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Asia Valitukset ympäristölupa-asiassa  

 

Muutoksenhakijat 1) Puhtaan Meren Puolesta ry 

 

2)  ja  

 

3) Fortum Waste Solutions Oy 

 

4) Vesiluonnon Puolesta ry 

 

Luvan hakija Fortum Waste Solutions Oy 

 

 

Päätös, johon on haettu muutosta 

 

Asian aiempi käsittely 

 

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on 29.3.2017 antamallaan päätöksellä nu-

mero 69/2017/1 myöntänyt ympäristöluvan Porin kaupungin Mäntyluodossa 

kiinteistöllä 609-65-4-20 sijaitsevalle jätteenkäsittelylaitoksen toiminnalle ja 

siihen liittyvälle vesienkäsittelylle.  

 

Vaasan hallinto-oikeus on 13.12.2017 antamallaan päätöksellä numero 

17/0398/2 kumonnut aluehallintoviraston päätöksen ja palauttanut asian sille 

uudelleen käsiteltäväksi. Hallinto-oikeus on katsonut, että asiassa olisi tullut 

lupahakemuksen käsittelyn yhteydessä ympäristönsuojelulain 11 §:ssä sääde-

tyin tavoin asianmukaisesti tarkastella vaihtoehtoiset purkupaikat osana lupa-

harkintaa, eikä jättää asiaa erillisen selvitysmääräyksen varaan. 

 

Luvan hakija peruutti 2.2.2018 valituksensa korkeimpaan hallinto-oikeuteen. 
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Tämän vuoksi lausuminen yhtiön valituksessa esitetyistä vaatimuksista on rau-

ennut korkeimman hallinto-oikeuden päätöksellä 19.2.2018/735  

 

Asiakirjat on palautettu aluehallintovirastolle 23.2.2018. Muutettu, täydennetty 

ja tarkistettu hakemus on toimitettu Etelä-Suomen aluehallintovirastoon 

7.6.2018. 

 

Valituksien kohteena olevat päätökset  

 

Etelä-Suomen aluehallintovirasto / Ympäristölupavastuualue 18.4.2019 nume-

rot 161/2019 ja 162/2019  

  

Ympäristöluparatkaisu 

 

Aluehallintovirasto on myöntänyt Fortum Waste Solutions Oy:lle ympäristölu-

van jätteiden käsittelyyn sekä jätevesiputkien rakentamiseen kiinteistöille  

609-454-1-831, 609-454-1-385, 609-66-9901-601 ja 609-66-9908-5066 lupa-

määräyksistä ilmenevin rajoituksin. 

 

Toiminnassa on noudatettava seuraavia lupamääräyksiä: 

 

Laitoksella vastaanotettavat ja varastoitavat jätteet 

 

1. Laitoksella saa ottaa vastaan ja käsitellä yhteensä enintään 70 000 tonnia 

vuodessa kertoelmaosan taulukossa 1 esitettyjä jätteitä seuraavasti: jätteiden 

poltossa kaasunkäsittelyssä syntyviä APC-jätteitä (19 01 05* ja 19 01 07*) 

sekä lentotuhkia, kattilatuhkia ja muita kaasujen puhdistuksessa syntyviä jät-

teitä (19 01 13*, 19 01 14, 19 01 15*, 19 01 16, 10 01 16*, 10 01 17,  

10 01 18*, 10 01 19). Prosessissa voidaan em. jätteiden käsittelyssä käyttää 

happamia jätejakeita seuraavasti: Venator P&A Finland Oy:n jätehappoa RH20 

(06 11 99*) enintään 10 000 t/a ja väkevöintisakkaa RH70 (06 11 99*) enin-

tään 5 000 t/a sekä akkuhappoja (16 06 06*) enintään 5 000 t/a. 

 

Käsiteltävät ja käsittelyssä hyödynnettävät jätteet eivät saa sisältää hakemuk-

sessa esitetystä poikkeavia vaarallisia tai haitallisia yhdisteitä tai liuottimia. 

 

Muiden jätteiden vastaanotto on kielletty. Laitoksella ei saa ottaa vastaan ulko-

mailta tuotuja APC-jätteitä. 

 

2. Laitoksella saa varastoida käsittelyyn tulevia APC-jätteitä ja muita jätteitä 

sekä esikäsiteltyjä jätteitä yhteensä enintään 5 000 t, käsiteltyä APC-jätettä 

enintään 600 t sekä lupamääräyksessä 1 hyväksyttyjä happamia jätejakeita yh-

teensä enintään 550 t. Laitokselle tuleva jäte tulee vuoden kuluessa vastaanot-

tamisesta toimittaa edelleen muualla käsiteltäväksi.  

 

Lupamääräykset pilaantumisen estämiseksi 

 

Kuormitus vesiin ja viemäriin 

 

3. Laitokselta mereen johdettavat jätevedet tulee käsitellä siten, että seuraavien 

haitallisten aineiden kokonaispitoisuudet vuorokausikeskiarvona määriteltynä 

ja toiminnasta aiheutuva kokonaiskuormitus kalenterivuoden aikana ovat enin-

tään: 
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Parametri  Pitoisuus mg/l Kuormitus kg/a 

As 0,01 2,0 

Sb 0,05 8,0 

Hg  0,001 0,2 

Cd  0,01 2,0 

Cr  0,01 2,0 

Cu  0,05 8,0 

Pb  0,05 8,0 

Mo  0,40 60 

Ni  0,05 8,0 

Zn  0,10 8,0 

Tot. P  0,25 40 

Tot. N  50 8 000 

Fluoridi  100 20 000 

Bromidi  1 300 200 000 

Kiintoaine  50 8 000 

Öljyhiilivedyt (C10–C40)  0,1 15 

PAH-yhdisteet  0,1 15 

Syanidit  0,01 2,0 

VOC-yhdisteet  0,1 15 

TOC  30  

pH: sallittu vaihteluväli 6,5–9  

 

Pitoisuusraja-arvoja katsotaan noudatetun, jos kalenterivuoden aikana tarkkai-

lusuunnitelman mukaisista vuorokauden kokoomanäytteistä vähintään 80 % 

alittaa raja-arvon, eikä yhdenkään yksittäisen näytteen pitoisuus ylitä raja-ar-

voa 100 %:lla. Mittaustuloksesta ei saa vähentää epävarmuutta. Kokonaiskuor-

mitusraja-arvoa katsotaan noudatetun, kun kalenterivuoden kaikista vuorokau-

den kokoomanäytteistä yhteenlaskettu päästö ei ylitä raja-arvoa. 

 

4. Laitosalueella syntyvät hulevedet tulee kerätä altaisiin, joiden yhteenlas-

kettu tilavuus vastaa tilastollisesti suurinta 50 vuoden sadantaa (60 min ja  

120 min). Hulevesialtaisiin kerätyt vedet ja muut haitallisia aineita sisältävät 

hulevedet tulee johtaa jätevesien käsittelyyn. Puhtaat hulevedet voidaan kerätä 

erikseen ja johtaa tarkkailukaivojen kautta kaupungin hulevesiviemäriin. 

 

5. Mereen johdettavat jätevedet ja hulevedet eivät saa sisältää vesiympäristölle 

vaarallisista ja haitallisista aineista annetun valtioneuvoston asetuksen 

(1022/2006) liitteen 1 kohdassa A tarkoitettuja vaarallisia aineita eikä liitteen 1 

kohdissa C ja D tarkoitettuja vesiympäristölle haitallia tai vaarallisia aineita 

pitoisuuksina, jotka yhdessä voivat johtaa asetuksen mukaisten ympäristölaa-

tunormien ylittymiseen pintavedessä tai kalassa. 

 

Melu 

 

6. Toiminnasta ei saa aiheutua sellaisia melupäästöjä, joista johtuen ekviva-

lenttimelutaso (LAeq) yhdessä muiden teollisuusalueen toimijoiden toimin-

noista aiheutuvien melupäästöjen kanssa melulle altistuvien asuinrakennusten 

pihalla päiväaikaan (klo 7–22) ylittää 55 dB ja yöaikaan (klo 22–7) 50 dB. Mi-

käli melu on luonteeltaan iskumaista tai kapeakaistaista, mittaus- tai laskenta-

tulokseen lisätään 5 dB ennen sen vertaamista tässä lupamääräyksessä annet-

tuun raja-arvoon. 
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7. Laitoksen melupäästöt on mitattava vuoden kuluessa toiminnan aloittami-

sesta. Käyttöön otettavien uusien melua aiheuttavien laitteiden tai nykyisten 

laitteiden melua lisäävistä muutoksista aiheutuva vaikutus ympäristön meluta-

soihin on arvioitava melupäästöjen mittauksilla ja tarvittaessa melun leviämis-

mallilaskelmilla. Melupäästömittaus tulee uusia kymmenen vuoden välein. 

Olemassa olevien melupäästölähteiden äänitehotasoa pienentävien toimenpi-

teiden tehokkuus on osoitettava äänitehotason mittauksilla. Toiminnanharjoit-

tajan tulee myös osallistua alueella toteutettaviin yhteismeluselvityksiin. 

 

Päästöt ilmaan 

 

8. Luokittimen poistoilma on käsiteltävä erotinlaitteistolla siten, että poistoil-

man hiukkaspitoisuus on enintään 5 mg/m3(n). Hiukkaserottimen takuuarvot 

on esitettävä luvan valvontaviranomaiselle ennen toiminnan aloittamista. Haja-

päästöt piha-alueilta on ehkäistävä riittävällä puhdistuksella ja kunnossapi-

dolla. 

 

Muu jätteiden käsittely 

 

9. Laitokselle vastaanotettavat ja siellä syntyvät jätteet on varastoitava sisäti-

loissa tai niille varatuissa säiliöissä tai astioissa. Laitoksella käsitellyt kaato-

paikkakelpoiset jätteet on varastoitava säiliöissä tai katoksissa niin, että niistä 

ei aiheudu pölyn leviämistä ympäristöön, sadevedet eivät pääse kosketuksiin 

jätteen kanssa eikä niistä aiheudu valumia piha-alueelle tai ympäristöön. Jättei-

den välivarastointi avoimella piha-alueella on kielletty. 

 

10. Alueelta poistettavat jätteitä sisältävät täyttömaat ja pilaantunut maa-aines 

ovat jätettä, jonka vastaanottajalla tulee olla ympäristölupa kyseisen jätteen 

vastaanottoon. 

 

Varasto- ja kenttärakenteet 

 

11. Nestemäisiä jätteitä sisältävät säiliöt ja astiat sekä nestemäisten kemikaa-

lien ja polttoaineiden lastaus- ja purkupaikat on varustettava tilavuudeltaan  

1,1 kertaisella suurimman säiliön tilavuutta vastaavalla varoallastilavuudella ja 

muilla tarpeellisilla varojärjestelmillä niin, että mahdollisen vuodon sattuessa 

vuoto ei pääse maaperään ja edelleen pohjaveteen tai viemäriin ja edelleen me-

reen. Täyttö- ja tyhjennyspaikkojen pinnoitteen kunto on tarkastettava säännöl-

lisesti ja todetut vauriot korjattava viipymättä. Polttoainesäiliöt ja nestemäisten 

kemikaalien ja jätehappojen säiliöt on varustettava ylitäytönestimillä ja pin-

nankorkeuden mittauksella. 

 

12. Kenttärakenteet on toteutettava hakemuksessa esitetyllä tavalla. Kenttära-

kenteissa voidaan käyttää valtioneuvoston asetuksen (843/2017) tarkoittamia, 

päällystetyille kenttärakenteille asetetut vaatimukset täyttäviä jätemateriaaleja 

enintään 1,5 metrin paksuisena kerroksena. Yksityiskohtaiset kenttärakenteita 

koskevat rakentamissuunnitelmat poikkileikkauspiirustuksineen ja käytettä-

vine materiaaleineen sekä niihin liittyvine em. asetuksen mukaisine laatutietoi-

neen on esitettävä ympäristöluvan valvontaviranomaiselle viimeistään kolme 

kuukautta ennen rakentamisen aloittamista. 
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Poikkeuksellisia tilanteita koskevat määräykset 

 

13. Poikkeuksellisia päästöjä aiheuttavista häiriötilanteista ja muista vahin-

goista ja onnettomuuksista, joissa haitallisia aineita pääsee tai voi päästä ym-

päristöön, on ympäristönsuojelulain 123 §:n mukaisesti viipymättä ilmoitet-

tava ympäristöluvan valvontaviranomaiselle sekä Porin kaupungin ympäris-

tön- ja terveydensuojeluviranomaisille. Merkittävistä päästöistä on ilmoitettava 

välittömästi myös pelastusviranomaiselle. Toiminnanharjoittajan on viipymättä 

ryhdyttävä tarvittaviin toimenpiteisiin vahinkojen torjumiseksi, tilanteen pa-

lauttamiseksi ennalleen sekä tapahtuneen toistumisen estämiseksi. Tätä kos-

keva suunnitelma on toimitettava ympäristöluvan valvontaviranomaiselle vii-

meistään seuraavan vuosiraportoinnin yhteydessä. 

 

14. Laitoksella on oltava erillinen 4 tunnin jätevesimäärää vastaava tilavuus 

jätevesien pidättämistä varten. Vahinko- ja onnettomuustilanteiden varalta on 

laitosalueella oltava keräyslaitteisto ja riittävä määrä kemikaalien imeytysma-

teriaalia aina saatavilla. Vuotoina ympäristöön päässeet kemikaalit, polttones-

teet ja muut aineet on kerättävä välittömästi talteen ja toimitettava käsittelylai-

tokseen, jolla on lupa ottaa ne vastaan. 

 

Riskinhallinta 

 

15. Luvan haltijan on laadittava ja pidettävä ajantasaisena ympäristöriskinarvi-

ointiin perustuva, koko laitoksen toimintaa koskeva varautumissuunnitelma 

sekä toimintavalmius erityistilanteiden varalta. Suunnitelmaan on sisällytettävä 

mm. toimet poikkeus- ja häiriötilanteissa ml. jätevesien käsittelyn poikkeusti-

lanteet ja rankkasade-episodit sekä laitteiden ja varusteiden testaus ja poik-

keustilanteiden harjoittelu. Lisäksi suunnitelmaan on sisällytettävä toimet mm. 

tilanteissa, joissa laitoksella ei mahdollisesta teknisestä tai muusta syystä kyetä 

käsittelemään vastaanotettavia jätteitä sopimusten mukaisesti. Edellä mainitut 

tiedot on toimitettava ympäristöluvan valvontaviranomaiselle ja Porin kaupun-

gin ympäristönsuojeluviranomaiselle viimeistään kuukautta ennen toiminnan 

aloittamista. 

 

Käyttö- ja päästötarkkailu 

 

16. Toiminnan käyttö- ja päästötarkkailu on toteutettava hakemuksen ja esitet-

tyjen suunnitelmien mukaisesti tämän päätöksen edellyttämällä tavalla muutet-

tuna ja täydennettynä. Tämän päätöksen mukaisesti tarkistetut käyttö- ja pääs-

tötarkkailusuunnitelmat on toimitettava viimeistään kuukautta ennen toimin-

nan aloittamista tiedoksi toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle. Tarkkailu-

suunnitelmat on pidettävä ajan tasalla, ja niitä voidaan perustellusta syystä 

muuttaa lupaviranomaisen hyväksymällä tavalla. 

