
LÄNSI- JA SISÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTO 
puh. 0295 018 450 
fax 06 317 4817 
kirjaamo.lansi@avi.fi 

Vaasan päätoimipaikka 
Wolffintie 35 
PL 200, 65101 Vaasa 

  

 

  

PÄÄTÖS 
 

Nro 20/2016/1 

 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/692/2015 

  Annettu julkipanon jälkeen 

  9.2.2016 

 
 

 

 

ASIA  Nenäinniemen jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan edellyttämä selvitys 

uuden jätevesien purkuputken rakentamiseksi, Jyväskylä 

 

HAKIJA   Jyväskylän Seudun Puhdistamo Oy 

 Raivionsuntti 10 

 40520 Jyväskylä 

 

LAITOS JA SEN SIJAINTI 

  

Nenäinniemen jätevedenpuhdistamo sijaitsee Jyväskylän Nenäinniemessä 

noin 4 km keskustaajaman kaakkoispuolella asemakaava-alueella, kiinteis-

töllä 179-26-80-2. Jätevedenpuhdistamon tontti on asemakaavassa merkit-

ty kaavamerkinnällä ET, yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennus-

ten ja laitosten alue. Käsitellyt jätevedet johdetaan purkuputkessa Päijän-

teeseen Nenäinniemen itäpuolelle. 

  

ASIAN PERUSTE 

 

Itä-Suomen ympäristölupaviraston Nenäinniemen jätevedenpuhdistamolle 

17.8.2009 myöntämän ympäristöluvan (dnro ISY-2007-Y-281) lupamää-

räyksessä 1 on määrätty toimittamaan ympäristölupaviranomaiselle 

31.8.2010 mennessä rakentamissuunnitelma uuden jätevesien purkuput-

ken rakentamiseksi Iso-Lehtisaaren länsipuolella olevaan purkukohtaan. 

Ympäristölupaviranomainen voi täsmentää lupamääräyksiä tai täydentää 

lupaa suunnitelman johdosta. Korkein hallinto-oikeus on päätöksessään 

16.10.2013 pidentänyt kyseistä määräaikaa siten, että suunnitelma on toi-

mitettava 31.1.2015 mennessä lupaviranomaiselle.  

 

LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA 

 

Ympäristönsuojelusta annetun valtioneuvoston asetuksen 1 §:n 2 momen-

tin kohdan 13 c) mukaan yhdyskuntajätevesien käsittelyä ja johtamista, 

kun kyse on asukasvastineluvultaan vähintään 100 henkilön jätevesien kä-

sittelemisestä, koskevan ympäristölupahakemuksen ratkaisee aluehallinto-

virasto. 
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ASIAN VIREILLETULO    

  Asia on tullut vireille Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastossa 

2.2.2015.   

 

VOIMASSA OLEVA YMPÄRISTÖLUPA 

 

Itä-Suomen ympäristölupavirasto on 17.8.2009 antamallaan päätöksellä 

numero 76/09/1 tarkistanut Nenäinniemen jätevedenpuhdistamon ympäris-

töluvan. Lupaa on muutettu Vaasan hallinto-oikeuden päätöksellä 

14.4.2011 (numero 11/0095/1) ja korkeimman hallinto-oikeuden päätöksel-

lä 16.10.2013 (taltionumero 3283). 

 

Ympäristöluvan lupamääräys 1 kuuluu seuraavasti: ”Jätevedet johdetaan 

edelleen Päijänteeseen nykyisellä purkupaikalla Nenäinniemen itäpuolella. 

Luvan haltijan on toimitettava ympäristölupavirastoon 31.1.2015 mennessä 

rakentamissuunnitelma uuden jätevesien purkuputken rakentamiseksi Iso-

Lehtisaaren länsipuolella olevaan purkukohtaan (YKI 3437450, YKP 

6900900), joka on osoitettu hakemuksen liitteenä 15 olevan 30.10.2007 

päivätyn Päijänteen Poronselän virtausoloja ja purkupaikan vaihtoehtoisia 

sijoituspaikkoja selvittäneen raportin sivulla 64 (vaihtoehto A). Rakenta-

missuunnitelmaan on liitettävä muiden selvitysten ohella perusteltu arvio 

jätevesien purkupaikan siirtämisen vaikutuksista vesistössä ja kustannuk-

sista sekä kannanotto purkupaikan siirtämisestä mahdollisesti aiheutuvista 

vahingoista ja esitys näiden hyvittämiseksi. Ympäristölupavirasto voi täs-

mentää lupamääräyksiä tai täydentää lupaa suunnitelman johdosta.”  

 

Määräystä on perusteltu seuraavasti: ”Lupahakemukseen liitetyissä vaih-

toehtoisia jätevesien purkupaikkoja koskevissa selvityksissä on todettu 

olevan olemassa nykyistä purkupaikkaa haitattomampia vaihtoehtoja jäte-

vesien johtamiseksi vesistöön. Laadittujen virtausmallien perusteella Kel-

jonlahden voimalaitoksen lauhdevesien johtaminen Iso-Urtin pohjoispuolel-

le vaikuttaa virtausoloihin ja jätevesien leviämiseen Vähä-Urtin ympäristös-

sä, mikä on otettava huomioon vaihtoehtoisten jätevesien purkupaikkojen 

soveltuvuutta arvioitaessa.  

 

Jätevesistä johtuvien hygieenisten haittojen poistaminen Nenäinniemen lä-

hialueelta kokonaan edellyttäisi purkupaikan siirtämistä 2,4 km:n etäisyy-

delle puhdistamosta Vähä-Urtin kaakkoispuolelle. Tämä myös jossain 

määrin parantaisi Nenäinniemen itärannan ja Vähä-Urtin välisen vesialu-

een veden laatua ja vesialueen biologista tilaa. Lisäksi purkupaikan siirtä-

minen parantaisi Vähä-Urtin pohjoispuolisten pienialaisten syvänteiden 

happitilannetta ja veden laatua talviaikana, koska jätevettä ei enää kerään-

tyisi niiden alusveteen. Poronselän laajemman syvänteen tila ei todennä-

köisesti paranisi, vaan talviaikana jätevettä kerääntyisi edelleen syvänteen 

pohjalle. Joissain olosuhteissa jätevesien purkupaikan siirtäminen esitet-

tyyn uuteen purkupaikkaan (vaihtoehto D) voisi lisätä suolistoperäisten 

bakteerien määrää Vähä-Urtin tai Iso-Urtin itärannalla, jolloin jätevesien 

haitalliset vaikutukset uuden purkupaikan lähialueella jossain määrin li-

sääntyisivät. 
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Kokonaisuutena tarkasteltuna purkupaikan siirtäminen Vähä-Urtin kaak-

koispuolelle ei merkittävästi parantaisi veden laatua eikä ekologista tilaa. 

Vastaava on johtopäätös myös purkualueella esiintyvien hygieenisten hait-

tojen suhteen, kun otetaan huomioon lupamääräykseen 2 sisältyvä vesis-

töön johdettavan jäteveden hygienisoimista koskeva vaatimus. Kun ote-

taan huomioon myös toimenpiteestä aiheutuvat noin 3,3 miljoonan euron 

kustannukset, ei purkupaikan siirtäminen tähän kohtaan ole perusteltua. 

