaisen toiminnan seurauksena Eurajoen 

ekologiset tilaluokat eivät ennalta arvioiden huonone. Edellä lausuttu huomi-

oon ottaen ei ole perusteita arvioida, että valituksenalaisella päätöksellä myös-

kään olisi merkitseviä vaikutuksia jätevedenpuhdistamoista katsoen kauem-

pana sijaitsevan Eurajoensalmen vesimuodostumaan. Näin ollen aluehallinto-

viraston päätöstä ei ole kumottava vesienhoidon ja merenhoidon järjestämi-

sestä annetun lain, vesipuitedirektiivin tai ympäristönsuojelulain 51 §:n 1 mo-

mentin vastaisena.  

 

Yhteisvaikutuksia ja häiriötilanteita koskevat vaatimukset  

 

Säkylän kunnan ja  JVP-Eura Oy:n, Apetit Ruoka Oy:n jätevedenpuhdistamoi-

den toiminnan yhteisvaikutuksia Eurajoen vesistöön erityisesti alivirtaamati-

lanteissa ja purkupaikan läheisyydessä koskevien vaatimusten osalta hallinto-

oikeus toteaa, että Eurajoen ja Eurajoensalmen tarkkailututkimusten raportin 

vuodelta 2019 mukaan jätevesien vaikutukset ovat ajoittain nähtävissä kohon-

neina typpi- ja ammoniumtyppipitoisuuksina sekä bakteerien pitoisuuksina vä-

littömästi jätevedenpuhdistamoiden purkupaikkojen alapuolella. Erityisesti 

tämä korostuu kesän alivirtaamakausilla. Asiassa saadun selvityksen mukaan 

jätevedenpuhdistamot ovat vuosina 2011–2017 aiheuttaneet laskennallisesti  

22,9 µg/l kokonaisfosforin pitoisuuslisäyksen ja 576 µg/l kokonaistypen pitoi-

suuslisäyksen vuosikeskiarvona Eurajoen yläosan veden laatuun. Tulevaisuu-

dessa pitoisuuslisäyksen odotetaan olevan yhteensä 6,2 µg/l kokonaisfosforin 

osalta ja 301 µg/l kokonaistypen osalta. Vastaavasti Eurajoen alaosan veden 

laatuun jätevedenpuhdistamoiden yhteisvaikutus on ollut keskiarvona  

12,3 µg/l kokonaisfosforin ja 307 µg/l kokonaistypen osalta samalla ajanjak-

solla. Tulevaisuudessa pitoisuuslisäyksen odotetaan olevan yhteensä 3,2 µg/l 

kokonaisfosforin osalta ja 160 µg/l kokonaistypen osalta.  

 

Hakemuksessa ja valituksenalaisessa päätöksessä on riittävästi otettu huomi-

oon jätevedenpuhdistamoiden yhteisvaikutukset vastaanottavassa vesistössä, 
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kun otetaan huomioon vaihtoehtoisia purkupaikkoja koskevan selvitysvelvoit-

teen sisältö ja tarkoitus. Mainittujen jätevedenpuhdistamoiden hakemukset on 

aluehallintovirastossa myös ratkaistu samanaikaisesti ja hallinto-oikeus on tä-

nään antamillaan päätöksillä ratkaissut niistä tehdyt valitukset samoin saman-

aikaisesti.   

 

Jätevedenpuhdistamon toimintahäiriöiden vaikutuksia koskevien vaatimusten 

osalta hallinto-oikeus toteaa, että mainittuja seikkoja koskevat vaatimukset on 

kohdistettu JVP-Eura Oy:n ja Apetit Ruoka Oy:n jätevedenpuhdistamoihin.  

Valituksissa ei ole esitetty Säkylän kunnan Köörnummen jätevedenpuhdista-

mon toimintahäiriöihin liittyviä vaatimuksia. 

 

Lupamääräyksen 2a muuttaminen 

 

 Kun otetaan huomioon tässä päätöksessä edellä todetut seikat ja aluehallinto-

viraston päätöksessä todettu Säkylän kunnan kuormituksen ja etenkin JVP-

Eura Oy:n puhdistamon tulokuormituksen merkittävä väheneminen ja niiden 

merkitys Eurajoen vesistössä hallinto-oikeus katsoo, että aluehallintovirasto on 

voinut hyväksyä Säkylän kunnan jätevesien purkupaikan pysyttämistä koske-

van hakemuksen. Säkylän kunta on riittävän luotettavalla tavalla esittänyt jäte-

vedenpuhdistamolta Eurajokeen johdettavan kuormituksen vähentyneen siten, 

että se vastaa aluehallintoviraston ympäristölupapäätöksen nro 12/2014/2 lupa-

määräyksen 1 ja sen perustelujen vaatimuksia. Ympäristönsuojelulain 49 §:n 

mukaiset edellytykset jätevesien johtamiselle nykyiseen purkupaikkaan tois-

taiseksi täyttyvät, kun otetaan huomioon valituksen alaisessa päätöksessä mää-

rätty jätevesien käsittelyn tehostaminen. Lupamääräykset ovat ympäristönsuo-

jelulain 52 §:n mukaisesti riittävät ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi ja 