 

17. Jätteen käsittelyä on seurattava ja tarkkailtava esitetyn jätelain 120 §:n mu-

kaisen suunnitelman mukaan seuraavasti tarkistettuna: 

- Suunnitelmassa on esitettävä jätteiden vastaanotto- ja varastointimäärät. 

- Lupamääräyksessä 1 käsiteltäväksi hyväksyttyjen jätteiden koostumus ja hai-

tallisten aineiden pitoisuudet, ml. PCDD/F- ja PCB-yhdisteiden pitoisuudet, on 

selvitettävä syntypaikka- ja jätejaekohtaisesti ennen niiden käsittelyn aloitta-

mista ja jätteiden laadun muuttuessa. Samassa yhteydessä on määriteltävä ne 

parametrit, joita jätteiden laatututkimuksissa seurataan säännöllisesti. 
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- Vastaanotettavien jätteiden laadun vaihtelua on seurattava puolivuosittain lai-

tos- ja jätelajikohtaisesti otettavilla kokoomanäytteillä, joista analysoidaan 

edellisessä kohdassa määritellyt parametrit. 

- Suunnitelmaan tulee sisällyttää yksilöidyt tiedot menetelmistä ja standar-

deista, joiden mukaan näytteenotto ja analysointi toteutetaan. 

- Kaatopaikalle toimitettavista jätteistä (käsitelty tuhkamainen jäte, jätevesilai-

toksen sakka, luokittimella eroteltu jäte) on tehtävä viikoittain valtioneuvoston 

asetuksen (331/2013) liitteen 2 mukaiset ravistelutestit. Näytteiden tulee koos-

tua käyntipäivittäin kerätyistä koontanäytteistä. Jätteistä on tämän lisäksi kuu-

kausittain tehtävä myös muut valtioneuvoston asetuksen (331/2012) liitteen 2 

mukaiset kaatopaikkakelpoisuustestit. 

- Suunnitelmaan tulee kirjata tiedot jätelain 119 §:n mukaisten kirjanpitotieto-

jen säilyttämisestä. 

 

Lisäksi suunnitelmaa tulee täydentää niin, että käsitellystä, kaatopaikalle sijoi-

tettavasta jätteestä tehdään kaikki valtioneuvoston asetuksen (331/2013) liit-

teen 2 mukaiset määritykset siinä yksilöidyillä menetelmillä. 

 

18. Jätevesilaitoksen toimintaa on seurattava vähintään niin, että jätevesien 

määrää, pH:ta, redox-potentiaalia, kiintoaineen määrää ja sähkönjohtavuutta 

seurataan jatkuvatoimisesti dokumentoivilla mittareilla, joihin on asennettu 

hälytysrajat. 

 

19. Jätevesienkäsittelystä mereen johdettavista jätevesistä tulee ottaa virtaama-

painotteisesti vuorokauden kokoomanäytteet. Näytteet tulee ottaa niin, että 

niissä ei ole mereen johtavan jätevesiputken sen huuhtelemiseksi tai siihen 

muussa tarkoituksessa johdettavien puhtaiden vesien laimentavaa vaikutusta. 

Näytteistä tulee analysoida tarkkailusuunnitelmassa esitetyt sekä lupamääräyk-

sen 3 mukaiset parametrit. Näytteistä on määritettävä myös ne suureet, joiden 

osalta kuormitus vesiin on vähintään 10 % Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetuksen (166/2006/EU) liitteen 2 parametriluettelon kynnysarvoista veteen. 

 

Jätevesistä on puolen vuoden kuluessa toiminnan alkamisesta kertaluonteisesti 

selvitettävä edellä mainitun asetuksen (166/2006/EU) liitteen 2 mukaiset ai-

neet. Selvitys on toistettava viiden vuoden välein. Selvitykseen on liitettävä 

tutkimustulokset mereen johdettavan puhdistetun prosessijäteveden sisältämän 

kiintoaineen pitoisuuden vaihtelusta, koostumuksesta ja haitallisten aineiden 

pitoisuuksista. Ensimmäinen selvitys on toimitettava lupaviranomaiselle, joka 

voi sen perusteella tarkistaa annettuja päästötasoja ja päästötarkkailumääräyk-

siä. 

 

20. Hulevesialtaasta käsittelyyn johdettavan veden määrä on mitattava ja laa-

tua seurattava tarkkailusuunnitelman mukaisesti. Hulevesistä on tutkittava sa-

mat parametrit kuin mereen johdettavista jätevesistä. 

 

21. Salaojavesien tarkkailu tulee toteuttaa tarkkailusuunnitelman mukaisesti 

jokaisesta vettä kenttäalueen ulkopuolelle johtavasta salaojasta. 

 

22. Luokittimen hiukkaspäästö ilmaan on mitattava kolmen kuukauden kulu-

essa luokittimen toiminnan alkamisen jälkeen ja sen jälkeen 6 kuukauden vä-

lein. Luokitinta ei tarvitse käyttää vain päästömittausta varten, mutta mittaus 

on tehtävä seuraavan käyttöjakson aikana, jos edellisestä mittauksesta on kulu-

nut yli 6 kuukautta. Suunnitelma päästöjen mittaamisesta pitäen sisällään mm. 
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tiedot päästömittauspaikasta ja sen edustavuudesta sekä käytettävästä menetel-

mästä tulee liittää tarkkailusuunnitelmaan. 

 

Vaikutustarkkailu 

 

23. Jätevesien vaikutusta merialueen tilaan tulee tarkkailla osana valtion val-

vontaviranomaisen hyväksymää merialueen yhteistarkkailua. Tarkkailusuunni-

telmaa tulee tarkistaa seuraavasti: näytteet tulee ottaa eri syvyyksiltä vähintään 

havaintopaikoista POME 86, 210, 220, 226, 260, 265 sekä yhdestä uudesta, 

purkupaikan ja läheisen rannan väliin sijoitetusta havaintopaikasta. Näytteet on 

otettava ja tutkittava tarkkailusuunnitelmassa esitetyllä tavalla. Ensimmäiset 

vaikutustarkkailun vesinäytteet on otettava ennen toiminnan aloittamista. Tark-

kailua voidaan muuttaa valvontaviranomaisen päätöksellä. 

 

24. Jätevesien vaikutusta sedimentin tilaan on seurattava ottamalla näytteitä 

purkupaikan vaikutusalueelta kolmelta eri etäisyydeltä sekä vertailunäyte vai-

kutusalueen ulkopuolelta. Näytteet on otettava kuuden vuoden välein, ja niistä 

on tutkittava seuraavat parametrit: antimoni, arseeni, elohopea, kadmium, 

kromi, kupari, lyijy, molybdeeni, nikkeli, seleeni, sinkki, vanadiini, kokonais-

fosfori ja -typpi, ammoniumtyppi, syanidit, mineraaliöljy (C10–C40) sekä PAH-

yhdisteet. Ensimmäiset näytteet on otettava ennen toiminnan aloittamista, seu-

raavat vuoden kuluttua jätevesien johtamisen aloittamisesta sekä sen jälkeen 

tutkimusohjelman mukaisesti. 

 

25. Toiminnan vaikutuksia alueen pohjaveteen on seurattava vähintään yhdestä 

pohjaveden virtaussuunnassa vaikutusalueen yläpuolelle ja kahdesta vaikutus-

alueen alapuolelle sijoitettavasta havaintoputkesta. Näytteenoton yhteydessä 

on kirjattava pohjaveden korkeus. Kerran vuodessa otettavista pohjavesinäyt-

teistä on tutkittava seuraavat parametrit: pH, kiintoaine sähkönjohtavuus, sul-

faatti, kloridi, bromidi, fluoridi, antimoni, arseeni, elohopea, kadmium, kromi, 

kupari, lyijy, molybdeeni, nikkeli, rauta, seleeni, sinkki, vanadiini, kokonais-

fosfori ja -typpi, syanidit, mineraaliöljy (C10–C40), haihtuvat hiilivety-yhdisteet 

sekä PAH-yhdisteet. Ensimmäiset näytteet on otettava ennen toiminnan aloitta-

mista. 

 

26. Merialueen vedenlaadun, sedimentin ja pohjaveden laadun seuranta sekä 

biologisten muuttujien seuranta tulee toteuttaa yhteistarkkailuna alueen mui-

den toimijoiden kanssa. Tarkkailutulosten perusteella tulee voida erikseen arvi-

oida kunkin toiminnan vaikutukset ympäristön tilaan. Toiminnanharjoittajan 

on toimitettava yhdessä muiden tarkkailua toteuttavien kanssa tämän päätök-

sen mukaisesti ajantasaistetut merialueen ja pohjaveden tarkkailusuunnitelmat 

hyväksyttäväksi toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle viimeistään kolme 

kuukautta ennen toiminnan aloittamista. 

 

27. Toiminnanharjoittajan tulee kolmen kuukauden kuluessa hankkeen saatua 

lainvoiman esittää kalatalousviranomaiselle suunnitelma seurannasta, jolla sel-

vitetään toiminnan vaikutusta kalakantoihin ja kalastukseen. Seurannan tulee 

olla osa merialueen kalataloudellista yhteistarkkailua. 

 

Tarkkailumenetelmät ja tarkkailun toteuttaminen 

 

28. Käyttö-, päästö- ja vaikutustarkkailun mittaukset, kalibroinnit, näytteen-

otot, näytteiden säilytys ja analyysit tulee suorittaa standardimenetelmien 



8 (56) 

  

(CEN, ISO, SFS tai muu tarkkailusuunnitelmassa hyväksytty menetelmä) mu-

kaisesti. Tuloksissa on ilmoitettava mittausepävarmuus, jota ei päästötarkkai-

lun osalta saa vähentää verrattaessa tulosta tässä päätöksessä annettuihin raja-

arvoihin. 

 

Jätteiden kaatopaikkakelpoisuuden arvioinnit ja testaukset on tehtävä valtio-

neuvoston asetuksen (331/2013) 22–23 §:n mukaisesti kaikilla liitteen 2 mu-

kaisilla menetelmillä. Mittauksista, kalibroinneista, näytteenotosta ja analyy-

seistä tulee pitää yksityiskohtaista kirjanpitoa. Kirjanpitoon liitetään kunkin 

mittauksen tulokset ja muut näytteenottoa, mittausta tai toimenpidettä koskevat 

olennaiset tiedot. 

 

Pinta- ja pohjavesien seurannassa ja tarkkailussa on noudatettava, mitä valtio-

neuvoston asetuksen (1022/2006) liitteessä 2 on sanottu käytettävistä analyysi-

menetelmistä ja tulosten tulkinnasta. 

 

Tarkkailusuunnitelmassa esitetyistä ja muista mahdollisista, standardimenetel-

mistä poikkeavista modifioiduista tai yhtiön kehittämistä menetelmistä on esi-

tettävä valvontaviranomaiselle erillinen selvitys ennen toiminnan aloittamista 

tai näiden menetelmien käyttöönottoa. Valvontaviranomainen voi esityksen 

perusteella tarvittaessa muuttaa tarkkailusuunnitelmaa. 

 

Vaikutustarkkailun näytteenotto ja laboratoriotutkimukset on annettava ulko-

puolisen, yhtiöstä ja konsernista riippumattoman tutkimuslaitoksen toteutetta-

vaksi. Jäteveden päästötarkkailun luotettavuus on varmistettava rinnakkaistut-

kimuksella, joka tehdään ulkopuolisen asiantuntijan laboratoriossa kerran kuu-

kaudessa. 

 

Muut määräykset 

 

Jäteveden purkuputket 

 

29. Jätevesien purkuputket on rakennettava ja painotettava hakemuksen liit-

teessä 7.4 esitetyllä tavalla piirustuksen 0024965.10a sekä liitteessä 7.5 esite-

tyn yleissuunnitelman mukaisesti. 

 

30. Purkuputkien kaivutyöt vesialueella tulee tehdä virkistyskäyttökauden 

(1.6.–31.8.) ulkopuolella ja niiden rakennustyössä tulee noudattaa Varsinais-

Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen 19.4.2018 antamaa lupaa 

poiketa luonnonsuojelulain 29 § 1 momentin kiellosta. 

 

31. Purkuputkien rakentamistyöt on aloitettava ja saatettava loppuun neljän 

vuoden kuluessa päätöksen lainvoimaiseksi tulemisesta. 

 

32. Rakentamistöiden aloittamisesta ja valmistumisesta on ilmoitettava Varsi-

nais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle ja Porin kaupungin 

ympäristönsuojeluviranomaiselle. 

 

33. Käytössä olevat viemäriputket ja niihin liittyvät rakenteet on pidettävä 

kunnossa. 

 

34. Käytössä olevien viemäriputkien ja purkupaikan sijainti on osoitettava ran-

nalle asetettavilla tauluilla. Purkuputken pää merkittävä Traficomin esittämällä 
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tavalla. Merkinnässä on lisäksi noudatettava muitakin Traficomin ohjeita ja 

määräyksiä. 

 

Kirjanpito ja raportointi 

 

35. Toiminnanharjoittajan tulee ennen toiminnan aloittamista ilmoittaa siitä 

ympäristöluvan valvontaviranomaiselle ja Porin kaupungin ympäristönsuojelu-

viranomaiselle. Samalla toiminnanharjoittajan on toimitettava em. viranomai-

sille selvitys toiminnassa syntyvien jätevesien johtamisesta ja tätä varten käyt-

töön otettavasta putkivaihtoehdosta. 

 

36. Toiminnasta tulee pitää käyttöpäiväkirjaa ympäristönsuojelun kannalta 

merkityksellisistä tapahtumista ja toimenpiteistä. Siihen on merkittävä mm. 

jäljempänä esitetyt raportointia varten tarvittavat tiedot. Kirjanpidossa on huo-

mioitava jätelain (646/2011) kirjanpidolle asettamat vaatimukset. Kirjanpito on 

pyydettäessä esitettävä ympäristöluvan valvontaviranomaiselle ja Porin kau-

pungin ympäristönsuojeluviranomaiselle. 

 

37. Kaikki mittaustulokset on tallennettava, käsiteltävä ja esitettävä valvonta-

viranomaisen edellyttämällä tavalla, jotta valvontaviranomainen voi tarvitta-

essa tarkistaa toiminnan ympäristöluvan ja lainsäädännön mukaisuuden. Ra-

portoinnissa on hyödynnettävä sähköistä tiedonsiirtoa valvontaviranomaisen 

edellyttämällä tavalla. 