 

Jätevesien johtamisesta aiheutuvia haittoja on kuitenkin mahdollisuuksien 

mukaan vähennettävä vesistössä purkupaikan valinnalla. Pohjois-

Päijänteen virtausoloista laadittujen selvitysten perusteella Ison Lehtisaa-

ren länsipuolelle sijoittuva purkupaikka (vaihtoehto A) on virtaus- ja laime-

nemisolosuhteiltaan nykyistä purkupaikkaa olennaisesti parempi vaihtoeh-

to, eikä Keljonlahden voimalaitoksen lauhdevesien johtaminen Vähä-Urtin 

länsipuolelle olennaisesti muuta tämän alueen virtausolosuhteita. Määräys 

vaihtoehtoa A koskevan rakentamissuunnitelman laatimisesta tarvittavine 

selvityksineen on annettu tämän vaihtoehdon toteuttamiskelpoisuuden sel-

vittämiseksi, koska edellytykset vähentää jätevesien johtamisesta aiheutu-

via haittoja siirtämällä purkupaikka Ison Lehtisaaren länsipuolelle ilmeisesti 

ovat olemassa.” 

 

VAIHTOEHTOINEN PURKUPAIKKA 

 

Jätevedenpuhdistamon nykyinen purkupaikka sijaitsee Nenäinniemen itä-

puolella 120 m rannasta. Vaihtoehtoinen purkupaikka sijaitsee nykyisen 

purkupaikan tasolla, mutta syvemmällä alueella noin 50 m Iso Lehtisaaren 

länsipuolella olevan vesiliikenneväylän keskilinjasta. Rakennettavan pur-

kuputken pituus olisi noin 370 metriä. Putki on halkaisijaltaan 1600 mm:n 

muoviputki. Rakennussuunnitelman mukaan putki asennetaan kaivantoon 

noin 190 metrin matkalta ja muuten painotetaan 100 %:n painotuksella tyh-

jän putken nosteesta. Painotustapana on putkirakenteen välitilan betonointi 

ja teräsbetonipainot (satulapainot). Satulapainot asennetaan putken päälle 

noin 15 metrin välein. 

 

VESISTÖVAIKUTUKSET NYKYTILANTEESSA 

 

Jätevesien fosforikuormitus on vähentynyt 1980-luvun vaihteen noin 

150 kg/vrk nykyiseen hieman alle 40 kg/vrk. Jätevesien typpikuorma on 

nykytasolla noin 2200 kg/vrk, ja on kasvanut viimeisten kymmenen vuoden 

aikana. Nenäinniemen puhdistamon fosforikuorma on vuosina 2008–2012 

ollut keskimäärin 42 % Pohjois-Päijänteelle tulevasta jätevesien sisältä-

mästä fosforikuormasta ja 7 % fosforin kokonaiskuormasta. Vastaavasti 

puhdistamon typpikuorman osuus on ollut 90 % jätevesien typpikuormasta 

ja 22 % typen kokonaiskuormasta. Puhdistamo on nykyisin vesialueen ai-

noa BOD-kuormittaja.  

 

Nenäinniemen puhdistamon fosforikuorma on nostanut Poronselän fosfori-

pitoisuutta keskimäärin 1,0 µg/l vuosina 2008–2012. Vastaava typpipitoi-

suuden nousu on ollut 170 µg/l. Fosforipitoisuus Poronselällä on lievästi 

rehevän vesistön tasolla ja Ristinselällä lähellä karun vesistön arvoja. Jäte-

vedet alentavat Poronselän alusveden happipitoisuutta lopputalvella kes-

kimäärin noin 1 mg/l, ja alenema on suurimmillaan noin 2 mg/l. Loppu-
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kesällä jätevesien vaikutus alusveden happipitoisuuteen on vähäinen, 

enimmillään pohjan lähellä noin 0,5 mg/l.  

 

Pohjois-Päijänteen ja Poronselän alue on rehevähkö, mikä näkyy kalayh-

teisössä. Ulappavesien valtalajeja ovat ahven ja särki. Muita merkittäviä la-

jeja ovat kuore ja kuha. Viimeisten noin 15 vuoden aikana kuhakanta on 

voimistunut. Kuha viihtyy koko Pohjois-Päijänteen alueella, ja sen kannat 

ovat koko alueella hyvät. Pohjois-Päijänteellä harjoitetaan monipuolista 

vapaa-ajankalastusta ympäri vuoden. Tärkeimmät saalislajit ovat ahven, 

hauki ja kuha. Kalastustiedustelun mukaan lauhdevedet koettiin kalastusta 

haittaavina tekijöinä useimmin Jyväsjärvellä ja Keljonlahden voimalan lähi-

alueella. Poronselällä vesistön rehevöitymisen ja heikon vedenlaadun kat-

sottiin useimmin aiheuttaneen kohtalaista haittaa kalastukselle. Vastan-

neista 14 % katsoi lisäksi jätevedenpuhdistamojen, maa- ja metsätalouden 

sekä metsäteollisuuden kuormituksen aiheuttaneen runsasta haittaa kalas-

tukselle. Ekologisen luokittelun mukaan Päijänteen pohjois- ja keskiosat 

kuuluvat hyvään ekologiseen luokkaan. 

 

Kesällä vuosina 2011–2014 tehtyjen mikrobitutkimusten mukaan uimave-

den laatu on uimakaudella (15.6.–31.8) ollut hyvä. Vuonna 2014 touko- ja 

syyskuussa purkupaikan lähellä bakteerimäärät ylittivät hyvän uimaveden 

raja-arvot. 

 

Nenäinniemen puhdistamon purkuvesistön virkistyskäytölle aiheuttama 

haitta liittyy lähinnä hygieenisiin vaikutuksiin purkupaikan lähialueella sekä 

ravinnekuorman aiheuttamaan levämäärän lisääntymiseen (rehevöitymi-

nen). Lisäksi tietoisuus jätevesistä saattaa aiheuttaa sen, että alue mielle-

tään virkistyskäyttöarvoltaan heikommaksi kuin se seurannassa käytettyjen 

mittareiden mukaan todellisuudessa on. 

 

Suolistoperäisten indikaattoribakteerien määrän on todettu ajoittain kohoa-

van selvästi taustapitoisuuksia korkeammiksi Nenäinniemen itärannalla 

sekä harvemmin etelärannalla. Bakteerimäärät saattavat kohota tasolle, 

jolla vesi on huonolaatuista uimavettä. Puhdistamon jätevesien ravinne-

kuorman aiheuttama levämäärän kasvu purkuvesistössä on varsin vähäi-

nen, eikä sen voida katsoa haittaavan sanottavasti virkistyskäyttöä.  

 

SELVITYS PURKUPAIKAN SIIRRON VAIKUTUKSISTA POHJOIS-PÄIJÄNTEELLÄ 

 

Hakija on teettänyt selvityksen, jossa Nenäinniemen puhdistamon jäteve-

sien purkupaikan sijainnin vaikutusta aineiden kulkeutumiseen tutkittiin 

kolmiulotteisen virtaus- ja vedenlaatumalin avulla (Coherens-malli). Mallilla 

tehtiin laskentoja kesän 2012 tilanteessa sekä eri skenaariotilanteissa. Ke-

sän 2012 tilanteessa käytettiin kesän 2012 käsitellyn jäteveden vedenlaa-

tutietoja ja laskettiin tulokset sekä nykyiselle että vaihtoehtoiselle purkupai-

kalle. Kummankin purkupaikan tapauksessa laskettiin lisäksi kuvitteellinen 

ohijuoksutustilanne, jossa järveen johdettaisiin käsittelemätöntä jätevettä 

sekä kesän 2012 tuulien vallitessa että kahdessa vakiotuulitilanteessa. 

