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KUULUTUS

Vesilain mukainen päätös

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on 26.8.2019 antamallaan päätöksellä
nro 324/2019 lopettanut hakemuksen käsittelyn, koska hakija peruutta-
nut hakemuksen.

Hakija Forssan kaupunki vesihuoltoliikelaitos

Asia Forssan jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan muuttaminen, Forssa

Päätös on nähtävillä valitusajan sähköisesti 26.8.–25.9.2019 Jokioisten
kunnan kirjastossa (Keskuskatu 27) ja Forssan kaupungin keskushallin-
non kirjaamossa (Turuntie 18). Päätös on luettavissa osoitteessa
www.avi.fi/lupa-tietopalvelu

Päätökseen voi hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen.
Valitusaika päättyy 25.9.2019.

Valitus on osoitettava ja toimitettava Vaasan hallinto-oikeudelle (PL
204, 65101 VAASA tai vaasa.hao@oikeus.fi). Tarkemmat ohjeet muu-
toksenhausta ovat päätöksen liitteenä olevassa valitusosoituksessa.

Kiinteistön osaomistajaa pyydetään toimittamaan tämä tiedoksianto kiin-
teistön omistajille tai haltijoille.

Lisätietoja antavat Ympäristöylitarkastaja Merilin Vartia, puh. 0295 016 528
Johtaja Raija Aaltonen, puh. 0295 016 455
sähköposti: etunimi.sukunimi@avi.fi

https://tietopalvelu.ahtp.fi/Lupa/Lisatiedot.aspx?Asia_ID=1509206
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ASIA Forssan jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan muuttaminen, Forssa

HAKIJA Forssan kaupunki vesihuoltoliikelaitos

TOIMINTA JA SEN SIJAINTI

Forssan jätevedenpuhdistamo
Munkkiniementie 2, 30100 Forssa
Kiinteistöunnus 61-1-398-1

ASIAN VIREILLETULO

Hakemus on tullut vireille Etelä-Suomen aluehallintovirastossa 11.7.2018.

HAKEMUKSEN PERUSTE

Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 29 §

TOIMIVALTAINEN VIRANOMAINEN

Ympäristönsuojelusta annetun valtioneuvoston asetuksen (713/2014) 1 §:n
2 momentin nojalla toimivaltainen viranomainen on aluehallintovirasto.

HAKEMUS

Länsi-Suomen ympäristölupavirasto on päätöksellään nro 13/2005/1
myöntänyt 23.5.2005 Forssan vesihuoltolaitoksen Forssan kaupungissa si-
jaitsevalle Sortohaan jätevedenpuhdistamolle toistaiseksi voimassa olevan
ympäristöluvan. Forssan vesihuoltoliikelaitos on hakenut muutosta lupaan
toiminnan oleellisen muuttamisen vuoksi (YSL 29 §). Muutoshakemuksen
perusteena on St1 Renewable Energy Oy:n, Genencor International Oy:n

Ympäristöluvat
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ja Adven Oy:n (Jokioisten tehdasalue) jätevesien johtaminen jäteveden-
puhdistamolle. Forssan nykyinen puhdistamo on vuonna 1974 rakennettu
ja vuonna 1983 biologisella käsittelyllä täydennetty jälkisaostuslaitos. Puh-
distamon laaja saneeraus- ja laajennusurakka valmistui kesällä 2016.

HAKEMUKSEN KÄSITTELY

Aluehallintovirasto pyysi hakijaa täydentämään hakemusta 25.10.2018 ja
7.12.2018 muun muassa asianosais- ja kuormitustietojen osalta. Hake-
muskuulutus ja asiakirjat olivat nähtävinä Forssan kaupungissa ja Jokiois-
ten kunnassa 15.1.-14.2.2019. Kuulutusaikana hakemuksesta oli mahdolli-
suus jättää muistutuksia ja mielipiteitä. Aluehallintovirasto pyysi hakemuk-
sesta lausuntoja Forssan kaupungilta ja Jokioisten kunnalta, Forssan kau-
pungin ja Jokioisten kunnan ympäristö- ja terveysviranomaisilta sekä Hä-
meen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen Ympäristö ja luonnonva-
rat -vastuualueelta ja Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökes-
kuksen Järvi-Suomen kalatalouspalvelut-ryhmältä 14.2.2018 mennessä.

Lausuntoja, muistutuksia ja mielipiteitä tuli aluehallintovirastoon yhteensä
11. Aluhallintovirasto pyysi hakijalta niihin vastinetta 8.5.2019 mennessä.
Samalla aluhallintovirasto pyysi hakijaa täydentämään hakemustaan Hä-
meen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen lausunnossa esiin tuo-
man jätevedenpuhdistamolle suunnitellun uuden toiminnan osalta. Uusi
toiminta koski lietteen hygienisointia. Hakija pyysi lisäaikaa vastine- ja täy-
dennyspyynnölle 10.6.2019 asti mutta perui hakemuksensa aluehallintovi-
rastolle lähettämällään sähköpostilla 10.6.2019. Hakija ilmoitti tuolloin, että
muutoshakemus ei ole enää tarpeellinen Genencor International Oy:n Jo-
kioisten tehtaan kesäkuussa 2019 tapahtuvan toiminnan lopettamisen
vuoksi.

ETELÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTON RATKAISU

Asian käsittely jätetään sillensä.

RATKAISUN PERUSTELUT

Hakemuksen käsittely lopetetaan, koska hakija on peruuttanut hakemuk-
sen.

KÄSITTELYMAKSU JA SEN MÄÄRÄYTYMINEN

Hakemuksen käsittelystä perittävä maksu on 2 716 euroa.

Lasku lähetetään erikseen myöhemmin Valtion talous- ja henkilöstöhallin-
non palvelukeskuksesta Joensuusta.
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Maksu määräytyy aluehallintovirastojen vuoden 2018 maksuista annetun
valtioneuvoston asetuksen (997/2017) mukaisesti. Asetusta sovelletaan
vuonna 2018 vireille pantuihin hakemuksiin. Asetuksen liitteenä olevan
maksutaulukon mukaan asukasvastineluvultaan 50 000–100 000 olevan
jätevedenpuhdistamon hakemuksen käsittelystä perittävä maksu on
15 520 euroa. Asetuksen liitteen kohdan 1 mukaan toiminnan olennaista
muuttamista (ympäristönsuojelulain 29 §) koskevan lupahakemuksen käsit-
telystä peritään maksu, jonka suuruus on 50 prosenttia taulukon mukaises-
ta maksusta. Maksu muutoshakemuksesta olisi siten ollut 7 760 euroa.

Asetuksen (997/2017) 4 §:n 2 momentin mukaan peruutetusta tai täyden-
tämättä jätetystä hakemuksesta peritään tehtyä työmäärää vastaava osuus
liitteen mukaisesta maksusta. Asian käsittelyyn on mennyt 35 % kokonais-
työajasta, joten maksua peritään 2 716 euroa.

TIEDOTTAMINEN

Päätös
Forssan kaupunki vesihuoltoliikelaitos
Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Ympäristö ja luonnonva-
rat -vastuualue
Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Järvi-Suomen kala-
talouspalvelut
Forssan kaupunki
Forssan kaupungin terveydensuojeluviranomainen
Forssan kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen
Jokioisten kunta
Jokioisten kunnan terveydensuojeluviranomainen
Jokioisten kunnan ympäristönsuojeluviranomainen

Päätöksestä tiedottaminen

Ilmoitus päätöksestä lähetään asianosaisille listan dpo ESAVI-13145-2018
mukaan.

Aluehallintovirasto ilmoittaa päätöksen antamisesta aluehallintoviraston il-
moitustaululla ja päätöksestä kuulutetaan Forssan kaupungin ja Jokioisten
kunnan virallisilla ilmoitustauluilla. Päätös julkaistaan aluehallintoviraston
internetsivuilla osoitteessa www.avi.fi/lupa-tietopalvelu

Kuulutuksesta ilmoitetaan Forssan Lehdessä.

MUUTOKSENHAKU

Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla.

http://www.avi.fi/lupa-tietopalvelu
http://www.avi.fi/lupa-tietopalvelu
http://www.avi.fi/lupa-tietopalvelu
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Ympäristönsuojelulain 190 §:n 1 momentti
Hallintolainkäyttölaki 5 §

Päätöksestä perittävään käsittelymaksuun saa hakea muutosta valittamalla
Vaasan hallinto-oikeuteen.

LIITE Valitusosoitus

RATKAISUKOKOONPANO

Asian on ratkaissut johtaja Raija Aaltonen ja esitellyt ympäristöylitarkastaja
Merilin Vartia.

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



LIITE
VALITUSOSOITUS

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

Valitusaika Määräaika valituksen tekemiseen on kolmekymmentä (30) päivää tämän päätök-
sen antopäivästä sitä määräaikaan lukematta. Valitusaika päättyy 25.9.2019.

Valitusoikeus Valitusoikeus on maksuvelvollisella.

Valituksen sisältö Valituskirjelmässä, joka osoitetaan Vaasan hallinto-oikeudelle, on ilmoitettava
-  päätös, jota koskevaan maksuun 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)

-  mitä muutoksia maksuun vaaditaan tehtäväksi
-  perusteet, joilla muutosta vaaditaan
-  valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitus, ellei valituskirjelmää

toimiteta sähköisesti (faxilla tai sähköpostilla)

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

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

asiamiehen toimivallasta

Valituksen toimittaminen

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

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

Vaasan hallinto-oikeuden kirjaamon yhteystiedot

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

Oikeudenkäyntimaksu Vaasan hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimak-
su on 260 euroa.  Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muu-
toksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään pe-
ritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään mikäli asianosainen on muualla laissa
vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valitus-
kirjelmäkohtainen.

https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
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