 

38. Toiminnasta on laadittava edellistä vuotta koskeva yhteenveto, joka on toi-

mitettava vuosittain helmikuun loppuun mennessä valvontaviranomaiselle ja 

Porin kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle. Raportista tulee käydä ilmi 

muun muassa seuraavat tiedot: 

- käsiteltyjen jätteiden määrä (t/a) ja laatu sekä yksilöity alkuperä jätelajeittain 

ja syntypaikoittain ml. yhteenveto käsittelyyn tulleiden jätteiden koostumuk-

sesta ja haitta-ainepitoisuuksista jätelajeittain ja syntypaikoittain 

- selvitys pesustabilointiprosessissa käsiteltyjen jätteiden määrästä ja laadusta 

sekä laitoksella käsiteltyjen muiden jätteiden määrästä, laadusta ja käsittelyta-

vasta 

- välivarastossa olevien käsiteltyjen ja käsittelemättömien jätteiden kokonais-

määrät (t) jätelajeittain 

- alueelta muualle toimitettujen jätteiden määrä (t/a), laatu ja käsittelypaikka 

jätelajeittain 

- yhteenveto kaatopaikalle toimitettujen jätteiden perusmäärittely- ja vastaa-

vuustestauksista 

- tiedot jätevesilaitoksen toiminnasta ja puhdistustehosta parametreittain 

- tiedot mereen johdetusta kuormituksesta kaikkien tarkkailtavien parametrien 

osalta, yhteenveto mittaustuloksista sekä niiden vertailu voimassa oleviin raja-

arvoihin 

- tiedot päästöistä ilmaan ja tehtyjen päästömittausten tulokset sekä niiden ver-

tailu annettuihin raja-arvoihin 

- melumittausraportti 

- yhteenveto muiden toteutettujen ympäristötarkkailujen tuloksista sekä niihin 

perustuva asiantuntija-arvio toiminnan ympäristövaikutuksista 

- yhteenveto poikkeus- ja häiriötilanteista, niiden ajankohdista, kestoajoista, 

niistä aiheutuneista päästöistä sekä toimenpiteistä, joihin tapahtumien vuoksi 

on ryhdytty 

- selvitys toimintaan sekä ympäristövaikutusten ja -riskien hallintaan liittyvistä 



10 (56) 

  

muutoksista ja toimenpiteistä. 

 

Merialueen vaikutustarkkailun vuosiraportti on toimitettava valvontaviran-

omaiselle tarkkailusuunnitelman mukaisesti. 

 

Kalatalousvaikutusten tarkkailuraportti on toimitettava kalatalousviranomai-

selle tarkkailusuunnitelman mukaisesti. 

 

39. Päästö- ja vaikutustarkkailuissa mahdollisesti havaituista merkittävistä 

poikkeamista on ilmoitettava valvontaviranomaiselle viipymättä. 

 

Toiminnan lopettaminen 

 

40. Toiminnanharjoittajan on viipymättä kirjallisesti ilmoitettava toimivaltai-

selle valvontaviranomaiselle toiminnan merkittävistä muutoksista tai toimin-

nan keskeyttämisestä. Luvanhaltijan vaihtuessa uuden haltijan on kirjallisesti 

ilmoitettava vaihtumisesta valvontaviranomaiselle 

 

Luvanhaltijan on hyvissä ajoin, viimeistään kuusi kuukautta ennen toiminnan 

lopettamista, esitettävä ympäristöluvan valvontaviranomaiselle ympäristönsuo-

jelulain 95 §:n mukainen arvio, yksityiskohtainen suunnitelma vesiensuojelua, 

ilmansuojelua, jätehuoltoa sekä maaperän- ja orsi- ja pohjavedensuojelua kos-

kevista toiminnan lopettamiseen liittyvistä toimista sekä lopettamisen jälkei-

sestä ympäristön tilan tarkkailusta. 

 

Jätevakuus 

 

41. Toiminnanharjoittajan tulee ennen toiminnan aloittamista toimittaa Varsi-

nais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle 1.059.000 euron 

suuruinen jätteen käsittelytoiminnan vakuus. Vakuus on asetettava ympäristön-

suojelulain 61 §:n edellyttämällä tavalla. 

 

Kalatalousmääräys 

 

42. Luvan haltijan tulee 31.12.2020 mennessä jättää lupaviranomaiselle tark-

kailututkimuksiin perustuva selvitys toiminnan vaikutuksista kalastoon ja ka-

lastukseen sekä esitys kalatalousmaksusta. 

 

Vesitalousluparatkaisu 

 

Aluehallintovirasto on myöntänyt Fortum Waste Solutions Oy:lle luvan hake-

muksessa esitettyjen vedenottoputkistojen rakentamiseen kiinteistön  

609-65-4-686 määräalalle M601 ja veden ottamiseen sieltä. Aluehallintovi-

rasto on myöntänyt luvan saajalle pysyvän käyttöoikeuden hanketta varten tar-

vittavaan osaan edellä mainitusta kiinteistöstä. 

 

Hankkeesta ja myönnetyistä pysyvistä käyttöoikeuksista ei ennalta arvioiden 

aiheudu vesilain mukaan korvattavaa edunmenetystä. 

 

Toiminnassa on noudatettava vesilain säännöksiä ja seuraavia lupamääräyksiä: 

 

1. Vedenottoputki on rakennettava ja painotettava hakemuksen liitteessä 7.3 

esitetyllä tavalla piirustuksen 0024965 mukaisesti. 
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2. Laitoksen vedenotto merestä on toteutettava suunnitelman mukaisesti.  

 

3. Vedenottoputken rakentamistyöt on aloitettava ja saatettava loppuun neljän 

vuoden kuluessa päätöksen lainvoimaiseksi tulemisesta. 

 

4. Rakentamistöiden aloittamisesta ja valmistumisesta on ilmoitettava Varsi-

nais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle ja Porin kaupungin 

ympäristönsuojeluviranomaiselle. 

 

5. Vedenottoputki ja siihen liittyvät rakenteet on pidettävä kunnossa. 

 

6. Vedenottoputken sijainti on osoitettava rannalle asetettavilla tauluilla. 

 

Päätöksen täytäntöönpano 

 

Aluehallintovirasto on ympäristönsuojelulain nojalla määrännyt, että toiminta 

voidaan ympäristölupapäätöstä noudattaen aloittaa mahdollisesta muutoksen-

hausta huolimatta. Luvan saajan on ennen toiminnan aloittamista asetettava 

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

luonnonvarat -vastuualueelle 200.000 euron suuruinen vakuus ympäristön 

saattamiseksi ennalleen lupapäätöksen kumoamisen tai lupamääräysten muut-

tamisen varalle. 

 

Aluehallintovirasto on vesilain nojalla myöntänyt Fortum Waste Solutions 

Oy:lle luvan hankkeen toteuttamista valmisteleviin toimenpiteisiin seuraavasti: 

Vedenottoputki voidaan toteuttaa suunnitellulla tavalla. Hakijan on ennen töi-

den aloittamista asetettava Lounais-Suomen aluehallintoviraston peruspalve-

lut, oikeusturva ja luvat -vastuualueelle 5.000 euron vakuus niiden vahinkojen, 

haittojen ja kustannusten korvaamiseksi, jotka päätöksen kumoaminen tai lu-

van määräysten muuttaminen voi aiheuttaa. 

 

Vaatimukset hallinto-oikeudessa 

 

1) Puhtaan Meren Puolesta ry on vaatinut ensisijaisesti, että päätös kumotaan 

ja asia palautetaan aluehallintovirastolle uudelleen käsiteltäväksi. Toissijaisesti 

yhdistys on vaatinut, että päätös kumotaan ja lupahakemus hylätään. 

 

Perusteluinaan asian palauttamiselle muutoksenhakija on todennut, että pää-

töksessä esitetyt analyysitulokset käsiteltävistä jätteistä ovat puutteellisia. Yh-

tiön mukaan APC-jätteet sisältävät pääosin klorideja, lähinnä CaCl2- ja NaCl-

yhdisteinä. Kuitenkin lisäanalyysitietojen perusteella jätteet sisältävät myrkyl-

lisiä klorideja pääosin CaCl2-yhdisteenä ja joiden NaCl-pitoisuus on erittäin 

vähäinen. Tässä on huomioitava, että mitkään suolat tai niiden yhdisteet eivät 

ole puhtaita, vaan niissä on aina mukana merkittävissä määrin myös muita erit-

täin myrkyllisiä haitta-aineita, kuten arseeni, metallit ja raskasmetallit. 

 

Prosessimitoituksen kloridipitoisuudeksi on esitetty 20 %:a, joka on vähän yli 

puolet päätöksen taulukon 2 mukaisesta maksimiarvosta. Sitä kapasiteettia, 

jolla kloridipitoisuus on voimassa, ei ole ilmoitettu. Mereen johdettavan jäte-

veden määräksi on ilmoitettu 155 000 m3 vuodessa eli keskimäärin 

18 m3/h:ssa. Laitoksen kapasiteetiksi on ilmoitettu 30–55 m3/h. Muutoksenha-
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kija ihmettelee, mihin ovat hävinneet 12–27 m3/h. Taulukon 2 perusteella ai-

noa ja oikea tapa laitoksen mitoitukselle on käyttää maksimikloridipitoisuu-

tena 36,5 %:a ja kapasiteettina 55 m3/h. Muussa tapauksessa lähes puolet syn-

tyvistä jätevesistä menee käsittelemättömänä mereen. 

 

Jätevesiä ei voida missään olosuhteissa verrata merivesien laatuun. Ne luoki-

tellaan ympäristöä/vesistöä saastuttaviksi jätevesiksi, mikäli niitä ei käsitellä 

vaadittavalla tavalla. Missään EU-alueella tai IVY-alueella tällaisia teollisia 

jätevesiä ei saa laskea mihinkään vesistöihin ilman niiden täydellistä käsitte-

lyä, esimerkiksi suljettu kierto tai säilöntä vanhoihin kaivoksiin. Suljettu kierto 

on mahdollista rakentaa laitoksen yhteyteen ilman viiveitä. Yhtiön käyttämä 

ruokasuola-nimitys on siten väärä määritelmä laitoksen todellisille teollisille 

jätevesipäästöille. 

 

Hakemuksessa esitetty prosessikaavio ei esitä mitään käsittelyä, muun muassa 

myrkyllisten ja erittäin korkeapitoisten kloridien tai niiden yhdisteiden käsitte-

lyä, vaan ne johdetaan suoraan mereen. Kaavio kohdistuu vain jätevesien esi-

käsittelyyn muun muassa raskasmetallipitoisuuksien ja muiden ympäristölle 

vaarallisten haitta-aineiden pienentämiseen, kuten bromidi, öljyhiilivedyt, 

PAH-yhdisteet, syanidi, VOC-yhdisteet. 

 

Lupapäätöksessä on esitetty taulukot 7 ja 8 virheellisesti kahtena eri tauluk-

kona, vaikka ne pitäisi esittää yhtenä ainoana analyysitaulukkona muun mu-

assa ionitasapainon takia. Natriumin ja sulfaatin pitoisuudet ovat merkittävästi 

pienempiä kuin kalsiumin ja kloridin. Mereen johdettavan jäteveden kloridipi-

toisuudeksi on ilmoitettu 80 000 mg/l. Tämä ei ole mahdollista. Suomalaisen 

APC-jätteen kloridipitoisuus vaihtelee välillä 110 000–365 000 mg/l, joka tu-

lee tuhoamaan meren eliöstön ja kasvillisuuden. Suolavesi painuu pohjaker-

roksiin ja tulee aiheuttamaan hapen puutteen purkukohdan merialueella. 

 

Luvan hakijan mukaan kyseessä ei ole jätteiden sijoittaminen merialueelle, 

vaan jätteiden käsittelyssä syntyvien käsiteltyjen jätevesien johtaminen me-

reen. Mallinnuksessa on otettu huomioon alueen virtausolosuhteet ja siinä on 

käytetty suuria varmuuskertoimia. Tämä pitää paikkansa vain osittain, koska 

laitokseen on rakennettu ainoastaan jätevesien esikäsittely eikä esimerkiksi 

myrkyllisten kloridisuolojen käsittelyä. Mallinnuksessa ei ole otettu huomioon 

kaikkea merivirran/-pyörteiden aiheuttamaa lahtien likaantumista. Mallinnus 

on laskennallinen, eikä se perustu paikan päällä tehtyihin mittauksiin. 

 

Päätökseen ei ole kirjattu Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristö-

keskuksen vaatimusta suljetun järjestelmän rakentamisesta ja sen aikataulusta. 

Muutoksenhakijan jättämää muistutusta lupahakemuksesta ei ole otettu pää-

töksessä huomioon. 

 

Ympäristölupahakemuksen hylkäämistä on perusteltu ensisijaisesti jätteen las-

kemisesta mereen tehdyn yleissopimuksen 3.1 artiklalla: ”Pöytäkirjaa täytän-

töön pannessaan osapuolet soveltavat varovaisuusperiaatetta suojellakseen ym-

päristöä jätteen tai muun aineen mereen laskemiselta ja ryhtyvät asianmukai-

siin ennalta ehkäiseviin toimiin, jos on syytä epäillä, että meriympäristöön las-

kettava jäte tai muu aine voi aiheuttaa vahinkoa, vaikka laskemisen ja vaiku-

tuksen välisestä suhteesta ei olisi kiistattomia todisteita.” Yleissopimus lisä-

pöytäkirjoineen tuli Suomessa voimaan 8.9.2017. Luvan hakija ei ole ryhtynyt 

asianmukaisiin ennalta ehkäiseviin toimenpiteisiin eikä lupaviranomainen voi 
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Suomen valtion edustajana ohittaa yleissopimuksen sitovia määräyksiä. 

 

Mereen johdettavat jäteveden raja-arvot loukkaavat meristrategiadirektiivin 

(2008/56/EY) päätavoitetta luoda puitteet Euroopan unionin jäsenvaltioiden 

toimenpiteille, jotka ovat tarpeen meriympäristön hyvän tilan saavuttamiseksi 

ja ylläpitämiseksi vuoteen 2020 mennessä. Meriympäristön hyvän tilan määrit-

täminen on osa merenhoitosuunnitelmaa. 

 

Toissijaisesti hakemus on hylättävä ympäristönsuojelulain 8 §:n kohdan 1 pe-

rusteella, koska toiminnassa ei käytetä parasta käyttökelpoista tekniikkaa. Sul-

jettu järjestelmä eli suolan talteenotto on jo olemassa ja käyttöön otettavissa 

välittömästi. Taloudellinen kannattavuus ei EU-lainsäädännön ja -oikeuskäy-

tännön mukaan aja BAT-vaatimusten edelle. Myös vesilain vesitaloushanketta 

koskeva 3 luvun 4 § estää luvan myöntämisen.  

 

Asiassa on lisäksi sovellettava EU:n kaatopaikkadirektiiviä siitä huolimatta, 

että hanke on määritelty jätteenkäsittelylaitoksen laajennushankkeeksi. Kaato-

paikkadirektiivi koskee myös vähintään vuoden käytössä olevia paikkoja, 

joissa jätettä varastoidaan väliaikaisesti. Laitoksella olisi aina varastoituna vaa-

rallista jätettä useita kymmeniä tonneja. 