Vaihtoehtoiselle purkupaikalle laskettiin myös vaihtoehto, jossa käsitellyn 

jäteveden pitoisuuksina käytettiin vuonna 2003 annetun vuoden 2017 lop-

puun asti voimassa olevan ympäristöluvan lupamääräysten sallimia enim-

mäispitoisuuksia.  
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Tuloksia tarkasteltiin kuudessa paikassa tutkimusalueella: Lehtisaari W, 

Lehtisaari NW, Syvänne, Vähä-Urtti E, Vähä-Urtti N ja Pohjanlahti. Lehti-

saari W –niminen paikka sijoittuu nykyisen ja vaihtoehtoisen purkupaikan 

väliin ja kuvaa tilannetta näiden läheisyydessä. Lehtisaari NW –paikka on 

Iso Lehtisaaren ja Hämeenlahden välissä ylävirtaan purkupaikoista. Tämän 

paikan tuloksista nähdään, kulkeutuuko purkupaikoilta vettä joskus pohjoi-

seen päin. Syvänne-paikka sijaitsee purkupaikoista etelään Poronselän 

syvänteessä, jossa veden syvyys on noin 25 metriä. Eteläisin paikka on 

Vähä-Urtti E, Vähä-Urtin saaresta etelään suuntautuvassa syvänteessä. 

Vähä-Urtti N – paikan tulosten avulla voidaan arvioida purkupaikoilta län-

teen Keljonlahdelle päin kulkeutuvan veden määrää ja laatua. Pohjanlahti 

– paikan tulokset kertovat Ristikiven ja Nenäinniemen välisen lahdelman ti-

lanteesta. 

 

Mallilaskelmien mukaan jätevettä kulkeutuu Vähä-Urtin pohjoispuoliseen 

salmeen ja sitä kautta Keljonlahden suuntaan herkemmin nykyiseltä pur-

kupaikalta kuin vaihtoehtoiselta purkupaikalta. Vaihtoehtoiselta purkupai-

kalta jätevesi taas kulkeutuu hieman suuremmassa määrin etelään Vähä-

Urtin itäpuolelle kuin nykyiseltä purkupaikalta. Tuulen suunta vaikuttaa 

myös jätevesien kulkeutumiseen. Tavanomaisessa kesätilanteessa, kun 

käsitellyn jäteveden sisältämät ainepitoisuudet ovat alle lupamääräysten, 

on purkupaikan sijainnilla vaikutusta lähinnä purkupaikan edustalla. Nykyi-

sen ja vaihtoehtoisen purkupaikan vesistövaikutuksissa laskennallisesti to-

detut erot ovat erittäin pienet ja alle vesinäytteiden määritystarkkuuden. 

Poikkeuksellisen kuormitusjakson aikana Vähä-Urtin ja Nenäinniemen väli-

sessä salmessa nykyiseltä purkupaikalta kulkeutunut jätevesi lisäisi kiinto-

aineen pitoisuutta mallin mukaan enimmillään 9 % järviveden keskimääräi-

sestä pitoisuudesta. Vaihtoehtoiselta purkupaikalta kulkeutunut jätevesi li-

säisi kiintoaineen pitoisuutta samaan paikkaan enimmillään 6 %. Vastaava 

kokonaisfosforin pitoisuuslisäys olisi 24 % nykyiseltä purkupaikalta ja 15 % 

vaihtoehtoiselta purkupaikalta. Merkittävä osa jätevedestä kulkeutuu mallin 

mukaan kuitenkin etelään päin Vähä-Urtin itäpuolitse myös nykyiseltä pur-

kupaikalta eikä Vähä-Urtin ja Nenäinniemen väliseen salmeen. 

 

NYKYISEN JA VAIHTOEHTOISEN PURKUPAIKAN AIHEUTTAMAT HAITAT VESISTÖN 

KÄYTÖLLE 

Jäteveden aiheuttamat haitat korostuvat poikkeustilanteissa, joissa joudu-

taan johtamaan käsittelemätöntä jätevettä vesistöön. Normaalitilanteessa 

jätevesi sekoittuu melko pian järviveteen. Kun käsitellyn jäteveden sisältä-

mät ainepitoisuudet ovat alle lupamääräysten, on purkupaikan sijainnilla 

vaikutusta lähinnä purkupaikan edustalla.  

 

Puhdistamon purkuputken siirtäminen vaihtoehtoiselle purkupaikalle vä-

hentää useimmissa olosuhteissa todennäköisyyttä, että jätevettä kulkeutuu 

Nenäinniemen rannoille ja aiheuttaa hygieenistä haittaa. Iso Lehtisaaren 

rantoja ei käytetä virkistykseen samalla tavoin kuin Nenäinniemen rantoja, 

joten virkistyskäytölle aiheutuva haitta on vähäisempi. On kuitenkin huo-

mattava, että ympäristöluvassa määrätty puhdistetun jäteveden hygieni-

soinnin käyttöönotto vähentää huomattavasti jäteveden mukana vesistöön 

joutuvien mikrobien määrää ja vähentää oleellisesti hygieenisiä haittoja 

purkuputken sijainnista riippumatta. 
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Vesistön rehevyystasolle purkupaikan valinnalla ei ole merkitystä, koska 

paikat sijaitsevat varsin lähellä toisiaan.  

 

On todennäköistä, että puhdistamon jätevesien johtamisesta kalastukselle 

aiheutuva haitta ei tule lainkaan muuttumaan uudella purkupaikalla verrat-

tuna nykyiseen purkupaikkaan. Haitta liittyy lähinnä vesistön rehevyysta-

soon, joka ei tule kasvamaan.  

 

Purkuvesistön tila on nykyisin hyvä ja puhdistamon jätevesien vaikutus ve-

den laatuun ja käyttökelpoisuuteen on melko vähäinen. Mikäli jäteveden 

purkupaikka säilyy nykyisellään, lisäkorvaustarvetta rantakiinteistöjen tai 

vesialueen omistajille ei tule olemaan. Tarvetta korvauksiin ei myöskään 

aiheudu, vaikka purkupaikka siirrettäisiin vaihtoehtoiselle paikalle, sillä va-

hinkoalue ei tule ulottumaan laajemmalle alueelle kuin miltä kertakaikkiset 

korvaukset on jo aiemmin maksettu. 

 

Kalatalousmaksua maksetaan vuosittain, eikä maksun korottamiseen ole 

tarvetta tulevaisuudessa nykyisellä tai vaihtoehtoisella purkupaikalla. 

 

HAKIJAN ESITYS PURKUPAIKASTA 

  

Hakija on laatinut vuoden 2014 aikana yleissuunnitelman Nenäinniemen 

puhdistamon saneerauksesta ja laajennuksesta. Yleissuunnitelmassa on 

esitetty kaikki ne toimenpiteet, jotka toteuttamalla varmistetaan puhdista-

mon uusien lupaehtojen saavuttaminen vuoden 2018 alusta. Yleissuunni-

telman mukaisesti puhdistamolle rakennetaan tertiäärikäsittely, joka toteu-

tetaan kiekkosuodatuksella. Tämän jälkeen suodatettu jätevesi johdetaan 

kanavaan asennetun UV-desinfiointiyksikön läpi. Desinfiointiyksikön teho 

tullaan mitoittamaan EU:n uimavesidirektiivin hyvälle uimavedelle asetettu-

jen vaatimusten mukaisesti. Desinfiointiyksikkö tulee olemaan käytössä 

avovesiaikana ympäristöluvan lupaehtojen mukaisesti. Desinfiointiyksiköllä 

varmistetaan purkupisteeseen johdettavan käsitellyn jäteveden hygieeni-

nen laatu purkuvesistön virkistyskäyttöä ajatellen. 