vastaavat parhaan käytettävissä olevan tekniikan vaatimusta nyt kysymyksessä 

olevan jätevedenpuhdistamon kokoluokassa ja vastaanottavan vesistön olosuh-

teissa. Lisäksi hallinto-oikeus toteaa, että Säkylän kunnan esittämät suunnitel-

mat muusta jätevedenpuhdistamon toiminnan tehostamisesta sitovat toimin-

nanharjoittajaa.   

 

Hallinto-oikeus kuitenkin katsoo vastaanottavan vesistön olosuhteet ja jäteve-

denpuhdistamoiden yhteisvaikutukset huomioon ottaen tarpeelliseksi, että 

muutettujen lupamääräysten ja valituksenalaisessa päätöksessä määrätyn jäte-

vedenpuhdistamon toiminnan tehostamisen vaikutuksia vastaanottavaan vesis-

töön tarkastellaan kohtuullisen ajan kuluessa uudelleen. Selvitys on tarpeen, 

kun erityisesti otetaan huomioon Eurajoen alivirtaamatilanteet sekä veden 

käyttö talousvetenä ja teollisuuden raakavetenä sekä joen kastelu- ja virkistys-

käyttö. Samassa yhteydessä on tarpeen tarkastella Köörnummen jätevedenpuh-

distamolla tulevaisuudessa toteutettavien muiden kuormituksen vähentämistoi-

menpiteiden vaikutusta puhdistusprosessiin ja vesistökuormitukseen. Tämän 

vuoksi hallinto-oikeus muuttaa aluehallintoviraston päätöksen lupamääräystä 

2a edeltä ratkaisuosasta ilmenevällä tavalla ympäristönsuojelulain 54 §:n no-

jalla. Selvitysvelvoite on asetettu myös JVP-Eura Oy:n ja Apetit Ruoka Oy:n 

puhdistamoille. Selvityksen tekemiselle on annettu riittävä aika.  

 

Luvan voimassaolo 

 

Ympäristönsuojelulain 87 §:n mukaan ympäristölupaa koskeva päätös voidaan 

määrätä olemaan voimassa määräajan toiminnanharjoittajan hakemuksesta tai 

jos siihen on toiminnan erityisiin ominaisuuksiin, siinä käytetyn tekniikan tai 
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käytettyjen menetelmien uutuuteen tai toiminnan haitallisten vaikutusten arvi-

oinnin vaikeuteen liittyvä painava syy. Säkylän kunnan Köörnummen jäteve-

denpuhdistamon toimintaa koskeva ympäristölupa on ympäristölupaviraston 

päätöksessä nro 14/2005/1 ja aluehallintoviraston päätöksessä 12/2014/2 mää-

rätty olemaan voimassa toistaiseksi. Asiassa ei ole tullut esille ympäristönsuo-

jelulain mukaista toiminnan erityisiin ominaisuuksiin, siinä käytettävään tek-

niikkaan tai menetelmien uutuuteen liittyvää painavaa syytä, jonka johdosta 

luvan tulisi olla määräaikainen. Kyseessä ei ole myöskään toiminnan haitallis-

ten vaikutusten arvioinnin vaikeudesta, varsinkin kun otetaan huomioon hal-

linto-oikeuden tekemä lisäys lupamääräykseen 2a, ja sen johdosta saatava lisä-

selvitys. Näin ollen vaatimukset luvan muuttamiseksi määräaikaiseksi on hy-

lättävä.     

 

Muut vaatimukset  

 

Valituksissa on tuotu esille jätevedenpuhdistamoiden ympäristölupiin ja niiden 

valvontaan liittyvä kantelu ja esitetty, ettei puhdistamojen häiriötilanteista ole 

tiedotettu. Hallinto-oikeus toteaa, että valvontaa koskevat asiat eivät tule rat-

kaistaviksi ympäristölupaa tai siihen liittyvää selvitysvelvoitetta koskevien va-

litusten yhteydessä. Edellä perusteluissa on käsitelty puhdistamon häiriötilan-

teiden merkitystä valituksenalaisen asian kannalta.  