 

Ensimmäisessä lupahakemuksessa poistovesiputki olisi johdettu satama-altaa-

seen ja jätevesi suurimmilta osin laivojen haitaksi. Nyt putken välitön vaikutus 

ulotetaan uimarannalle ja lapsiin. Ympäristönsuojelulain peruslähtökohta on, 

että ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavan toiminnan haitalliset vaiku-

tukset ehkäistään kokonaan, tai silloin kun näitä vaikutuksia ei voida kokonaan 

ehkäistä, ne rajataan mahdollisimman vähäisiksi. Lisäksi on meneteltävä toi-

minnan laadun edellyttämällä huolellisuudella ja varovaisuudella ympäristön 

pilaantumisen ehkäisemiseksi. Edelleen on otettava huomioon toiminnan ai-

heuttaman pilaantumisen vaaran todennäköisyys, onnettomuusriski ja mahdol-

lisuudet onnettomuuksien estämiseen sekä niiden vaikutusten rajoittamiseen. 

Nyt kun on kyseessä selkeästi kaatopaikaksi luettava jätteenkäsittelylaitos, jo-

hon vaarallista jätettä tuotaisiin myös muualta kuin välittömästä läheisyydestä, 

ympäristönsuojeluvaatimuksia ei tule missään muodossa tulkita lieventävästi. 

 

Hakemus loukkaa myös luonnonsuojelulain 1 §:n tavoitetta ylläpitää luonnon 

monimuotoisuutta sekä tukea luonnonvarojen ja luonnonympäristön kestävää 

käyttöä sekä 64 a §:n mukaista velvoitetta tehdä Natura-arviointi. Alueen ase-

makaavan mukainen T/kem-aluevarausmerkintä osoittaa hankkeen ympäristö-

vaarallisuuden. 

 

2)  ja  on katsottava vaatineen, että päätös ku-

motaan ja asia palautetaan aluehallintovirastolle uudelleen käsiteltäväksi.  

 

Muutoksenhakijat ovat esittäneet, että Fortum Waste Solutions Oy:n tulee en-

nen uuden luvan myöntämistä osoittaa, että jätevesien sisäinen kierto ja suolo-

jen talteenotto toimivat luotettavasti ja ympäristönsuojelulainsäädännön mu-

kaisesti. Tekniikka sisäisen kierron toteuttamiseksi on jo olemassa. Sen käy-

täntöön soveltaminen ei liene suuri ongelma kehitystyöhön panostavalle lai-

tokselle. Suunnitellun purkuputken vaikutusalueella sijaitsevat Yyterin Natura-

alueet, Herrainpäivien luonnonsuojelualue, rantojen ennallaan säilyttämisalu-

eet sekä Selkämeren kansallispuisto. 
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3) Fortum Waste Solutions Oy on vaatinut, että päätöstä muutetaan siten, että 

lupamääräyksen 1 viimeisestä kappaleesta poistetaan lause, jonka mukaan lai-

toksella ei saa ottaa vastaan ulkomailta tuotuja APC-jätteitä. 

 

Perusteluinaan yhtiö on todennut, että määräyksessä asetettu kielto vastaanot-

taa ulkomailta tuotuja jätteitä on lakiin perustumaton. Ympäristönsuojelulain 

ja jätelain nojalla ympäristölupaan ei ole mahdollista asettaa aluehallintoviras-

ton asettamaa kieltoa. Toimivaltainen viranomainen käsittelemään asian ta-

pauskohtaisesti on Suomen ympäristökeskus. 

 

Aluehallintovirasto on perustellut asetettua kieltoa ensinnäkin siten, että jät-

teen loppukäsittelyä koskevassa luvassa voidaan määrätä, että toiminnassa saa 

käsitellä vain tietyltä alueelta peräisin olevaa jätettä. Perusteluina käytetyn ym-

päristönsuojelulain 58 §:n taustalla on omavaraisuus- ja läheisyysperiaatteesta 

säätävä jätelain 19 §. Jätelain 19 § koskee jätelain 32 §:n mukaisesti kunnan 

vastuulle kuuluvan sekalaisen yhdyskuntajätteen hyödyntämistä tai loppukäsit-

telyä sekä muun jätteen loppukäsittelyä. Säännösten perusteella ei voida rajoit-

taa esimerkiksi muutoksenhakijan ympäristölupahakemuksessa tarkoitettua 

jätteen käsittelyä. Ympäristönsuojelu- ja jätelaki eivät siten mahdollista alue-

hallintoviraston tekemää rajoitusta ympäristölupaan. Jätelain hallituksen esi-

tyksen 19 §:ää koskevissa yksityiskohtaisissa perusteluissa todetaan, että mui-

hin kuin pykälässä tarkoitettuihin jätteisiin ei nimenomaisesti sovellettaisi 

omavaraisuusperiaatetta. Euroopan komissio on jätemarkkinoita koskevassa 

raportissa todennut:”The proximity and self-sufficiency principles are only ap-

plicable for disposal or mixed municipal waste recovery.” 

 

Lisäksi aluehallintovirasto on perustellut päätöksessä asetettua kieltoa viittaa-

malla jätelain 110 §:ään, jonka mukaan Suomeen saa siirtää jätteen käsiteltä-

väksi vain, jos Suomessa syntyvän jätteen loppukäsittely ei tämän vuoksi esty. 

Edelleen aluehallintovirasto on todennut perusteluissaan: ”Rajoitus on annettu 

Suomessa jätteenpolttolaitoksilla syntyvän APC-jätteen käsittelymahdollisuuk-

sien edistämiseksi ja turvaamiseksi. Hakija on itsekin hakemuksessaan ja vas-

tauksessaan Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen 

lausuntoon tuonut esiin kansallisen tarpeen puuttuvalle APC-jätteen käsitte-

lylle. Vastauksen mukaan laitoksella otetaan vastaan ensisijaisesti Suomessa 

syntyviä jätteitä. Laitoksen hakemuksen mukainen käsittelykapasiteetti vastaa 

Suomessa syntyvän jätteen määrää.” 

 

Aluehallintovirasto ei voi toimivaltansa puitteissa antaa kyseistä määräystä 

ympäristölupapäätöksessä. Hallituksen esityksessä jätelaiksi ja eräiksi siihen 

liittyviksi laeiksi todetaan, että jätelain 110 §:llä toteutetaan jätedirektiivin 16 

artiklan 1 kohdassa säädetty unionin jäsenvaltion oikeus rajoittaa jätteen siir-

toja maahan käsiteltäväksi hyödyntämislaitoksiksi katsottavissa jätteenpoltto-

laitoksissa, jos on osoitettu, että tällaisten siirtojen seurauksena kunnan vas-

tuulle kuuluvaa sekalaista yhdyskuntajätettä olisi loppukäsiteltävä tai sitä olisi 

käsiteltävä tavalla, joka ei ole yhdenmukainen jäsenvaltion jätesuunnitelmien 

kanssa. Vaikka aluehallintovirastolla lain nojalla olisi toimivalta asettaa kysei-

nen kielto, ei sille olisi jätelaissa edellytettyä perustetta, koska hakijan toiminta 

ei ole säännöksessä tarkoitettua jätteenpolttoa.  

 

Unionin tuomioistuin on ottanut kantaa jäsenvaltion oikeuteen, joka edellyttää, 

että paikallinen teollisuus- ja rakennusjätteistä vastaava yritys kuljettaa jät-
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teensä tiettyyn paikkaan. Päätöksen C-292/12 kohdan 68 mukaan jätedirektii-

vin 16 artikla ei salli sitä, että paikallinen itsehallintoyksikkö velvoittaa alueel-

laan jätteiden keräyksestä vastaavan yrityksen kuljettamaan sen alueella synty-

neen teollisuus- ja rakennusjätteen lähimpään samaan jäsenvaltioon, jossa ky-

seinen itsehallintoyksikkö sijaitsee, sijoittautuneeseen asianmukaiseen käsitte-

lylaitokseen siltä osin kuin kyseiset jätteet on tarkoitettu hyödynnettäväksi, jos 

kyseisten jätteiden tuottajat velvoitetaan toimittamaan nämä jätteet joko asian-

omaiselle yritykselle tai suoraan kyseiseen laitokseen. Vastaavasti saman pää-

töksen kohdassa 68 todetaan myös, että jätedirektiivin 16 artiklan on tulkittava 

sallivan, että paikallinen itsehallintoyksikkö velvoittaa alueellaan jätteiden ke-

räyksestä vastaavan yrityksen kuljettamaan yksityisistä kotitalouksista ja mah-

dollisesti muilta tuottajilta kerätyn sekalaisen yhdyskuntajätteen lähimpään 

samaan jäsenvaltioon, jossa kyseinen itsehallintoyksikkö sijaitsee, sijoittautu-

neeseen asianmukaiseen käsittelylaitokseen. Vaikka asia C-292/12 ei suoraan 

koske jätteen tuontia, ratkaisu antaa selkeät raamit jätedirektiivin 16 artiklan 

soveltamiselle eli omavaraisuusperiaatteen mukainen soveltamisala on rajattu 

yhdyskuntajätteisiin. Tämä lisäksi jäsenvaltiot voivat 16 artiklan 1 momentin 

mukaisesti rajoittaa jätteen siirtoa jätteenpolttolaitokselle. Hakijan laitos ei ole 

jätteenpolttolaitos eikä se käsittele yhdyskuntajätettä. 

 

Ulkomailta tuodun jätteen vastaanotto ei myöskään johda jätelain 110 §:n mu-

kaiseen kiellettyyn lopputulokseen, koska Suomessa syntyvän jätteen loppu-

käsittely tai jätelain 32 §:n mukaisesti kunnan vastuulle kuuluvan sekalaisen 

yhdyskuntajätteen hyödyntäminen ei tämän vuoksi esty tai viivästy. Jätteenkä-

sittelykeskuksessa saa lupapäätöksen mukaan vastaanottaa jätteiden poltossa 

syntyviä savukaasun käsittelyjätteitä ja lentotuhkaa. Jätteenkäsittelylaitoksella 

ei saa vastaanottaa yhdyskuntajätteeksi luokiteltua jätettä, jota jätelain 110 § 

koskee.  

 

Vaikka jätteenkäsittelykeskuksessa tulevaisuudessa riittää kapasiteettia käsi-

tellä myös ulkomailta tuotua jätettä, niin jätteensiirtoluvan myöntämisen edel-

lytysten täyttymisen arvioi aina Suomen ympäristökeskus tapauskohtaisesti. 

Ympäristöluvassa ei voida tehdä tätä arviota ja päättää, että jätteenkäsittely-

keskuksella ei lainkaan saisi vastaanottaa ulkomailta tuotua jätettä. 

 

Jätelain hallituksen esityksen 110 §:n yksityiskohtaisissa perusteluissa tode-

taan lisäksi, että säännöksen tarkoituksena olisi toteuttaa 19 §:n 1 momentissa 

säädettyä omavaraisuusperiaatetta ja suojata direktiivin sallimalla tavalla kun-

tien järjestämää sekalaisen yhdyskuntajätteen käsittelyä. Säännöksen nojalla 

voitaisiin esimerkiksi kieltää jätteen siirtäminen toisesta maasta kunnan vas-

tuulle kuuluvaa sekalaista yhdyskuntajätettä energiana hyödyntävään laitok-

seen, jos siirron vuoksi kunnan vastuulle kuuluvaa sekalaista yhdyskuntajätettä 

jouduttaisiin soveltuvan käsittelykapasiteetin puuttuessa sijoittamaan kaatopai-

kalle. Kielto voisi tällöin kohdistua myös muuhun kuin sekalaiseen yhdyskun-

tajätteeseen. 

 

Lisäksi yhtiö pyytää, että asia käsitellään sitä palauttamatta lupaviranomaiselle 

uudelleen käsiteltäväksi. Tässä tapauksessa viranomaisen tekemä selvitystyö ei 

ole ollut riittämätön eikä asiasta ole esitetty uutta selvitystä. Lupamääräykseen 

vaadittu muutos ei siten edellytä, että asia palautetaan aluehallintovirastolle. 

 

4) Vesiluonnon Puolesta ry on vaatinut, että aluehallintoviraston päätös kumo-
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taan ja hakemus hylätään tai ainakin asia palautetaan aluehallintovirastolle uu-

delleen käsiteltäväksi.  

 

Ympäristöluparatkaisun osalta yhdistys on vaatinut, että lupakäsittelyä varten 

on määrättävä ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain mukai-

nen menettely, joka koskee koko jätteiden käsittelyn prosessia kaikkine vaihei-

neen sekä haitta-aineineen ja myös kiinteine jätteineen sekä loppusijoituksen 

vaihtoehtoineen. Huomioon on otettava myös ekologiset ja pitkäaikaiset vaiku-

tukset ja vaikutukset haitankärsijöihin. 

 

Jätteiden ja jätevesien haitta-ainekoostumukset on selvitettävä kattavasti sekä 

mereen laskettavaksi ehdotettujen jätteiden että niistä tulevien kiinteiden ja 

muiden jätteiden osalta. 

 

Vesien käsittelyn osalta on otettava käyttöön suljettu kierto eikä mereen saa 

laskea jätevesiä. Toiminnanharjoittajan tulee koekäyttää suljetun kierron järjes-

telmää, joten mereen laskemiselle ei ole tarvetta. Teknologiaa on maailmalla 

saatavana, muun muassa vesien haihduttamiseen tai osmoosiin perustuvia me-

netelmiä.  

 

Vaarallisten ja luvanvaraisten aineiden pitoisuudet on selvitettävä kattavasti eri 

jätevesistä ja niille on tarvittaessa määrättävä lainmukaiset luparajat. Merkittä-

vinä pitoisuuksina esiintyvät vaaralliset ja luvanvaraiset aineet on sisällytet-

tävä tarkkailuun. Jätevesistä on tarkkailtava jätteissä esiintyvät PAH-aineet, 

raskasmetallit, dioksiinit ja furaanit, jätteiden VOC-aineet sekä suolaionit. Eri-

tyisesti tulee korjata metallien ja PAH-aineiden raja-arvot, jotka ylittävät jopa 

6 000-kertaisesti yleisten PAH-aineiden normeja. Kullekin PAH-aineelle on 

laitettava lailliset raja-arvot. Flokkulantti/polymeerikemikaalien pitoisuudet, 

päästöt ja vaikutukset on selvitettävä kattavasti. Vaarallisten ja luvanvaraisten 

aineiden tarkkailulle jätevesistä on määrättävä riittävän herkät lainmukaiset 

määritysrajat, kuten esimerkiksi vaarallisten aineiden asetuksen 1022/2006 

mittausrajat laatunormiaineille. 

 

Koostumukseltaan erilaisten jätevesien sekoittaminen ja jätevesien laimenta-

minen on kiellettävä. Hyvin erilaisia jätevesiä tulee erityyppisistä tuhkajät-

teistä. Useimmat jätteet ovat vaarallisia jätteitä ja vaaraominaisuudet vaihtele-

vat hakemuksenkin dokumenttien perusteella riippuen jätteen alkuperästä ja 

tuotantoprosessista. Muuhun käsittelyyn toimitettaville jätteille pitää olla lupa 

kaikille haitallisille ja vaarallisille aineille sijoituspaikassa. Jätelainsäädäntö 

kieltää jätteiden hävittämisen laimentamalla. Tätä tehtäisiin sekoitettaessa eri 

käsittelyvaiheiden jätteitä sekä laimentamalla melkoisen väkevä suola- ja jäte-

liuos lopulta mereen. Vaarallisten jätteiden sekoittaminen on kielletty, mutta 

myös tämä tapahtuu prosessissa, kun tuhkat ovat eri prosesseista/lähteistä ja 

prosessin jätteitä sekoitellaan. 