 

Nenäinniemen puhdistamo on seurannut omavalvontana järviveden kesä-

aikaista hygieenistä laatua Nenäinniemen itä- ja etelärannan havaintopis-

teissä jo vuodesta 2011 lähtien. Uimakausina 2011–2014 purkualueella ei 

havaittu korkeita bakteerimääriä ja järviveden hygieeninen laatu oli hyvä. 

Tilanne tulee edelleen paranemaan kesällä 2018, kun edellä mainitut puh-

distamon laajennuksen yhteydessä toteutettavat kiekkosuodatus ja desin-

fiointiyksikkö on otettu käyttöön.  

 

Yhtiö tulee jatkamaan järviveden hygieenisen laadun seurantaa nykyisen 

seurantaohjelman mukaisesti myös tulevina kesinä. Tällöin voidaan seura-

ta aikanaan desinfioinnin vaikutusta rantavesien hygieniatasoon ja verrata 

saatuja tuloksia ennen desinfiointiyksikön käyttöönottoa saatuun aineis-

toon.  

 

Vaihtoehtoiseen purkupisteeseen mahdollisesti rakennettavan uuden pur-

kuputken toteutuksen kustannusarvio on FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy:n 

yleissuunnitelman mukaisesti 950 000 euroa, alv 0 %. Hakija toteaa, ettei 
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esitetyllä vaihtoehtoisen purkupisteen toteutuksella saavuteta sellaisia ve-

sistön virkistyskäytön tai kalastuksen kannalta katsottavia hyötyjä, että uu-

den purkuputken rakentaminen vaihtoehtoiseen purkupisteeseen olisi ta-

loudellisesti mitenkään perusteltavissa. 

 

Hakija pitää niin vesistön virkistyskäytön kuin myös teknistaloudelliselta 

kannalta katsoen parhaiten perusteltuna vaihtoehtona jatkaa nykyisen pur-

kupisteen käyttöä myös tulevaisuudessa. 

 

HAKEMUKSEN KÄSITTELY  

 

Hakemuksesta tiedottaminen  

 

Hakemus on annettu tiedoksi kuuluttamalla Jyväskylän kaupungissa 10.9.–

12.10.2015 sekä erityistiedoksiantona asianosaisille. Kuulutuksesta on jul-

kaistu ilmoitus Keskisuomalainen -lehdessä 10.9.2015. 

 

Aluehallintovirasto on pyytänyt hakemuksen johdosta lausunnon Keski-

Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ympäristö ja luonnon-

varat -vastuualueelta, Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökes-

kuksen kalatalousviranomaiselta, Jyväskylän kaupungilta, Jyväskylän kau-

pungin ympäristönsuojeluviranomaiselta, Jyväskylän kaupungin tervey-

densuojeluviranomaiselta, Muuramen kunnan ympäristönsuojeluviran-

omaiselta ja Liikennevirastolta. 

 

Lausunnot 1) Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ympä-

ristö ja luonnonvarat -vastuualue on todennut, että selvityksessä esite-

tyllä purkujohdon vaihtoehtoisella purkupaikalla ei ole saavutettavissa Poh-

jois-Päijänteen kannalta tarkasteltuna eikä myöskään alueen muiden tär-

keiden arvojen turvaamisen näkökulmasta arvioituna merkittäviä hyötyjä. 

Uuden purkupaikan valinta ja toteuttaminen on toimenpiteenä kuitenkin 

luonteeltaan passiivinen, eli sen avulla ei paranneta millään tavoin jäteve-

denpuhdistamon käsittelytehoa eikä todennäköisesti paranneta myöskään 

purkualueen vedenlaatua. Tässä tapauksessa on kuitenkin lupaviranomai-

nen määrännyt, että JSP Oy:n tulee selvittää, onko mahdollisesti löydettä-

vissä nykyistä parempi purkupaikka vesistöön johdettaville jätevesille. ELY-

keskuksen näkemyksen mukaan Nenäinniemen jätevedenpuhdistamolle 

suunnitellut laajennus- ja saneeraustoimenpiteet parantavat toteutuessaan 

puhdistamon käsittelytehoa ja vähentävät jätevesien aiheuttamaa kuormi-

tusta Pohjois-Päijänteelle sekä parantavat vesistöön johdettavan jäteveden 

hygieenistä laatua. Jätevedenkäsittelyyn suunnitellut toimenpiteet ovat riit-

täviä tässä vaiheessa eikä Keski-Suomen ELY-keskus näe mitään perus-

teltua tarvetta uuden jäteveden purkujohdon rakentamiselle eikä myöskään 

purkupaikan muutokselle. 

 

 2) Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kalata-

lousyksikkö on todennut, että yleistä kalatalousetua valvovana viranomai-

sena se ei vastusta hakijan esitystä nykyisen purkupaikan säilyttämisestä. 

Jätevesien purkupaikan muuttaminen ei aiheuttaisi merkittäviä muutoksia 

jätevesistä kalakannoille ja kalastukselle aiheutuviin haittoihin.  
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 Uuden purkuputken asentamiseksi tarvittavat ruoppaustyöt voivat aiheut-

taa tilapäistä veden samentumista. Mikäli uusi purkuputki rakennetaan, tu-

lee putki painottaa ja sijoittaa siten, että se haittaa kalastusta mahdollisim-

man vähän. Hanke tulee toteuttaa ajankohtana, jolloin kaivu- ja ruoppaus-

töiden aiheuttama veden samentuminen on mahdollisimman vähäistä ja 

hankkeesta on mahdollisimman vähän haittaa alueen kalakannalle. 

 

 3) Jyväskylän kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen on toden-

nut, että hakija on selvittänyt luotettavasti molempien purkuputkien jäteve-

sien vesistövaikutukset Pohjois-Päijänteellä. Saatujen selvitysten perus-

teella uudella jätevesien purkuputken rakentamisella ei saavuteta merkittä-

viä etuja alueen vedenlaadulle. Jätevesipäästöjen poikkeustilanteissa, kun 

puhdistamo ei toimi normaalisti, vesistökuormitus vähenisi jossain määrin 

purkuputken lähivesialueilla, mikäli purkuputken paikkaa siirrettäisiin kau-

emmaksi. 

 

 Uuden purkuputken rakentamiskustannukset ovat noin 950 000 euroa. 

Purkuputken siirron aiheuttama vedenlaadun paraneminen tulisi olemaan 

hyvin pientä ja rajoittuisi lähinnä harvinaisiin poikkeustilanteisiin Suomen 

ympäristökeskuksen ja Jyväskylän yliopiston ympäristötutkimuskeskuksen 

tekemien selvitysten perusteella. Koska rakentamiskustannukset ovat suu-

ret verrattuna saatavaan virkistyskäyttöhyötyyn, on perusteltua, että alue-

hallintovirasto hyväksyy hakijan esittämän ratkaisun nykyisen purkuputken 

säilyttämisestä. 

 

 Hakija on seurannut purkuputken välittömässä läheisyydessä olevan vesi-

alueen hygieenistä tilaa vuodesta 2011 alkaen. Jätevesivaikutukset ovat 

näkyvissä pääosin nykyisen purkuputken välittömässä läheisyydessä. Ne-

näinniemen jätevedenpuhdistamo tulee rakentamaan vuoden 2017 aikana 

uuden puhdistusjärjestelmän, johon liitetään myös uuden UV-yksikön 

asentaminen. Uusi UV-yksikkö tulee parantamaan entisestään jäteveden 

hygieenistä tilaa ja bakteeripitoisuudet tulevat todennäköisesti vähene-

mään nykyisestä tilanteesta. 