 

Eurajoen vaelluskalakantoja koskevien vaatimusten osalta hallinto-oikeus to-

teaa, että voimassa olevassa Säkylän kunnan Köörnummen jätevedenpuhdista-

mon ympäristölupapäätöksessä on määrätty kalataloudellisesta tarkkailusta ja 

sen raportoinnista sekä määrätty 1 200 euron suuruinen vuotuinen kalatalous-

maksu käytettäväksi kalataloudellisten vahinkojen syntymisen estämiseen jäte-

vesien vaikutusalueella. Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristö-

keskuksen kalatalousviranomainen on hallinto-oikeudelle toimittamassaan vas-

tineessa ilmoittanut toistavansa aluehallintovirastolle esitetyn. Hakemusmenet-

telyssä annetussa lausunnossa kalatalousviranomainen on muun ohella ilmoit-

tanut pitävänsä parhaana vaihtoehtona säilyttää jätevesien purkupaikka tois-

taiseksi Eurajoessa. Tähän on sisältynyt ehdoton vaatimus siitä, että JVP-Eura 

Oy:n saneeraukset viedään loppuun ja laitosten toimintaa edelleen tehostetaan. 

Kehittämis- ja parantamistarve koskee yhtä lailla myös Säkylän kunnan ja 

Apetit Ruoka Oy:n puhdistamoja. Edellä oleva huomioon ottaen hallinto-oi-

keus katsoo, ettei valituksenalaista päätöstä ole syytä muuttaa Eurajoen kalas-

tosta ja kalakannoista valituksissa esitettyjen vaatimusten johdosta.  

 

Hallinto-oikeus toteaa, että mahdollinen Säkylän kunnan ja Apetit Ruoka Oy:n 

jätevedenpuhdistamojen yhteisen purkuviemärin saneeraus ei ole ollut osa nyt 

kysymyksessä olevaa selvitysvelvoitetta. Muutoksenhakijat eivät ole valituk-

sissaan esittäneet muitakaan sellaisia perusteita, joiden seurauksena aluehallin-

toviraston päätöstä olisi pidettävä ympäristönsuojelulain tai muutenkaan lain 

vastaisena. Asiaan ei sovelleta vesilakia.  

 

Lopputulos 

 

Kun otetaan huomioon edellä lausuttu, asiassa ei ole perusteita aluehallintovi-

raston päätöksen muuttamiseen muutoin kuin edellä ratkaisuosasta ilmenevän 

lupamääräyksen 2a täydentämisen osalta. 
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Sovelletut oikeusohjeet 

 

Perusteluissa mainitut 

 

Julkinen kuulutus   

Päätös on annettu julkisella kuulutuksella. 

 

Päätöksestä tiedottaminen 

 

Irjanteen, Mullilan ja Huhdan osakaskuntjen ja Suomen luonnonsuojeluliiton 

Satakunnan piiri ry:n edustajien on viipymättä tämän päätöksen saatuaan il-

moitettava päätöksen tiedoksisaannista asiakumppaneilleen.  

 

Päätöksestä ilmoittaminen 

 

Säkylä, Euran ja Eurajoen kunnanhallitusten on viipymättä julkaistava tieto 

tätä päätöstä koskevasta kuulutuksesta kuntalain 108 §:n mukaisesti. Tiedon 

kuulutuksen julkaisemisesta tulee olla nähtävillä vähintään sen ajan, jonka ku-

luessa päätökseen 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 7.2.2022. 

 

Valitusosoitus on liitteenä HallJK (01.20). 
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 Diaarinumero 

 00086/20/5110 

00087/20/5110 

00088/20/5110 

 

 

 

 

Asian ovat ratkaisseet lainoppineet hallinto-oikeustuomarit Reko Vuotila ja 

Riitta Riihimäki, luonnontieteiden alan hallinto-oikeustuomari Juha  

Väisänen sekä tekniikan alan hallinto-oikeustuomari Jenni Korpeinen. Asian 

on esitellyt Riitta Riihimäki. 

 

 

 

 

 

 

 

Reko Vuotila   Juha Väisänen 

 

 

 

 

 

 

Jenni Korpeinen   Riitta Riihimäki 

 

 

 

 

Toimituskirjan antaja: 

 

 

Anu Sara 

lainkäyttösihteeri 
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 Diaarinumerot 

 00086/20/5110 

00087/20/5110 

00088/20/5110 

 

 

 

 

Jakelu 

 

Päätös ja maksu Suomen luonnonsuojeluliiton Satakunnan piiri ry ym., maksutta 

 

 Irjanteen, Mullilan ja Huhdan osakaskunta ym., maksutta 

 

 Eurajoen vesiensuojeluyhdistys ry, maksutta  

 

 

 

Jäljennös maksutta 

Säkylän kunnan ympäristönsuojeluviranomainen 

 

Euran kunnan ympäristönsuojeluviranomainen 

 

Eurajoen kunnan ympäristönsuojeluviranomainen 

 

Säkylän kunnanhallitus 

 

Euran kunnanhallitus 

 

Eurajoen kunnanhallitus 

 

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus/ 

Kalatalousryhmä, sähköisesti 

 

Varsinais-Suomen 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