 

Jätteen ja erityisesti vaarallisen jätteen kuljetukset tulee suorittaa säiliöautoilla 

ja purkaa pneumaattisesti. Mikäli muut kuljetukset sallitaan, niin esimerkiksi 

laivoilla tulevien kuljetusten turvallisuus pölyämisen suhteen on varmistettava 

lupamääräyksin siten, ettei jäte pääse ympäristöön ilmassa tai vedessä. Kyse 

on erittäin vaarallisten ja pöllyävien jätteiden suurten määrien kuljetuksista. 

 

Alueella on tehtävä kattavat selvitykset pohjaveden, pintavesien ja maaperän 

pilaantumisesta, alueen hydrologiasta ja haitta-aineiden kulkeutumisesta sekä 
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toimenpiteistä pilaantuneiden maiden ja pohjavesien puhdistamiseksi ja enem-

män saastumisen estämiseksi. Alueella on selvitetty huonosti jo tapahtunutta 

saastumista. Tarvitaan toimenpiteet pilaantuneiden maiden ja pohjavesien puh-

distamiseksi ja enemmän saastumisen estämiseksi. 

 

Mikäli yhtiölle myönnetään toiminnan aloittamislupa ja ympäristölupa, niin 

toiminnanharjoittajalle on määrättävä toiminnan riskeihin ja pitkäkestoisuu-

teen perustuvat vakuudet, jotka ovat merkittävästi luvassa mainittuja vakuuk-

sia suuremmat ja vähintään kaksikymmentäkertaiset. Mahdollinen myönteinen 

ympäristölupa ja aloittamislupa edellyttävät suuremmat vakuudet kuin mitä 

lupapäätöksessä on määrätty asetettavaksi. Vakuusarvioissa ei ole huomioitu 

sedimenttien ja maaperän mahdollista pilaantuneisuutta tai vesipäästöjen ai-

heuttamaa sedimenttien tai esimerkiksi kalojen pilaamista kertyvillä orgaani-

silla haitta-aineilla, kuten PAH-aineet. Teollisuusjätekeskus on olemassa vuosi-

kymmeniä ja sen riskit voivat realisoitua myös pitkien aikojen kuluessa. 

 

Vesitalousluparatkaisun osalta Vesiluonnon Puolesta ry on vaatinut, että lupa-

käsittelyä varten on määrättävä ympäristövaikutusten arviointimenettelystä an-

netun lain mukainen menettely, joka koskee koko jätteiden käsittelyn prosessia 

kaikkine vaiheineen sekä haitta-aineineen ja myös kiinteine jätteineen. Näiden 

sosiaaliset vaikutukset ja aiheutuvat vahingot on selvitettävä riippumattoman 

asiantuntijan toimesta. Asiantuntija ei saa olla liike- ja sopimussuhteessa toi-

minnanharjoittajaan. Huomioon on otettava myös ekologiset ja pitkäaikaiset 

vaikutukset ja vaikutukset haitankärsijöihin. 

 

Lupakäsittelyssä ratkaistaan oikeus laskea jätevesiä mereen sekä laskettavan 

veden määrä ja laatu. Laskettavan veden tulee olla viisikymmentä kertaa puh-

taampaa raskasmetallien suhteen ja PAH-yhdisteiden kokonaisraja-arvon tulee 

olla 0,017 µg/l. 

 

Vedenottoon, vesijohtojen rakentamiseen sekä vaarallisia ja luvanvaraisia ai-

neita käsittävien vesien purkamiseen liittyviin toimiin on määrättävä vesilain 

korvauskäsittely siten, että otetaan huomioon sekä yksityisille että yleiselle 

edulle tulevat haitat ja ympäristövahingot. Purkuvesien laatunormien ylitykset 

johtaisivat laajaan sekoittumisvyöhykkeeseen. Muun muassa kadmium, eloho-

pea ja PAH-aineet voivat saastuttaa kaloja suoraan ja pohjaeliöiden kautta. Ve-

denotto hävittää otettavan veden mukana tulevat vesieliöt, kalanpoikaset ja 

pienet kalat. Vesijohtojen rakentamisen riskit voivat johtaa merkittäviin vahin-

koihin johtuen pilaantuneesta maasta. 

 

Alueella on tehtävä kattavat selvitykset pohjaveden, pintavesien ja maaperän 

pilaantumisesta, alueen hydrologiasta ja haitta-aineiden kulkeutumisesta sekä 

toimenpiteistä vesilain vastaisten vahinkojen estämiseksi ja korjaamiseksi. 

Alueella on selvitetty huonosti jo tapahtunutta saastumista. Tarvitaan toimen-

piteet pilaantuneiden maiden ja pohjavesien puhdistamiseksi ja enemmän saas-

tumisen estämiseksi. 

 

Mikäli yhtiölle myönnetään toiminnan valmistelu- tai aloittamislupa taikka ve-

silain mukainen lupa, niin toiminnanharjoittaja on määrättävä maksamaan toi-

minnan riskeihin ja pitkäkestoisuuteen perustuvat vakuudet. Mahdollinen 

myönteinen vesilupa ja valmistelulupapäätös edellyttävät suuremmat vakuudet 

kuin mitä lupapäätöksessä on määrätty asetettavaksi. Vakuusarvioissa ei ole 
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huomioitu sedimenttien ja maaperän mahdollista pilaantuneisuutta tai vesi-

päästöjen aiheuttamaa sedimenttien tai esimerkiksi kalojen pilaamista kerty-

villä orgaanisilla haitta-aineilla, kuten PAH-aineet. Teollisuusjätekeskus on 

olemassa vuosikymmeniä ja sen riskit voivat realisoitua myös pitkien aikojen 

kuluessa. 

 

Muutoksenhakija on vaatinut, että hallinto-oikeus suorittaa katselmuksen alu-

eella tutustumalla teollisuusjätekeskukseen myös ranta-alueelta vesi- ja ympä-

ristölainsäädännön mukaisten puutteiden ja virheiden havainnoimiseksi. Mai-

semahaitat ja muut haitat voi havaita mereltä ja rannalta. Asiassa tulisi selvit-

tää, onko laitoksella halli, johon voidaan tuoda irtotavaraa laivalla. 

 

Edelleen Vesiluonnon Puolesta ry on vaatinut, että koska valituskäsittely joh-

tuu lupaviranomaisen ilmeisistä virheistä ja toiminnanharjoittajan selvitysten 

puutteellisuudesta, aluehallintovirasto ja toiminnanharjoittaja on velvoitettava 

yhteisvastuullisesti korvaamaan valittajien oikeudenkäyntikulut. Tähän men-

nessä kuluja on kertynyt 750 euroa. 

 

Perusteluinaan muutoksenhakija on esittänyt lisäksi muun muassa, että lupa-

päätös ei täytä ympäristönsuojelulain 1, 7, 11, 41, 49 ja 140–142 §:ien eikä 

eräistä naapuruussuhteista annetun lain 17 §:n 1 momentin mukaisia vaatimuk-

sia. Lupapäätös sisältää edelleenkin useita virheitä ja puutteita. Se antaa mo-

nessa kohtaa virheellisen käsityksen lupaan vaikuttavista asioista ja ympäris-

tönsuojelulain vaatimuksista. Lupahakemukseen tehdyissä muistutuksissa ja 

mielipiteissä esitettyihin virheisiin ei päätöksessä ole juurikaan otettu kantaa 

eikä niitä ole korjattu. 

 

Lupapäätös ei käsitä sekoittumisvyöhykettä, mutta EU:n laatunormit ylittyvät 

selvästi luparajojen perusteella. Tämä on vesiympäristölle vaarallisten aineiden 

asetuksen ja vesipuitedirektiivin vastaista. Vesiympäristölle vaarallisten ainei-

den asetuksen mukaan laatunormien ylittyessä tulee määrätä sekoittumisvyö-

hyke. Luvassa kielletään laatunormien ylittäminen, mutta sallitaan vuosi- ja 

maksimilaatunormeihin nähden selviä ylityksiä. 

 

Vaarallisimpien raskasmetallien, kuten kadmium, elohopea, lyijy ja nikkeli, 

osalta sallitaan kymmenkertaisia ylityksiä. Elohopean biologinen tarkkailu 

puuttuu, vaikka asiassa tulisi olla elohopean sekoittumisvyöhyke. Lisäksi pääs-

tötarkkailu suunnitellaan tehtäväksi toiminnanharjoittajan toimesta määritysra-

joilla, joista useimmat ylittävät selvästi asetuksen ja vesipuitedirektiivin mää-

räämän herkkyyden, esimerkiksi kadmium noin kaksikymmentä kertaa ja lyijy 

yli kolmekymmentä kertaa.  

 

PAH-aineille laitettu kokonaisnormi 0,1 mg/l ylittää yksittäisten PAH-aineiden 

EU:n maksimilaatunormit jopa noin 4 000–6 000 -kertaisesti. On hyvin toden-

näköistä, että jos luparaja perustuu asianmukaiseen päästötietoon, niin yksit-

täisten aineiden päästöt ylittäisivät laatunormit selvästi.  

 

Toisaalta luvasta puuttuu yksittäisten PAH-yhdisteiden tarkkailu asetuksen 

1022/2006 ja vesipuitedirektiivin mukaisesti. Edelleen puuttuvat lainmukainen 

bentso(a)pyreenin biologinen tarkkailu ja perustilamittaukset. Käsiteltävien 

jätteiden sisältämien ja jätevesiin päätyvien haitta-aineiden tiedot ovat puut-

teelliset. Luvasta puuttuvat suolan kokonaispitoisuustiedot, merkittävä osa 
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liuenneista aineista, lukuisia luvanvaraisia metalli- ja suola-aineita sekä selvi-

tykset käytetyistä orgaanisista kemikaaleista ympäristövaikutuksineen. 

 

Luvittamattomat ja väärin luvitetut haitta-aineet johtaisivat sedimenttien pi-

laantumiseen purkualueella. Maaperätutkimuksia ei ole tehty suunniteltujen 

putkilinjojen alueelta eikä sedimenttitutkimuksia putkilinjojen alueelta ja pur-

kualueelta. Rakennustyö voisi siten vapauttaa merkittäviä päästöjä vanhalla 

teollisuusalueella, jolla esiintyy luvan mukaan pilaantuneita pohjavesiä, sekä 

putkilinjojen alueella meressä. Näitä päästöjä ei voisi erottaa alueen huonosti 

selvitetystä taustasta tai putkesta päästetyistä kohtuuttomista päästöistä. 

 

Luvan sekoittumisoletukset ja -mallit perustuvat vanhentuneeseen tietoon, ei-

vätkä kuvaa todellista tilannetta suolan levitessä pohjan syvimmissä kohdissa 

talvella. Mallinnus ja laimeneminen perustuu Venator P&A Finland Oy:n kor-

keasuolaisen jäteveden päästöön samalla alueella. Julkisen tiedon perusteella 

Venator P&A Finland Oy:n toiminta on osin jo lakannut ja lakkaamassa alu-

eella mahdollisesti jo vuoden kuluessa. Laimenemismallinnuksissa tulisi siten 

tarkastella oleellisesti erilaista tilannetta, jossa alueen taustasuolapitoisuudet 

ovat merkittävästi pienempiä. Talvella korkeiden suolapitoisuuksien tiedetään 

käyttäytyvän malleista poikkeavalla tavalla. Talvella myöskin tuulen vaikutus 

on merkittävästi pienempi, kun meri on jäässä. Kesäolojen tulokset eivät ole 

relevantteja.  

 

Vaarallisten jätteiden kuljetukset aiheuttavat kohtuutonta haittaa ja riskejä, 

joita ei ole asiallisesti kontrolloitu. Lupapäätöksestä käy ilmi, että 70 000 ton-

nin vaaralliseksi luokitellun teollisuusjätteen kuljetukset aiheuttavat valtavan 

rekkaliikenteen alueella. Kun rekka-auto kuljettaa noin 40 tonnia kerralla, niin 

alueelle tulee noin 1 750 rekka-autoa vuodessa eli siis keskimäärin 6–7 rekkaa 

arkipäivässä. Poisvietävien materiaalien kuljetusmääristä ei ole mitään arviota. 

Luvassa ei ole yksityiskohtaisesti käsitelty tämän mittaluokan vaarallisten jät-

teiden kuljetusten riskejä ja niihin varautumista. Riskit ovat suurimmat laitok-

sen lähialueella tiheään asutulla seudulla sekä vesistöille. Luvasta puuttuvat 

myös määräykset kuljetusten pölyämisen estämisestä sekä lastauksessa ja pur-

kamisessa syntyvän saastumisen torjumisesta erityisesti, kun jäte ei saavu säi-

liöautolla, josta se puretaan pneumaattisesti.  

 

Vesiluvassa ei käsitellä kaikkia vesilain edellyttämiä asioita. Luvassa käsitel-

lään veden otto 200 000 m2, muttei jäteveden purkua 155 000 m3. 

 

Kumpikin lupa tulee hylätä kuulutus- ja kuulemisvirheiden johdosta. Lupaha-

kemuksesta on osa julistettu salaiseksi ja oleellisia tietoja jäteaineista ja va-

kuuksien laskemisesta on jätetty kuuluttamatta. Oleellisten ympäristötietojen 

salaaminen on selkeä kuulemis- ja kuulutusvirhe. Tämä on myös Århusin ym-

päristösopimuksen, teollisuuspäästödirektiivin sekä asiakirjojen julkisuuslain 

vastaista. Lupahakemus on kuulutettu yhtenä lupa-asiana. Lupa on ratkaistu 

yhdellä asiakirjalla. Kuitenkin sama asiakirja on kuulutettu erikseen ympäris-

tölupana ja vesilupana. Erillisessä vesilupapäätöstä koskevassa asiassa on kuu-

lutettu vain päätös eikä asiakirjoja tai hakemusta. Vesiluvasta valittava joutuisi 

nettipäätöksen johdosta etsimään oleellisia asiakirjoja ympäristöluvan kuulu-

tuksesta. Menettely on sekava ja heikentää valittajien oikeusturvaa. Ympäris-

tönsuojelulain mukaisessa luvassa käsitellään sen mukaiset asiat ja toisaalta 

vesilain mukaisessa vesilain asiat. Kumpikaan laki ei tunne erillistä lupaa, 
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jossa on myös toisen lain lupateksti mukana. Mahdollinen asianmukainen me-

nettely olisi kuuluttaa yksi ympäristönsuojelu- ja vesilain mukainen lupa yh-

tenä ratkaisuna. Erillisistä valituksista tulee valittajille kohtuuttomia kuluja ja 

asiakirjat ovat sekavia. 