 

 Jyväskylän kaupungin ympäristönsuojelulle on tullut joitain yhteydenottoja 

liittyen jätevedenpuhdistamon toimintaan. Yhteydenotot ovat koskeneet 

pääosin puhdistamon hajuhaittoja lähiasutukselle. Yksi yhteydenotto on 

koskenut järviruovikon poistotarvetta puhdistamon alapuolisilla ranta-

alueilla. 

 

 Kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen pyytää jatkossa saada tietoon-

sa raportit, joilla seurataan jätevesien vaikutusta vesistön hygieeniseen 

laatuun.  

 

 4) Jyväskylän kaupungin ympäristöterveysjaosto kaupungin tervey-

densuojeluviranomaisena on todennut, että hakija on ympäristölupaehto-

jen mukaisesti selvittänyt molempien purkuputkien vesistövaikutukset Poh-

jois-Päijänteellä. Myös purkuvesistön hygieenistä laatua on puhdistamon 

toimesta seurattu jo useamman vuoden ajan. Saatujen selvitysten mukaan 

purkupaikan siirrolla ei saavuteta merkittäviä etuja alueen vedenlaadulle. 
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 Purkuvesistön hygieenistä laatua voidaan nykytilanteeseen verrattuna pa-

rantaa, kun puhdistamon laajennuksen yhteydessä toteutettavat kiekko-

suodatus ja desinfiointi otetaan käyttöön. Ympäristölupamääräyksissä 

edellytetyn hygienisoinnin käyttöönotto vähentää huomattavasti nykyiseen 

purkupisteeseen johdettavan jäteveden mukana vesistöön joutuvien mik-

robien määrää ja näin myös virkistyskäytölle mahdollisesti aiheutuva haitta 

pienenee. Nenäinniemen puhdistamon tämän hetkisen toiminnan aiheut-

tamista purkuvesistön hygieenisistä haitoista ei viime vuosina ole tullut vali-

tuksia ympäristöterveydenhuollon tietoon. Lähimpien yleisten uimarantojen 

(Nenäinniemi ja Salmiranta) uimaveden laatu on ollut viime vuosina hyvä. 

Ympäristöterveysjaosto esittää, että aluehallintovirasto hyväksyy hakijan 

esittämän perustellun ratkaisun nykyisen purkuputken säilyttämisestä en-

nallaan.  

 

 Ympäristöterveydenhuolto pyytää jatkossa saada tietoonsa tutkimusraportit 

jäteveden vaikutuksista purkuvesistön hygieeniseen laatuun. 

 

 5) Liikennevirasto on lausunnossaan todennut, että mikäli hakemusasian 

ratkaisuna on purkupaikan siirtäminen, työssä on huomioitava seuraavat 

asiat: 

 

 Purkuputki on asennettava riittävästi painotettuna pohjaan niin, että se 

painuu pohjaan tasaisesti ja pysyy paikallaan kaikissa olosuhteissa. Väylän 

läheisyydessä, noin 100 metrin etäisyydelle väylän keskilinjasta, putki on 

asennettava väylän haraustason +74,70 NN alapuolelle. Haraustaso laske-

taan purjehduskauden alavertailutasosta NW nav +77,70 NN vähennettynä 

haraussyvyys 3 m.  

 

 Liikenneviraston näkemyksen mukaan suunnitelman mukaista purkupaik-

kaa ei voi merkitä kelluvalla erikoismerkillä johtuen paikan sijainnista lähel-

lä väylälinjojen taitetta.  

 

 Mahdollinen rakennustyö on tehtävä vesiliikennettä häiritsemättä, mahdol-

lisuuksien mukaan mieluiten purjehduskauden ulkopuolella. Asennustyötä 

ei saa tehdä vilkkaimman kesäkauden 1.6.–15.8. aikana. 

 

 Purkuputki tulee merkitä Liikenneviraston ohjeen nro 23/2014 Ilmajohtojen 

sekä kaapeleiden ja putkijohtojen asettaminen ja merkitseminen vesialu-

eella mukaisesti. 

 

 Hankkeesta vastaavan on ilmoitettava rakennustyön valmistumisesta em. 

ohjeen mukaisesti sisävesiväyläyksikölle. Valmistumisilmoituksen mukaan 

on liitettävä toteutumakartta, linjan koordinaatit sekä tiedosto rakenteiden 

karttaan merkitsemistä varten. 

 

Muistutukset ja mielipiteet 

 6) Tuomas Hintikka (Selänranta II, 179-401-4-302, Jyväskylä)  on muis-

tutuksessaan huomauttanut, että esitettyä toimintamallia ei voida hyväk-

syä, koska se aiheuttaa kohtuutonta haittaa niille, jotka ovat ympäristölu-

van eri vaiheissa aikaisemmin ilmaisseet mielipiteensä asiasta. Putken siir-

toon vaaditaan ympäristölupa, koska Nenäinniemen puhdistamo on Keski-

Suomen suurimpia vesistön likaajia. 
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 BAT-periaatteen mukaisesti purkuputken pitäisi olla vähintään 2 km pitkä, 

purkupiste niin, että Keljonlahden voimalaitoksen lauhdevedet lisähapetta-

vat jätevesiä, eivätkä jätevedet saa aiheuttaa muistuttajan kiinteistölle kas-

vavaa haittaa, jonka purkuputken siirtäminen nyt hakijan ehdotuksen mu-

kaisesti ja myös Jyväskylän yliopiston raportinkin perusteella kiistatta ai-

heuttaisi. Lisäksi malli on tehty hiljaisen 1 m/s tuulen perusteella. Voidaan 

olettaa, että kovalla etelätuulella tilanne on pahempi. Vallitseva tuulen-

suunta Suomessa on lounaistuuli ja tuulitarkastelu on rajattu vain osalle 

vuodesta vain eräiden vuosien tuulitilastoihin perustuen. Hakijan esittämiä 

virtauslaskelmia ei voida näiden vakavien puutteiden vuoksi hyväksyä. 

 

 Hakijan tulee käsitellä jätevetensä BAT-periaatteiden perusteella ja tämä ei 

ehdotetulla mallilla toteudu. Hakijan tulee myös asentaa hapetin pohjoisen 

Poronselän syvänteiden kohdalle niin, että jo vuosikymmeniä jatkuneen 

kuormituksen aiheuttama happipitoisuuden alenema keväällä ja metyyli-

elohopean muodostumista sedimenteissä saadaan vähennettyä ja jo ai-

heutunutta tuhoa korjattua. 

 

 Jyväskylän Seudun Puhdistamon teettämät selvitykset Suomessa vallitse-

van tuulensuunnan (lounaistuulet) vaikutuksesta jätevesien kulkeutumi-

seen ovat mahdollisesti tilaajan antamien viitetietojen perusteella tai muus-

ta syystä puutteellisia sekä SYKEn Coherens-mallinnuksessa että Jyväs-

kylän yliopiston raportissa, ja hakijan hakemus tulee ottaa uudelleen käsit-

telyyn uuden ympäristöluvan myöntämiseksi, koska muistuttajan kiinteistöl-

le aiheutuu kohtuutonta haittaa jo Jyväskylän yliopiston 2007 raportinkin 

perusteella. Yritetäänkö myöhemmillä raporteilla, joissa ei käsitellä etelä- ja 

lounaistuulen tilannetta kuin viitteellisesti, tästä aiheutuvaa tilannetta peitel-

lä? Aiheutunutta, todellista haittaa hakija selvästi vähättelee. Mikäli hake-

muksen mukainen lyhyt purkuputki aiotaan toteuttaa, muistuttaja varaa oi-

keuden siirtää asian käsittely takaisin oikeusasteisiin tullakseen kuulluksi, 

Suomen ulkopuoliset oikeusasteet mukaan lukien.  

 

 Tarkemmat perustelut vaatimuksille käyvät ilmi muistutuksesta. 

 

 7) Terttu ja Kalle Lehtivuori (Pihlajaranta, 179-401-4-188) ovat muistu-

tuksessaan vaatineet, että Jyväskylän Seudun Puhdistamo rakentaa uu-

den purkuputken voimassa olevan ympäristöluvan mukaisesti. Kun jäteve-

det tulevat syvempään veteen, pintavedessä kulkeutuvat kiinteät jätteet ei-

vät ajaudu kiinteistöjen rantaan, vaan painuvat ainakin osittain pohjaan. 

Muistuttajien kiinteistön vesialue on jo kärsinyt merkittävästi nykyisellä pai-

kalla olevan purkuputken päästöistä ja muuttuneesta veden hajusta.  

 

 8) Jyväskylän Energia Oy on ilmoittanut yhtyvänsä Jyväskylän Seudun 

Puhdistamo Oy:n hakemukseen. 

 

9) Eija Niskanen (179-26-88-6), Aila-Leena ja Júrgen Matthies (179-26-

88-8), Raili Sandelin ja Juhani Noronen (179-26-92-4) sekä Arja Piirai-

nen-Marsh ja David Marsh (179-26-86-11) ovat muistutuksessaan huo-

mauttaneet, että vuosikertomuksessa 2014 todettiin, ettei Jyväskylän Seu-

dun Puhdistamon kaikista tulevista jätevesistä ole saatu selvitettyä siinä ol-

leita haitta-aineiden koostumusta eikä alkuperää, huolimatta laajoista labo-
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ratoriosta tutkimuksista. Tämä herättää asukkaissa pelkoja siitä onko Jy-

väskylän Seudun Puhdistamon toiminta hallittavissa tai hallinnassa yllättä-

vissä tilanteissa. Nämäkin asiat tulee huomioida kun päätetään purkuput-

ken sijainnista.   

 
Hakijan esittämä purkuputken nykyinen paikka ei ole virkistyskäytön kan-

nalta paras paikka. Puhdistamon teettämässä selvityksessä todetaan seu-

raavasti: ”Puhdistamon purkuputken siirtäminen vaihtoehtoiselle purkupai-

kalle vähentää useimmissa olosuhteissa todennäköisyyttä, että jätevettä 

kulkeutuu Nenäinniemen rannoille ja aiheuttaa hygieenistä haittaa. Iso 

Lehtisaaren rantoja ei käytetä virkistykseen samalla tavoin kuin Ne-

näinniemen rantoja, joten virkistyskäytölle aiheutuva haitta on vähäisempi.” 

Jo lähtökohtaisesti selvityksessä olleet purkuputken sijaintipaikat ovat ky-

seenalaisia. Kahdesta huonosta paikasta ei voi valita hyvää. Tutkimukset 

osoittivat, että taudinaiheuttajabakteerit pysyivät pintavesissä vielä kesän 

alkupuolelle, jopa heinäkuuhun saakka, ja tulevat näin ollen virkistysvesiin.  

Toki uusi vaihtoehtoinen paikka veisi ne kauemmas syvänteen reunalle ja 

siten virtauksiin. Silti oleellisen riskin pienenemisen kannalta purkuputken 

sijainnin tulisi olla paljon kauempana.   

 
Puhdistamo vetoaa purkuputken paikalleen jättämiseksi myös teknistalou-

dellisiin perusteluihin, mikä ei tunnu alueen asukkaista kohtuulliselta.  Näin 

mittavassa investoinnissa on oltava varaa myös purkuputken siirtämiseen.  

  
Jyväskylän Seudun Puhdistamo on rakennettu 1970-luvun alussa vastaa-

maan sen ajan Jyväskylän tarpeita aikansa parhaan tekniikan mukaiseksi. 

Puhdistamo rakennettiin alueelle, joka sijaitsi tuolloin kaupungin asutuksen 

ulkopuolella. Tänä päivänä puhdistamo ottaa vastaan 150 000 asukkaan 

jätevedet neljästä kunnasta. Kaupungin asutuksen laajentumisen vuoksi 

puhdistamo sijaitsee keskellä kasvavia asuinalueita. Myös koko puhdistus-

tekniikan ajattelumalli on jäänyt kehityksen kelkasta, jossa monella paikka-

kunnalla hyödynnetään jätevedet ja liete tehokkaasti aiheuttamatta ympä-

ristölle ja asukkaille kohtuuttomia terveydellisiä ja viihtyvyyden haittoja. Ny-

kyaikaisia jäteveden puhdistamoja ei enää rakenneta avotaivaan alle vaan 

esimerkiksi kallion sisään, jolloin lämpötilat ja puhdistusprosessit ovat pa-

remmin hallittavissa. Jätevedet voidaan nykyisin hyödyntää myös energia-

lähteenä, kuten useissa maissa ja myös Suomessa monella paikkakunnal-

la jo tehdään.  

 
Nenäinniemen puhdistamo toimii jatkuvasti kapasiteettinsa ylärajoilla ja 

voimakkaiden sateiden vuoksi sammiot vuotavat yli. Korkeimman hallinto-

oikeuden 16.10.2013 annetun päätöksen mukaan jatkoluvan saamiseksi 

Jyväskylän Seudun Puhdistamolla on edessään mittavia investoinnit, vaik-

ka tällä lupakierroksella vielä vältettiinkin tiukemmat typenpäästövaatimuk-

set. On epäselvää, onko nykyiseen puhdistamoon investoiminen enää jär-

kevää ajatellen nykyosaamista, ympäristövaatimusten ennakoitavaa tiuk-

kenemista ja tulevien vuosikymmenten kuormitustilannetta.  

Jyväskylän Seudun Puhdistamon ja omistajakuntien on aloitettava kauas-

kantoisesti suunnitelmat puhdistamon siirtämiseksi pois tiiviin asutuksen 

keskeltä sekä suunnitelmat uuden jätevettä hyödyntävän teknologian so-

veltamiseksi. Mikäli päädytään säilyttämään puhdistamo nykyisellä paikal-
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la, on vähintään purkuputkea siirrettävä oleellisesti parempaan paikkaan 

terveellisen elinympäristön kannalta. 

 10) Teuvo Siikava (Varissaari, 179-401-4-282) on muistutuksessaan to-

dennut, että Varissaaren ympärillä olevalla vesialueella on silminnähden 

havaittavissa rehevöitymistä, mikä johtuu jäteveden purkuputkesta purkau-

tuvasta jätevedestä. Purkuputken pää on tällä hetkellä liian lähellä rantaa, 

ja tuulen vaikutuksesta jätevedet leviävät matalalle ranta-alueelle aiheutta-

en ympäristölle kohtuutonta haittaa.  

 

 Haitan vähentämiseksi olisi suotavaa, että purkuputkea jatkettaisiin, jolloin 

käsitellyt jätevedet hajaantuisivat syvemmälle vesialueelle, eivätkä rasittai-

si matalaa ranta-aluetta. Veden laadun huonontuessa kiinteistöjen arvo 

laskee. 