 

Asian käsittely hallinto-oikeudessa 

 

 on Herrainpäivien asukkaiden puolesta antamassaan vastineessa 

viitannut asiassa 6.11.2018 annettuun muistutukseen. Siinä on esitetty muun 

muassa, että Fortum Waste Solutions Oy:lle ei saisi antaa lupaa laskea jätevesi-

ään Yyterin vesialueelle. On toteutettava suljettu kierto, jolloin jätevesiä ei 

päästetä luontoon Natura-alueen kupeessa. Jätteiden päästäminen mereen ei 

ole paras saatavissa oleva prosessiratkaisu. Yhtiötä on informoitu ratkaisusta, 

jossa nyt veteen ajettu suola jalostettaisiin vaikkapa maantiesuolaksi. Se tosin 

maksaa jonkin verran, mutta tätä kautta löytynee kaikkia osapuolia tyydyttävä 

ratkaisu. Yyterin ja lähirantojen suojelemiseksi olisi ainakin purkuputken pää 

johdettava nykyisestä paikastaan vähintään yhden lisäkilometrin päähän ranni-

kosta eli 2,5–3,0 kilometrin etäisyydelle rannikosta. Ainoa kestävä ratkaisu on 

kuitenkin suljettu kierto. 

 

 on esittänyt vastineessaan muun muassa, että lupahakemuksen 

mukaisen jätteenkäsittelylaitoksen rakentamisesta sekä laitoksen toiminnasta 

aiheutuu merkittävää haittaa luonnolle, mukaan lukien maa- ja vedenalaiset 

kasvit ja eläimet. Eri toimijoiden harjoittamaa jätevesien laskemista erityislaa-

tuiselle ja harvinaiselle luontoalueelle Karhuluodon ja Yyterin läheisyydessä 

tulisi arvioida kattavasti eri näkökulmista vesi- ja kuivanmaan luonnon asian-

tuntijoiden toimesta ennen luvan myöntämistä ja määräajoin luvan myöntämi-

sen jälkeen. Mereen laskettavien kemikaalien kulkeutumisesta vesistössä pai-

kallisesti tai ajallisesti ei ole tarkkaa tietoa. Myöskään käsitellyissä vesissä ole-

vien kemikaalien vaikutuksista laaja-alaisesti ympäristölle ei ole riittävää tie-

toa ja riski ympäristöhaitoista on ilmeinen. Jätteenkäsittelytoimintaa varten on 

oltava käytössä suljettu järjestelmä, josta prosessin missään vaiheessa ei pääs-

tetä luontoon kemikaaleja. Jätteenkäsittelylaitokselle ei saa antaa lupaa laskea 

luontoon käsiteltyjä vesiä.  

 

Jätteenkäsittelyyn liittyy merkittävää kuljetusliikennettä erilaisten vaarallisten 

kemikaaleja sisältävien jätteiden osalta. Nämä aiheuttavat kohonneen onnetto-

muusriskin pelkästään toimintaan liittyvän tieliikenteen osalta ja ympäristöris-

kin kuljetukseen ja varastointiin liittyen normaalioloissa. Ympäristöriski on 

erityisen korostunut poikkeustilanteissa, kuten luonnonolosuhteista johtuvien 

tulvien ja rankkasateiden yhteydessä. Jätteiden varastointiin normaalitoimin-

nassakin liittyy selvästi riski kemikaalien kulkeutumisesta ympäristöön. Nor-

maalitoiminnasta aiheutuu meluhaittaa lähialueiden asukkaille ja eliöille. 

 

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

luonnonvarat -vastuualue on todennut vastineenaan, ettei sillä ole lisättävää 

siihen, mitä se on jätteenkäsittelylaitoksen ympäristölupahakemuksesta anta-

missaan lausunnoissa aiemmin esittänyt. 

 

Porin kaupungin kaavoitusviranomainen on antamassaan vastineessa todennut, 

että hanke sijaitsee Mäntyluodon sataman yhteydessä olevalla teollisuus- ja 

varastoalueella. Alue on alun perin tarkoitukseen asemakaavoitettu ottaen huo-

mioon sujuva liittyminen tie- ja katuverkkoon ilman asunto-, virkistys- tai 
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muiden liikennehaitoista kärsivien alueiden läpiajoa. Valtatie 2, maantie 269 

(Mäntyluoto-Reposaari), maantie 272 (Porin saaristotie) ja Kirrinsannantie 

ovat raskaalle liikenteelle mitoitettuja. Niillä ei ole kapasiteettiongelmia eikä 

muita normaaleista liikenneolosuhteista poikkeavia turvallisuusongelmia. 

 

Toiminnanharjoittaja käynnisti tuhkanpesulaitoksen ympäristövaikutusten arvi-

ointiprosessin myötä myös asemakaavan muutoksen, jossa yrityksen tonttien 

käyttötarkoitukseksi osoitettaisiin T/kem eli teollisuus- ja varastoalue, jolla saa 

valmistaa ja varastoida vaarallisia kemikaaleja. Laitoksen suunnitteluprosessin 

kuluessa ilmeni, että käsiteltävien kemikaalien määrät ovat niin pieniä, että se 

voi toimia tavallisella teollisuus- ja varastoalueella, joten hankevastaava pyysi 

asemakaavan muutoksen keskeyttämistä. Teollisuusrakennuksen rakennuslupa 

haettiin ja myönnettiin normaalissa järjestyksessä. 

 

Laitokselta mereen johdettava purkuputki on suunniteltu sijoitettavaksi katu- 

ja maantiealueen viereen kaupungin omistamalle teollisuusalueelle ja suojavi-

heralueelle ja siitä edelleen asemakaavoittamattomalle alueelle Venator P&A 

Finland Oy:n purkuputken yhteyteen tai siihen liittäen. Purkuputken sijainnilla 

ei ole uusia vaikutuksia ympäristön asukkaiden tai muiden osallisten olosuhtei-

siin. 

 

Porin kaupungin puolesta annetussa vastineessa on todettu, että valituksissa ei 

ole esitetty uusia tosiseikkoja tai perusteita, joiden vuoksi myönnettyjä lupia 

pitäisi muuttaa tai asia palauttaa uudelleen käsiteltäväksi.  

 

Porin kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen on antamassaan vastineessa 

todennut, että päätöksistä tehdyissä valituksissa ei ole esitetty sellaisia uusia 

seikkoja, joiden vuoksi asia tulisi palauttaa lupaviranomaiselle uudelleen käsi-

teltäväksi. Laitoksella on suoritettu koetoimintaa suolan talteen ottamiseksi 

toiminnassa syntyvästä jätevedestä. Toiminnanharjoittaja tulee velvoittaa sel-

vittämään mahdollisuuksia ottaa käyttöön jätevesikuormitusta vähentävää tek-

niikkaa. 

 

Metsähallitus on antanut vastineen, jossa on viitattu aluehallintovirastolle lu-

pahakemuksesta annettuun lausuntoon sekä EU:n vesipuitedirektiiviin ja EU:n 

tuomioistuimen niin kutsuttuun Weser-tapaukseen (C-461/13). Metsähallitus 

on esittänyt, että sen kiinnostuksen kohteena ovat meriluonnon suojelun lisäksi 

jätevesien vaikutukset kalakantojen tilaan sekä Selkämeren kansallispuistossa 

että sen lähialueilla. Preiviikinlahden alueen laajat matalat lahdet ovat kalaston 

kutu- ja elinalueina tärkeitä ja kasvavalla suolapitoisuudella voi olla vaikutusta 

kalojen kutemiseen murtovesialueella. 

 

Simuloidussa virtausmallissa on edelleen epävarmuustekijöitä, koska Itämeren 

virtauksia kokonaisuudessaan ei ole vieläkään luotettavasti määritelty. Mikäli 

simuloidun mallinnuksen mukainen jätevesien leviäminen tapahtuu eri tavalla 

kuin simulaatiossa on arvioitu, voi merkittäviä vaikutuksia tällöin olla kaikille 

Metsähallituksen hallinnassa oleville meriluonnonsuojeluun varatuille alueille 

sekä myös yleisvesien tilaan. Lisääntyviä vaikutuksia voi ulottua tällöin myös 

Yyteriin sekä sen virkistyskäyttöön. 

 

Fortum Waste Solutions Oy on valitusten johdosta antamassaan vastineessa 

pyytänyt valitusten hylkäämistä perusteettomina. Yhtiö on todennut, että hake-

muksen mukaisille jätteille ei ole tarpeeksi käsittelykapasiteettia Suomessa.  



22 (56) 

  

 

Fortum Waste Solutions Oy on viitannut ympäristönsuojelulain 191 §:n 1 mo-

mentin 1 kohtaan ja vesilain 15 luvun 2 momenttiin sekä esittänyt, että 

 ei ole valitusoikeutta asiassa. Muutoksenhakijoiden vapaa-ajan asunto 

sijaitsee 1,7 kilometrin päässä merellä olevasta purkuputkesta. Lupapäätöksen 

mukaisella toiminnalla ei ole vaikutusta vapaa-ajan asuntoon. 

 

Hankkeesta on tehty ympäristövaikutusten arviointi, josta Varsinais-Suomen 

elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on antanut lausunnon 18.9.2015. Lau-

sunnon mukaan ympäristövaikutusten arviointiselostus antaa riittävän koko-

naiskuvan ympäristövaikutuksista ja täyttää sille asetetut vaatimukset. Selos-

tuksessa on arvioitu Vasikkaluodon ja Karhuluodon purkupaikkojen jätevesien 

ympäristövaikutuksia.  

 

Jätteiden ja jätevesien haitta-ainekoostumuksia on selvitetty ympäristövaiku-

tusten arviointiselostuksessa ja lupapäätöksessä. Vesienkäsittelyn suljetun kier-

ron käyttöönottoa laitoksella on selvitetty, mutta tällä hetkellä sen käyttöönotto 

ei ole teknisesti tai taloudellisesti mahdollista. Lupaa ei myöskään ole haettu 

suljetulle järjestelmälle, vaan lupapäätöksen mukaiselle jätteen käsittelylle. 

Laitos on suunniteltu käsittelemään kuivassa savukaasunpuhdistusmenetel-

mässä syntyviä kalkkipohjaisia jätteitä. Voimassa olevassa BREF-asiakirjassa 

suolan talteenottotekniikoita on käsitelty märkien savukaasujen puhdistusjät-

teiden kohdalla. Tekniikkaa ei sen sijaan ole käsitelty kuivien savukaasujen 

puhdistusjätteen kohdalla. Ne ovat laadultaan hyvin erilaisia. Suolan talteenot-

tomenetelmän käyttöönotto edellyttäisi myös, että suolan jatkokäytöstä olisi 

varmuus ja että talteen otetulle suolalle olisi olemassa hyötykäyttökohde. Jat-

kokäytölle tulisi hakea myös jätelain 5 §:n mukaista jätteeksi luokittelun päät-

tymistä eli End of Waste -menettelyä sekä REACH-asetuksen mukaista rekis-

teröintiä. Käsitellyn veden haitta-ainepitoisuudet alittavat vuoden 2006 par-

haan käyttökelpoisen tekniikan vertailuasiakirjan (Reference Document on 

Best Available Techniques for the Waste Treatment Industries, BREF) raja-ar-

vot. Käsitellyn veden haitta-ainepitoisuudet ovat alittaneet myös vuonna 2018 

hyväksytyn vertailuasiakirjan (WT-BREF) luonnoksen mukaiset raja-arvot. 

 

Vaarallisille ja luvanvaraisille aineille on lupapäätöksessä annettu luparajat ja 

tarkkailuvelvoite sekä jätevesille että niiden vaikutuksille. Käsiteltyjen jäteve-

sien johtaminen ei ole jätelain 17 §:n mukaista jätevesien sekoittamista, koska 

kaikki jätevedet ovat peräisin samasta prosessista.  

 

Jätteiden kuljetusta ja pölyämisen estämistä sekä niihin liittyviä riskejä on sel-

vitetty ympäristövaikutusten arviointiselostuksessa ja lupapäätöksessä. Pohja-

veden ja maaperän tila on selvitetty perustilaselvityksessä. Ympäristövaikutus-

ten arviointiselostuksessa on käsitelty ympäristön nykytilaa, vaikutuksia maa- 

ja kallioperään sekä eri purkupaikkojen vaikutuksia pohja- ja pintaveden laa-

tuun. Vesipäästön mallinnuksen ja päästön vaikutuksista tehdyn selvityksen 

perusteella kuormituksella ei ole vaikutuksia purkualueen ja Reposaari-Outoo-

rin vesimuodostumien ekologiseen tilaan, merialueen eliöstöön, läheisiin Na-

tura 2000 -alueisiin (Preiviikinlahti, FI0200080 ja FI0200151) tai muihin suo-

jelualueisiin, kuten Selkämeren kansallispuistoon (KPU020037). Lupapäätök-

sessä on annettu määräyksiä pilaantumisen estämiseksi sekä käyttö-, päästö- ja 

vaikutustarkkailusta. Asetettu vakuus on katsottu riittäväksi.  
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Yhtiö on esittänyt, että asiassa ei ole tapahtunut mitään sellaista, joka edellyt-

täisi vesilain mukaisen korvauskäsittelyn järjestämistä tai korvausten määrää-

mistä. Yhtiö ei vastusta katselmuksen järjestämistä, mutta se pitää sitä tarpeet-

tomana. Muutoksenhakijan oikeudenkäyntikulujen korvaamisvaatimusta ei ole 

perusteltu, joten muutoksenhakijan tulisi pitää oikeudenkäyntikulut asiassa 

omana vahinkonaan. 

 

Puhtaan Meren Puolesta ry:n valituksen johdosta Fortum Waste Solutions Oy 

on vielä esittänyt, että valituksen liitteenä oleva valokuva on otettu laitoksen 

rakentamisvaiheessa ja kuvassa näkyvät tummat kasat ovat koostuneet alueen 

maaperään aikaisemmin luvallisesti sijoitetusta kivihiilituhkasta, joka kaivet-

tiin ylös laitoksen rakentamisen yhteydessä. Prosessissa käytettävän tuhkan 

varastointi on kuvattu lupahakemuksessa ja -päätöksessä. 

 

Rakennusluvan ja ympäristöluvan myöntämisessä on kyse eri asioista. Raken-

nusluvasta on tullut valittaa erikseen rakennusluvan myöntämisen yhteydessä 

eikä siitä voi tässä yhteydessä valittaa. 

 

Lupahakemuksessa ei suolasta ole käytetty nimitystä ruokasuola. Suolojen 

määrää ja koostumusta sekä jätevesien johtamista on kuvailtu ja arvioitu tar-

kasti lupapäätöksessä. 

 

Jätevesien aiheuttama kuormitus meressä on laskettu enimmäismäärän 

155 000 m3/a perusteella. Maksimituntikapasiteetista ei voida suoraan laskea 

laitoksella syntyvän jäteveden enimmäismäärää. Laitosta ajetaan vuosittain 

ainoastaan tuhkamäärän käsittelyyn vaadittava aika, johon riittää täydellä 

kapasiteetilla noin 3 500–5 000 tuntia vuodessa. Prosessia ajetaan pääsääntöi-

sesti vain arkipäivinä eikä sitä ajeta koko ajan täydellä kapasiteetilla tai vesi-

määrällä. Jätevedet käsitellään ennen mereen johtamista. 