  

Hakijan vastine  

 

 Hakijalla ei ole huomauttamista 1) Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja 

ympäristökeskuksen ympäristö ja luonnonvarat –vastuualueen, 2) 

Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kalata-

lousyksikön, 3) Jyväskylän kaupungin ympäristönsuojeluviranomai-

sen, 4) Jyväskylän kaupungin terveydensuojeluviranomaisen ja 5) 

Liikenneviraston lausunnoista eikä 8) Jyväskylän Energian muistutuk-

sesta. 

 

 6) Tuomas Hintikka 

 Jyväskylän Seudun Puhdistamo Oy:llä ei ole tarvetta eikä tavoitetta siirtää 

Nenäinniemen puhdistamon purkupistettä nykyiseltä paikaltaan selvityk-

sessä esitettyyn vaihtoehtoiseen purkupisteeseen eikä mihinkään muuhun 

pisteeseen. 

 

 7) Terttu ja Kalle Lehtivuori 

 Nenäinniemen puhdistamon voimassa olevassa ympäristöluvassa ei ole 

asetettu yhtiölle vaadetta rakentaa uutta purkuputkea Nenäinniemen puh-

distamolle.  

 

 9) Eija Niskanen, Aila-Leena ja Júrgen Matthies, Raili Sandelin ja Ju-

hani Noronen sekä Arja Piirainen-Marsh ja David Marsh 

Hakija on ympäristöluvan edellyttämässä selvityksessä vertaillut nykyisen 

purkupisteen sekä vaihtoehtoisen purkupisteen vaikutuksia. Voimassa ole-

va ympäristölupa ei edellytä selvittämään muita purkupistevaihtoehtoja. 

 

10) Teuvo Siikava   

Varissaari sijaitsee vaihtoehtoisesta purkupisteestä noin 450 metriä ylävir-

ran suuntaan ja nykyisestä purkupisteestä noin 490 metriä ylävirran suun-

taan. Suomen ympäristökeskuksen laatiman ”Purkuputken siirron vaiku-

tukset vedenlaatuun Pohjois-Päijänteellä, Coherens-malliarvio” – selvityk-

sessä käytetty Iso Lehtisaari NW tutkimuspaikka sijaitsee myös ylävirran 

puolella noin 250 metriä Varissaaresta koilliseen. Selvityksessä tehtyjen 

mallinnukseen perustuvien laskelmien mukaisesti nykyiseltä tai vaihtoeh-

toiselta purkupaikalta ei laskelmien mukaan kulkeutunut juurikaan vettä 

pohjoiseen päin Iso Lehtisaari NW –paikkaan kesän 2012 tilanteessa (sel-
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vityksen s. 22). Tämän perusteella voidaan päätellä, ettei jätevettä kulkeu-

du merkittävässä määrin Varissaaren läheisyyteen myöskään nykyiseltä 

purkupisteeltä.  

 

Jyväskylän Seudun Puhdistamo Oy:llä ei ole tavoitetta jatkaa nykyistä pur-

kuputkea.  

 

ALUEHALLINTOVIRASTON RATKAISU  

 

Aluehallintovirasto hyväksyy hakijan esittämän suunnitelman ja selvityksen 

Itä-Suomen ympäristölupaviraston 17.8.2009 antamassa ympäristölupa-

päätöksessä nro 76/09/1 (dnro ISY-2007-Y281) lupamääräyksessä 1 tar-

koitetuksi suunnitelmaksi ja siihen liittyväksi selvitykseksi. 

 

Aluehallintovirasto ei muuta ympäristölupapäätöstä (dnro ISY-2007-Y281). 

Jätevedet voidaan edelleen johtaa Päijänteeseen nykyisellä purkupaikalla 

Nenäinniemen itäpuolella.   

 

RATKAISUN PERUSTELUT  

 

Jyväskylän Seudun Puhdistamo Oy on toimittanut aluehallintovirastoon 

selvityksen purkuputken siirron vaikutuksista vedenlaatuun Pohjois-

Päijänteellä. Selvityksessä on virtausmallin avulla tutkittu jätevesien leviä-

mistä Pohjois-Päijänteen alueella erilaisissa tilanteissa sekä nykyisellä 

purkupaikalla, että vaihtoehtoisella purkupaikalla. Tämän lisäksi on esitetty 

rakentamissuunnitelma voimassa olevassa ympäristöluvassa määrättyyn 

paikkaan rakennettavasta putkesta. Aluehallintovirasto katsoo, että selvitys 

ja suunnitelma ovat riittävällä pätevyydellä laadittuja ja hakija on täyttänyt 

ympäristöluvan (dnro ISY-2007-Y281) velvoitteet. 

 

Selvityksen perusteella nykyisen purkupaikan ja vaihtoehtoisen purkupai-

kan kokonaisvaikutukset vedenlaatuun ja vesistön virkistyskäyttöön poik-

keavat toisistaan melko vähän. Purkupaikan siirtäminen vaihtoehtoiseen 

paikkaan ei parantaisi ympäristön tilaa merkittävästi nykyiseen purkupaik-

kaan verrattuna.  

 

Hakija on lisäksi ilmoittanut laatineensa yleissuunnitelman Nenäinniemen 

puhdistamon saneerauksesta ja laajennuksesta. Saneeraustoimenpiteenä 

on muun muassa UV-desinfiointiyksikön rakentaminen. Desinfiointiyksiköl-

lä varmistetaan purkupisteeseen johdettavan käsitellyn jäteveden hygiee-

ninen laatu purkuvesistön virkistyskäyttöä ajatellen. Desinfioinnin avulla jä-

tevedestä ei normaalioloissa enää aiheudu hygieenistä haittaa purkualu-

een läheisillä vesialueilla, riippumatta siitä, missä purkupaikka sijaitsee. 

 

Ottaen huomioon edellä esitetyt seikat, aluehallintovirasto katsoo, että pur-

kupaikan säilyttäminen ennallaan ei vaaranna vesienhoidon tavoitteiden 

saavuttamista, eikä aiheuta sellaista ympäristön pilaantumista tai sen vaa-

raa, terveyshaittaa tai haittaa virkistyskäytölle, että purkupaikan muuttami-

nen olisi perusteltua. 
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VASTAUS LAUSUNTOIHIN JA MUISTUTUKSIIN 

 

Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ympäristö 

ja luonnonvarat –vastuualueen, Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja 

ympäristökeskuksen kalatalousyksikön, Jyväskylän kaupungin ym-

päristönsuojeluviranomaisen ja Jyväskylän kaupungin terveydensuo-

jeluviranomaisen lausunnot sekä Jyväskylän Energian muistutus ovat 

hakijan esitystä, eli purkupaikan ennalleen jättämistä, puoltavia. Tutkimus-

raporttien tietoon saamista koskevista vaatimuksista aluehallintovirasto to-

teaa, että voimassa olevan lupapäätöksen määräyksen 11) mukaan vesis-

tövaikutuksien tarkkailu on suoritettava Keski-Suomen ympäristökeskuk-

sen (nyk. ELY-keskus) hyväksymällä tavalla ja tarkkailujen tulokset on lä-

hetettävä mm. Jyväskylän kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle. 

Hakija ei ole vastineessaan vastustanut raporttien tietoon saamista koske-

via vaatimuksia. 

 

Liikenneviraston lausuntoon, jossa on otettu kantaa mahdollisen uuden 

putken rakentamiseen ja merkitsemiseen, aluehallintovirasto vastaa viit-

taamalla ratkaisuun. Koska purkuputki jätetään ennalleen, ei tarvita uutta 

putkea koskevia määräyksiä. 

 

Tuomas Hintikan muistutukseen vastataan viittaamalla voimassa olevaan 

ympäristölupaan, jossa on määrätty toimittamaan lupaviranomaiselle ra-

kennussuunnitelma yhdestä määrätystä vaihtoehtoisesta purkuputken pai-

kasta. Aluehallintoviraston näkemyksen mukaan hakija on selvittänyt ny-

kyisen ja määrätyn vaihtoehtoisen purkupaikan vaikutukset veden laatuun 

luotettavasti. Hapettimen asettamista Poronselän syvänteisiin tai pidem-

män purkuputken rakentamista ei voida ratkaista tämän asian yhteydessä. 

Muilta osin aluehallintovirasto viittaa ratkaisuun ja sen perusteluihin. 

 

Terttu ja Kalle Lehtivuori ovat vaatineet uuden purkuputken rakentamista 

voimassa olevan ympäristöluvan mukaisesti. Voimassa olevassa ympäris-

töluvassa ei ole määrätty rakentamaan uutta purkuputkea, vaan esittä-

mään rakentamissuunnitelma ja selvitykset, joiden avulla voidaan selvittää, 

olisiko uuden purkuputken rakentaminen perusteltua. Aluehallintovirasto 

viittaa ratkaisuun ja sen perusteluihin. 

 

Eija Niskanen, Aila-Leena ja Júrgen Matthies, Raili Sandelin ja Juhani 

Noronen sekä Arja Piirainen-Marsh ja David Marsh ovat ilmaisseet huo-

lensa purkuvesistön hygieenisestä laadusta. Siihen liittyen aluehallintovi-

rasto viittaa ratkaisuun ja sen perusteluun. Hakemuksessa esitettyä vaih-

toehtoista purkuputkea paljon pidemmän purkuputken rakentamista koske-

van vaatimuksen osalta viitataan Tuomas Hintikalle annettuun vastauk-

seen. Puhdistamon siirtämistä ei käsitellä tämän asian yhteydessä. 

 

Teuvo Siikavan muistutukseen aluehallintovirasto vastaa viittaamalla rat-

kaisuun ja sen perusteluihin. 

 

SOVELLETUT OIKEUSOHJEET 

 

  Ympäristönsuojelulaki 7, 8, 11, 49, 90, 209 §. 

  Laki vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä 28 § 
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KÄSITTELYMAKSU JA SEN MÄÄRÄYTYMINEN 

 

Käsittelymaksu on 3 410 euroa. Lasku lähetetään myöhemmin Valtion ta-

lous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksesta Joensuusta.  

 

Aluehallintoviraston maksuista vuosina 2014 ja 2015 annetun valtioneu-

voston asetuksen (1092/2013) mukaan hakemuksen mukaisen jäteveden-

puhdistamon ympäristöluvan käsittelystä perittävä maksu on 20 100 euroa. 

Lupamääräysten muuttamista koskevan hakemuksen käsittelystä peritään 

maksu, jonka suuruus on 30 % taulukon mukaisesta maksusta. Taulukon 

mukaisesti laskettu maksu 6 030 euroa on asian käsittelyn vaatiman työ-

määrän perusteella kohtuuttoman korkea, jolloin peritään asian käsittelystä 

maksu, jonka suuruus on 55 euroa/h. Asian käsittelyyn on kulunut 62 tun-

tia.  

 

PÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN 

 

Päätös Jyväskylän Seudun Puhdistamo Oy 

 

Jäljennös päätöksestä (sähköisesti)  

 Jyväskylän kaupunki 

 Jyväskylän kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen 

Jyväskylän kaupungin terveydensuojeluviranomainen 

Muuramen kunnan ympäristönsuojeluviranomainen 

Liikennevirasto 

Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, ympäristö ja luon-

nonvarat -vastuualue 

Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, kalatalousviran-

omainen 

Suomen ympäristökeskus 

 

Ilmoitus päätöksestä  Asianosaisille, joille on lähetetty lupahakemuksesta erityistiedoksianto se-

kä niille, jotka ovat esittäneet hakemuksen johdosta muistutuksia tai vaati-

muksia. 

  

Ilmoittaminen ilmoitustauluilla ja sanomalehdessä 

 

Tieto päätöksen antamisesta julkaistaan Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallin-

toviraston ilmoitustaululla ja kuulutetaan Jyväskylän kaupungin virallisella 

ilmoitustaululla. Kuulutuksesta ilmoitetaan Keskisuomalainen -lehdessä. 
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MUUTOKSENHAKU  

 

 Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-

oikeuteen. Asian käsittelystä perittävästä maksusta valitetaan samassa jär-

jestyksessä kuin pääasiasta. 

 

 

LIITE  

 Valitusosoitus 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 Stefan Nyman 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Johanna Romu 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asian on ratkaissut ympäristöneuvos Stefan Nyman ja esitellyt ympäristöy-

litarkastaja Johanna Romu. 

(JR/TKa)   

 

  



 

        
VALITUSOSOITUS              LIITE  

 
Valitusviranomainen Aluehallintoviraston päätökseen saa hakea valittamalla muutosta Vaasan hallin-

to-oikeudelta. Asian käsittelystä perittävästä maksusta valitetaan samassa jär-
jestyksessä kuin pääasiasta.  

 
Valitusaika Määräaika valituksen tekemiseen on 30 päivää tämän päätöksen antopäivästä 

sitä määräaikaan lukematta. Valitusaika päättyy 11.3.2016. 
 
Valitusoikeus Päätöksestä voivat valittaa asianosaiset, rekisteröity yhdistys tai säätiö, jonka 

tarkoituksena on ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun taikka asuinympä-
ristön viihtyisyyden edistäminen ja jonka toiminta-alueella kysymyksessä olevat 
ympäristövaikutukset ilmenevät, toiminnan sijaintikunta ja muu kunta, jonka alu-
eella toiminnan ympäristövaikutukset ilmenevät, valtion valvontaviranomainen 
sekä toiminnan sijaintikunnan ja vaikutusalueen kunnan ympäristönsuojeluviran-
omainen ja asiassa yleistä etua valvova viranomainen.  

 
Valituksen sisältö Valituskirjelmässä, joka osoitetaan Vaasan hallinto-oikeudelle, on ilmoitettava 

-  päätös, johon haetaan muutosta 
-  valittajan nimi ja kotikunta 
-  postiosoite ja puhelinnumero ja mahdollinen sähköpostiosoite, joihin asiaa 

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

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

toimiteta sähköisesti (faksilla tai sähköpostilla) 
 
Valituksen liitteet Valituskirjelmään on liitettävä 

-  asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikai-
semmin toimitettu viranomaiselle 

-  mahdollisen asiamiehen valtakirja tai toimitettaessa valitus sähköisesti selvitys 
asiamiehen toimivallasta 

 
Valituksen toimittaminen 

 
 Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Vaasan hallinto-oikeuteen. Vali-

tuskirjelmän on oltava perillä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-
ajan päättymistä. Valituskirjelmä liitteineen voidaan lähettää myös faksina tai 
sähköpostilla, jolloin valituskirjelmän on oltava toimitettu niin, että se on käytettä-
vissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä määräajan viimeisenä päivänä 
ennen virka-ajan päättymistä.  

 
Vaasan hallinto-oikeuden kirjaamon yhteystiedot 
 

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

 
Oikeudenkäyntimaksu Vaasan hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeuden-

käyntimaksu on 250 euroa.  Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista pää-
töstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei 
myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään mikäli asianosainen on 
muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu 
on valituskirjelmäkohtainen. 