 

Lupapäätöksen mukaisen toiminnan vaikutukset mereen on mallinnettu alue-

hallintoviraston edellyttämällä tavalla. Mallinnuksissa kaikkien tutkittujen ai-

neiden pitoisuudet ovat jääneet alle kyseisten aineiden rannikkovesien ympä-

ristölaatunormien raja-arvojen ja alittaneet lisäksi vesialueella yleisesti havai-

tut taustapitoisuudet. Toiminnan voidaan katsoa olevan linjassa merenhoito-

suunnitelman ja toimenpideohjelman tavoitteiden kanssa, eikä se vaikeuta me-

renhoitosuunnitelman tavoitteiden toteuttamista. Luvanmukaisuutta valvotaan 

lupapäätöksen tarkkailuvelvoitteiden mukaisesti. 

 

Jätteen laskemisesta mereen tehtyä yleissopimusta ei sellaisenaan sovelleta yk-

sityishenkilöihin, vaan sen velvoitteet on saatettu osaksi kansallista lainsäädän-

töä. Artiklan 10 mukaan sopimusta sovelletaan jätteen laskemiseen mereen 

aluksilta, ilma-aluksilta, alustoilta ja muilta meressä sijaitsevilta rakennelmilta. 

Pöytäkirjassa ei sen sijaan ole asetettu sopimusvaltioille velvoitteita säännellä 

maalla sijaitsevien teollisuuslaitosten jätevesipäästöjä. Asiaa on arvioitava ym-

päristönsuojelulain 48 §:n 2 momentin perusteella.  

 

Meriympäristöpolitiikan puitteista annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston 

direktiivi (2008/56/EY) on saatettu osaksi kansallista lainsäädäntöä lailla ve-

sienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä. Lupapäätöksen mukaisesti jäteve-

simallinnuksissa kaikkien tutkittujen aineiden pitoisuudet ovat alittaneet ran-

nikkovesien ympäristölaatunormien raja-arvot sekä vesialueella yleisesti ha-
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vaitut taustapitoisuudet. Ravinteiden (typen ja fosforin) päästöjen vaikutuk-

sissa ei ole arvioitu tapahtuvan muutoksia nykytilaan nähden. 

 

Laitoksella on käytössään teknisesti ja taloudellisesti paras käyttökelpoinen 

tekniikka. Lupahakemuksesta annetut lausunnot on otettu huomioon lupapää-

töstä annettaessa. Yhtiö on käynnistänyt tutkimus- ja kehitystyön suljetun kier-

ron tekniikan kehittämiseksi ja käyttöönottamiseksi. Tekniikkaa voidaan mah-

dollisesti hyödyntää myöhemmin. 

 

Laitoksen toiminta kattaa jätteen esikäsittelyn luokittimella (seulonta) sekä jä-

teveden käsittelyn. Laitoksella ei ole tarkoitus varastoida jätteitä pysyvästi, 

vaan välivarastoida lyhytaikaisesti ennen käsittelyä. Kaatopaikkana ei kaato-

paikkadirektiivin (1991/31/EY) mukaan pidetä alle kolme vuotta kestävää jät-

teen varastointia ennen sen hyödyntämistä tai esikäsittelyä taikka alle vuoden 

kestävää jätteen varastointia ennen sen käsittelyä. Näin ollen direktiiviä ei so-

velleta kyseiseen toimintaan. 

 

Hankkeen toteuttamisvaihtoehto ja siten purkuputken sijoittamispaikka Karhu-

luotoon on valittu ympäristövaikutusten arviointiselostuksen ja arviointiselos-

tuslausunnon sekä Ramboll Finland Oy:n 1.6.2018 päivätyn Mäntyluodon jät-

teenkäsittelylaitoksen purkupaikkavaihtoehdon tarkastelua koskevan raportin 

perusteella.  

 

Lupapäätöksen mukainen laitos sijaitsee alueella, joka on osoitettu teollisuu-

den käyttöön kaavamerkinnöillä T-1 ja T-4. Myös lähialueet ovat pääasiassa 

teollisuuden käytössä. Asemakaavaa ei ole muutettu T/kem muotoon. Lupa-

päätöksessä on myös otettu huomioon ympäristönsuojelulain 11 ja 12 §:ien 

mukaiset vaatimukset sijoituspaikan valinnalle. 

 

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on lausunnossa todennut, että valituksissa ei 

ole esitetty sellaisia seikkoja tai uusia tietoja, joiden perusteella hakemus tulisi 

hylätä tai sitä tulisi muuttaa. 

 

Aluehallintovirasto on esittänyt, että asiassa annetut lausunnot on kirjattu pää-

tökseen sellaisenaan, ja ne on otettu huomioon päätöksestä ja sen perusteluista 

ilmenevällä tavalla. Muistutusten ja mielipiteiden suuren määrän sekä laajojen 

liiteaineistojen vuoksi on ollut välttämätöntä ja samansisältöisten muistutusten 

osalta tarkoituksenmukaistakin tiivistää päätöstekstiä. 

 

Ympäristölupaa ja vesitalouslupaa koskevat hakemukset on käsitelty yhteiskä-

sittelyssä. Asiakirjat ovat olleet julkisesti nähtävinä. Asiakirjoissa on osittain 

ympäristölupahakemukseen, osittain vesitalouslupahakemukseen ja osittain 

molempiin sisältyviä tietoja. Selkeyden vuoksi erilliset vesitalous- ja ympäris-

tölupapäätökset on annettu samassa asiakirjassa. Hakemukseen on sisältynyt 

muun muassa kahdenvälisiä sopimuksia sekä hakijan talouteen ja menetelmä-

kehitykseen liittyviä asiakirjoja, jotka eivät ole julkisia. Näihin asiakirjoihin 

sisällytetyt toiminnasta aiheutuviin päästöihin ja ympäristövaikutuksiin sekä 

muut toiminnan ympäristöön ja muihin asianosaisiin vaikuttavat tiedot ovat 

sisältyneet myös julkisiin ja nähtävillä olleisiin asiakirjoihin. 

 

Hakemuksen mukainen toiminta on sisältynyt yhtenä vaihtoehtona hankkee-

seen, jota koskevasta ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta Varsinais-
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Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on antanut yhteysviranomai-

sen lausunnon 18.9.2015. Laitoksella käsiteltyjen jätteiden käsittely muualla, 

esimerkiksi kaatopaikkasijoitus, ei kuulu nyt käsiteltävänä olevan ympäristölu-

van piiriin. Käsiteltävänä olevan ympäristöluvan sijaintikiinteistöllä ei ole kaa-

topaikkatoimintaa.  

 

Hakemuksessa on esitetty tiedot jätevesien haitta-ainepitoisuuksista. Ne ovat 

arvioita, jotka perustuvat tehtyihin pilot-kokeisiin. Ne ovat kattavia myös hai-

tallisten aineiden osalta. Mereen johdettavien jätevesien sisältämille haitta-ai-

neille annetut päästörajat ovat erittäin tiukat. Hakemus on tullut vireille ennen 

Euroopan komission 10.8.2018 hyväksymiä jätteenkäsittelyn parhaan käyttö-

kelpoisen tekniikan määritteleviä sitovia päätelmiä (BAT-päätelmät), eikä niitä 

sen vuoksi ole suoraan sovellettu. Ympäristönsuojelulain nojalla pilaantumisen 

ehkäisemiseksi ja parhaan käyttökelpoisen tekniikan vaatimusten mukaisesti 

annetut lupamääräykset vastaavat kuitenkin hyvin BAT-päätelmien tasoa. 

 

Lupahakemuksessa veteen johdettavaksi jätevesimääräksi on ilmoitettu 

155 000 m3, jota on käytetty leviämismallinnuksen lähtötietona. Haitallisille 

aineille on annettu sekä pitoisuus- että kokonaispäästöraja-arvot, jotka ovat 

ehdottomia. Suolapitoisuuksille aluehallintovirasto ei ole erikseen asettanut 

raja-arvoja, sillä mereen johdettavan suolan enimmäismäärä määräytyy laitok-

sella sallitun jätteen enimmäismäärän mukaisesti.  

 

Hakemuksen mukaan jätevesipäästöt eivät sisällä mitattavia määriä polyaro-

maattisia yhdisteitä (PAH). Valtioneuvoston asetuksessa vesiympäristölle vaa-

rallisista ja haitallisista aineista (1022/2006) on annettu vedenlaatunormeja yk-

sittäisille PAH-aineisiin kuuluville yhdisteille, mutta ei koko aineryhmälle. 

Aluehallintovirasto on lupamääräyksellä 19 velvoittanut luvan haltijan sään-

nöllisin väliajoin selvittämään jätevesien koostumuksen. Ensimmäinen selvitys 

on määrätty toimittamaan lupaviranomaiselle, joka voi sen perusteella tarvitta-

essa tarkentaa lupamääräyksiä. Merialueen tilan tarkkailu, mukaan lukien bio-

loginen seuranta, sisältyy alueen yhteistarkkailuun. Sitä koskeva päivitetty 

suunnitelma on lupamääräyksellä 26 määrätty toimittamaan valvontaviran-

omaisen hyväksyttäväksi. 

 

Asiantuntijalaitoksen laatiman ja elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen 

vesistöasiantuntijoiden hyväksymän leviämismallinnuksen mukaan lupapää-

töksen mukaisilla päästöillä ei ole merkittävää vaikutusta meriveden laatuun 

eikä siten myöskään eliöstöön. Jätevesien leviämismallinnuksissa on tarkas-

teltu tilannetta, jossa titaanidioksiditehtaalta johdetaan jätevesiä mereen, sekä 

myös tilannetta, jossa niitä ei johdeta. Hakemuksen ja lupapäätöksen mukai-

sesti toimittaessa laitokselta ei voida johtaa mereen käsittelemättömiä jäteve-

siä. Jätevesillä ei mallinnusten mukaan ole myrkyllisiä vaikutuksia vesistöön, 

eivätkä ne heikennä meriympäristön tilaa. Vesiympäristölle vaarallisista ai-

neista annettu valtioneuvoston asetus on otettu päätöstä annettaessa huomioon. 

Siinä määritellyt laatunormit eivät päästöjen seurauksena ylity. Sekoittumis-

vyöhykettä ei siten ole hakemuksessa esitetty eikä sitä ole päätöksessä ollut 

tarpeen määrätä. 

 

Lupapäätöksessä jätevesille on määrätty poikkeuksellisen tiukka ja kattava 

seuranta, johon sisältyy jätevesien laadun selvittäminen toiminnan alettua. 

Tällä todennetaan se, että laitoksen jätevedet vastaavat lupahakemuksessa esi-
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tettyä, ja lupaviranomainen voi selvityksen perusteella tarkentaa lupamääräyk-

siä. 

 

Laitoksen maaperän ja pohjaveden tila on selvitetty ja tulokset koottu hake-

mukseen liitettyyn ja direktiivilaitoksilta edellytettävään laitoksen perustilasel-

vitykseen. Purkuvesistön sedimentin tilan seuranta on määrätty aloitettavaksi 

ennen toiminnan aloittamista, jotta jätevesistä siihen aiheutuvat mahdolliset 

muutokset voidaan todentaa. Hakija ei kuitenkaan ole vastuussa merialueen 

nykytilaan vaikuttaneista tekijöistä.  

 

Aluehallintovirasto on huomauttanut, että Puhtaan Meren Puolesta ry:n asia-

kirjojen liitteessä 2 esitetty jäteveden purkupaikka ei ole sama kuin se, joka on 

luvassa hyväksytty.  

 

Fortum Waste Solutions Oy on valituksessaan hakenut muutosta lupamääräyk-

seen 1, jonka mukaan laitoksella ei saa ottaa vastaan ulkomailta tuotuja APC-

jätteitä. Aluehallintovirasto toteaa asiasta perusteluissa esitetyn lisäksi, että lai-

toksen toiminta antaa mahdollisuuden jätteenpolttolaitoksilla syntyvän APC-

jätteen käsittelyyn Suomessa ja käsittelykapasiteetti vastaa nykyisellään synty-

vän APC-jätteen määrää. Suomessa on suunnitteilla lisää polttolaitoskapasi-

teettia. Mikäli laitoksella käsitellään myös ulkomailta tuotua jätettä, suoma-

laista jätettä joudutaan vastaavasti viemään ulkomaille. Asialla on siten vaiku-

tusta myös yhdyskuntien jätehuoltoketjun järjestelyihin. 

 

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto sekä Liikenne- ja viestintävirasto ovat ilmoit-

taneet, että niillä ei ole lausuttavaa valitusten johdosta.  

 

Porin kaupungin terveydensuojeluviranomaiselle, Varsinais-Suomen elin-

keino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kalatalousviranomaiselle, Porin Sa-

tama Oy:lle, Venator P&A Finland Oy:lle ja Satakunnan pelastuslaitokselle on 

varattu tilaisuus vastineen antamiseen. Vastineita ei ole annettu. 

 

Puhtaan Meren Puolesta ry on vastaselityksessään muun muassa esittänyt, että 

toiminta sijaitsee Preiviikin Natura-alueesta noin 700 metrin päässä. Kyseessä 

on kaatopaikaksi luettava jätteenkäsittelylaitos, eikä Natura-alueisiin kohdistu-

via ympäristönsuojeluvaatimuksia tule tulkita lieventävästi. Toiminta loukkaa 

meristrategiadirektiivin päätavoitetta. Pintavesimuodostelman laatuparametrit 

laskevat usean parametrin osalta, jolloin rikotaan kansallista lainsäädäntöä.  

 

Esitetyt virtauslaskelmat ovat teoreettisia eikä niissä ole otettu huomioon esi-

merkiksi jätevesiputken pään merenpohjan muotoja ja laatua eikä merenkäyn-

tiä. Myöskään yhtiön vastineessa esittämiä monitoroituja pitoisuuksia ei tule 

hyväksyä, vaan tulee käyttää todellisia lukemia, jotka monessa kohtaa ylittävät 

Birac Regional Entrepreneurship Centren määrittelemät vuoden 2018 raja-ar-

vot. Hakemuksen mukainen sulfaattimäärä 2 500 mg/l ylittää reippaasti viemä-

riin johdettavan teollisuusjätevesien raja-arvon 400 mg/l. Tuhkien koostumus 

ei ole selvää ja analysointi on puutteellista. Jätevesien analysointi on vähäistä 

ja ennen tuloksien saapumista on jätevettä virrannut kymmeniä tuhansia ton-

neja. Vastaselitykseen on liitetty viisi asiantuntijalausuntoa, jotka tukevat muu-

toksenhakijan esittämiä argumentteja. 

 

 on varattu tilaisuus vastaselityksen antamiseen. Vas-

taselitystä ei ole annettu. 
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Fortum Waste Solutions Oy on vastaselityksessään todennut muun muassa, että 

ensi vaiheessa jätevesien purkuputkena käytetään olemassa olevaa putkea, eikä 

rakennustöitä suoriteta dyyni- tai metsäalueilla. Putki rakennetaan vain, mikäli 

olemassa oleva putki ei ole käytettävissä. 

 

Fortum Waste Solutions Oy on täydentänyt lausuntoaan päivitetyllä selvityk-

sellä Mäntyluodon merialueen ekologisesta ja kemiallisesta tilasta. Päivite-

tyssä selvityksessä on otettu huomioon, että kansallisien vesien- ja merienhoi-

tosuunnitelmien laatiminen seuraavaa vesienhoitokautta varten on parhaillaan 

käynnissä. Uudessa alustavassa ekologisessa luokituksessa Porin avomerialu-

een vesimuodostuman ekologinen tila on laskenut hyvästä tyydyttävään. 

 

Päivitettyjen Hertta-tietokannan tietojen perusteella on arvioitu, että jätteenkä-

sittelylaitoksen jätevesien mukana merialueelle leviävien aineiden vaikutukset 

ovat merkityksettömät. Jätteenkäsittelylaitoksen kuormituksella ei selvityksen 

mukaan tule olemaan vaikutusta lähimerialueen vesimuodostumien ekologi-

seen tai kemialliseen tilaan. Selvityksen mukaan jätteenkäsittelylaitoksen toi-

minta ei myöskään vaaranna merialueen hyvän tilan saavuttamista lyhyellä tai 

pitkällä aikavälillä. 

 

Puhtaan Meren Puolesta ry on antanut lisälausuman, jossa on kiinnitetty huo-

miota siihen, että Porin alueelle on rakentumassa useita tehtaita, jotka hakevat 

lupaa merkittävän suurille päästöille Karhuluodon edustalle ja Kokemäenjo-

keen. Kokonaiskuvaa ja päästöjen mahdollisia yhteis- ja kerrannaisvaikutuksia 

alueen koko ekosysteemiin on mietittävä. 

 

Puhtaan Meren Puolesta ry on antanut lisälausuman, jossa on esitetty alustava 

ratkaisuehdotus jätevesien suljetun kierron kehittämiseksi. 

 

Merkintä Vaasan hallinto-oikeus on 26.8.2019 antamallaan välipäätöksellä numero 

19/0162/2 hylännyt vaatimukset aluehallintoviraston päätöksien täytäntöönpa-

non kieltämisestä ympäristöluvan aloittamisoikeuden ja vesilain valmistelulu-

van osalta sekä aloittamisluvan ja valmisteluluvan vakuuden korottamisen 

osalta. 

 

Vaasan hallinto-oikeus on tänään antamallaan päätöksellä ratkaissut Puhtaan 

Meren Puolesta ry:n ja Vesiluonnon Puolesta ry:n Etelä-Suomen aluehallinto-

viraston 22.7.2019 antamasta päätöksestä numero 291/2019 tekemät valituk-

set. Päätös koskee nyt kyseessä olevan laitoksen ilmoitusta koeluonteisesta toi-

minnasta. 

 

Hallinto-oikeuden ratkaisu 

 

1. Hallinto-oikeus hylkää Fortum Waste Solutions Oy:n 

valitusoikeuden puuttumisesta tekemän väitteen. 

 

2. Hallinto-oikeus hylkää katselmuksen toimittamista koskevan vaatimuksen. 

 

3. Hallinto-oikeus hylkää Puhtaan Meren Puolesta ry:n, 

 sekä Vesiluonnon Puolesta ry:n tekemät valitukset. 
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4. Hallinto-oikeus hyväksyy Fortum Waste Solutions Oy:n vaatimuksen lupa-

määräyksen 1 muuttamisesta ja poistaa määräyksestä lauseen ”Laitoksella ei 

saa vastaanottaa ulkomailta tuotuja APC-jätteitä.”. 

 

5. Hallinto-oikeus hylkää Vesiluonnon Puolesta ry:n oikeudenkäyntikulujen 

korvaamista koskevan vaatimuksen. 

 

Perustelut 

 

1. Valitusoikeus 

 

Ympäristönsuojelulain 191 §:n 1 momentin 1 kohdan mukaan valitusoikeus on 

asianosaisella.  

 

Vesilain 15 luvun 2 §:n 1 kohdan mukaan valitusoikeus on asianosaisella. 

 

Hallintolainkäyttölain 6 §:n mukaan päätöksestä saa valittaa se, johon päätös 

on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi 

vaikuttaa.  

 

Asiakirjoista saatavan selvityksen mukaan  omistavat 

Karhuluodon eteläpuolella sijaitsevalla ranta-alueella kiinteistön, joka on noin 

1,7 kilometrin etäisyydellä jätteenkäsittelylaitoksen purkuputken sijaintipai-

kasta. Näin ollen ja kun otetaan huomioon purkupaikan sijainti merialueella, 

hallinto-oikeus katsoo, että  on valitusoikeus asiassa ja heidän vali-

tuksensa tutkitaan. 

 

2. Katselmus 

 

Hallintolainkäyttölain 41 §:n mukaan valitusviranomainen voi asian selvittä-

miseksi toimittaa muun muassa kiinteän omaisuuden tai paikan taikka muun 

kohteen katselmuksen. 

 

Kun otetaan huomioon ne perusteet, joiden vuoksi katselmusta on pyydetty, ja 

se selvitys, joka kirjallisessa menettelyssä on kertynyt, katselmuksen toimitta-

minen ei asian selvittämiseksi ole tarpeen.  

 

3. Pääasiaratkaisu 

 

Asiassa saatu selvitys  

 

Sijainti ja toiminta 

 

Fortum Waste Solutions Oy:n jätteenkäsittelylaitos sijaitsee Porin kaupungin 

Mäntyluodossa olevalla kiinteistöllä 609-65-4-20. Laitokselle satama-altaasta 

tuleva merivedenottoputki sijoitetaan Porin Satama Oy:n omistamalle alueelle. 

Vedenottorakenteiden sijoittamisesta satama-alueelle on laadittu aiesopimus 

Porin Satama Oy:n kanssa. Vedenottoputken pään koordinaatit ovat 

N = 6841576 ja E = 208421 (ETRS-TM35FIN). Laitoksen käsiteltävien jäte-

vesien purkuputket sijoittuvat kiinteistöille 609-454-1-831, 609-454-1-385, 

609-66-9901-601 (Kirrintie) ja 609-66-9908-5066 (Kirrinsannan suojaviher-

alueet). Luvan hakijalla on hakemuksen mukaan sopimus putkien sijoittami-

sesta vesi- ja rantautumisalueelle alueet omistavan Porin kaupungin kanssa. 



29 (56) 

  

Purkuputken pään koordinaatit merialueella ovat N = 6839022 ja E = 205968 

(ETRS-TM35FIN). Venator P&A Finland Oy:llä on rasite kiinteistöllä  

609-454-1-831. Venator P&A Finland Oy:n purkuputken pään koordinaatit 

ovat N = 6839035 ja E = 205969 (ETRS-TM35FIN).  

 

Laitoksella käsitellään jätteenpoltossa syntyviä tuhkia ja kaasunkäsittelyjätteitä 

(APC-jätteitä), joita ei lähinnä korkean suolapitoisuuden vuoksi voida sijoittaa 

käsittelemättöminä (stabiloimatta) kaatopaikoille. Lisäksi prosessissa esitetään 

käsiteltäväksi muita ominaisuuksiltaan vastaavantyyppisiä polton jätteitä, jotka 

saattavat sisältää APC-jätteitä.  

 

Lupahakemuksen mukainen toiminta käsittää jätteiden esikäsittelylaitteiston 

(luokitin), varsinaisen käsittelylaitteiston, prosessijätevesien käsittelylaitoksen 

sekä varastotilat käsiteltäville ja käsitellyille jätteille. Lisäksi alueelle rakenne-

taan uudet putkistot jätevedelle sekä tarpeen mukaan prosessivedelle. Laitos-

alueelle tullaan sijoittamaan tarpeen mukaan kevytrakenteisia halleja, joissa 

voidaan varastoida esimerkiksi konteissa tai suursäkeissä käsittelyyn tuotavia 

jätteitä. Laitos toimii ympäri vuorokauden ja jätteitä otetaan vastaan päivittäin 

pääasiassa kello 6–22.  

 

Luonnonsuojelulaista poikkeaminen  

 

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on 19.4.2018 teke-

mällään päätöksellä myöntänyt luvan poiketa luonnonsuojelulain 29 §:n 1 mo-

mentin mukaisesta kiellosta. Lupa koskee jätteenkäsittelylaitoksen jätevesiput-

kilinjan sijoittamista olemassa olevan Venator P&A Finland Oy:n jätevesiput-

kilinjan viereen osittain luonnonsuojelulain 29 §:n mukaisesti suojellun luon-

totyypin (Karhuluodon hiekkarannat ja dyynit, LOS-2007-L-220-253) alueelle. 

Päätöksessä annetun rajauksen mukaan aluetta ei saa muuttaa niin, että luonto-

tyypin ominaispiirteiden säilyminen alueella vaarantuu. Päätöksen mukaan 

ominaispiirteitä saattavat vaarantaa esimerkiksi hakemuksessa esitetyt maa-

ainesten ottaminen, läjittäminen tai muu maaperän vahingoittaminen, luontai-

sen kasvillisuuden hävittäminen tai vahingoittaminen sekä moottoriajoneu-

voilla ajo. Hyväksyessään hakemuksen Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- 

ja ympäristökeskus on katsonut, että esitetyillä haittojen lievennystoimilla ei 

aiheuteta pysyviä muutoksia luontotyypin ominaispiirteisiin. 

 

Ympäristövaikutusten arviointimenettely  

 

Teollisuusjätekeskuksen laajennushankkeen ympäristövaikutusten arvioinnissa 

on uusina toimintoina otettu huomioon epäorgaanisten jätteiden vastaanotto ja 

käsittely, kierrätyspolttoaineen valmistus, hyötykäytettävien jätteiden käsittely 

sekä tuhkienpesulaitteisto.  

 

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on 18.9.2015 arvi-

ointiselostuksesta antamassaan yhteysviranomaisen lausunnossa todennut 

muun muassa, että vaihtoehtoina on tarkasteltu Mäntyluodon nykyisen teolli-

suusjätekeskuksen toiminnan laajentamista ja hajautettua jätteenkäsittelyä 

Ekokem-Palvelu Oy:n Mäntyluodon ja Kellahden toimipisteissä. Mäntyluodon 

sijoitusvaihtoehdossa on tarkasteltu kahtena purkupaikkavaihtoehtona jäteve-

sien johtamista joko satama-altaaseen (Vasikkaluodon purkupaikka) tai Vena-

tor P&A Finland Oy:n jätevesien kanssa samaan purkupaikkaan ulompana me-

rialueella (Karhuluodon purkupaikka). Vaihtoehtojen vertailun ja hankkeen 
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toteuttamiskelpoisuuden osalta lausunnossa on todettu molempien vaihtoehto-

jen hyödyiksi muun muassa neitseellisten luonnonvarojen säästyminen, kaato-

paikkasijoitukselta välttyminen, kierrätyksen edistäminen sekä haitallisilta ym-

päristövaikutuksilta säästyminen toisaalla. Kielteisinä vaikutuksina on todettu 

vesistövaikutukset. Kellahden-Mäntyluodon vaihtoehdossa luontovaikutukset 

on todettu merkittävämmiksi ja Mäntyluodon vaihtoehdossa taas sosiaaliset 

vaikutukset. 

 

Hakemuksessa on esitetty purkuvesien leviämismallit ja vertailu purkupaikka-

vaihtoehtojen nykytilasta ja jätevesien vaikutuksesta kummankin paikan veden 

ja sedimenttien laatuun, vaikutukset vesieliöstöön ja kalastoon sekä vaikutuk-

set vesialueen ekologiseen tilaan ja läheisiin suojelualueisiin. Mallinnuksen 

perusteella jätevesien pitoisuus merivedessä jää hyvin alhaiseksi, ja vedenlaa-

tuun kohdistuvien vaikutusten ennustetaan jäävän merkityksettömälle tasolle 

vaihtoehdosta riippumatta. Yhteenvetona todetaan, että Mäntyluodon sataman 

alueen haavoittuvuus ja siten sekoittumisolosuhteet ovat Karhuluodon edus-

taan verrattuna hieman heikommat. Varovaisuusperiaatteet huomioiden jäteve-

det suositellaan siten johdettavaksi Karhuluodon edustalle. 

 

Asemakaava 

 

Toimintakiinteistö sijaitsee vuodelta 1981 olevan asemakaavan mukaisella te-

ollisuus- ja varastorakennusten korttelialueella. Asemakaavan mukaisesti alu-

eelle saa rakentaa teollisuus- ja varastorakennuksia sekä niiden toimintaa var-

ten tarpeellisia toimisto-, huolto- ja sosiaalirakennuksia ja toiminnan kannalta 

välttämättömiä hälytys- ja huoltohenkilökunnan asuntoja.  

 

Lupahakemuksen täydennyksen mukaan jätteenkäsittelylaitoksen vaarallisten 

kemikaalien varastointi ja käsittely on vähäistä, eikä laitos tarvitse Turvalli-

suus- ja kemikaaliviraston lupaa. Koska toiminta on asemakaavan mukaista, 

laajamittaisen kemikaalien käsittelyn ja varastoinnin sallivan asemakaavan 

(T/kem-aluevarausmerkintä) muutosprosessi keskeytettiin tarpeettomana. 

 

Toiminta-alueen ympäristö 

 

Alueen läheisyyteen sijoittuu teollisuutta, satamatoimintaa ja virkistysalueita. 

Suunniteltuun laitosalueeseen välittömästi rajoittuvalla naapurikiinteistöllä 

609-65-4-11 sijaitsevat Fortum Waste Solutions Oy:n pilaantuneiden maiden 

käsittelyalue, keräysöljyjen vastaanotto- ja regenerointilaitos sekä vaarallisten 

ja hyödynnettävien jätteiden välivarastointiasema. Fortum Waste Solutions 

Oy:n toimintojen länsipuolella on satama-alue, pohjoisessa Technip Offshore 

Finland Oy:n telakka, idässä kaupungin omistama tontti 609-65-4-16, johon 

Fortum Waste Solutions Oy:llä on vuokrausvaraus sekä etelässä Kirrinsannan-

tie, jonka eteläpuolella jatkuu lähinnä rakentamaton teollisuus- ja varastora-

kennusten korttelialue. 

 

Lähin asutus sijaitsee noin kilometrin etäisyydellä laitokselta etelään. Lähim-

mät varsinaiset asuinalueet ovat noin 1,5 kilometrin etäisyydellä laitoksen län-

sipuolella Uniluodossa ja eteläpuolella Levossa. Uniluodon alueella sijaitsee 

myös koulu ja päiväkoti. Kahden kilometrin säteellä suunnitellusta alueesta on 

vuonna 2013 asunut noin 800 ihmistä. Eteläselän länsireunalla Reposaaressa 

on pysyvää ja vapaa-ajan asutusta. Aivan laitoksen välittömässä läheisyydessä 
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ei ole virkistysalueita, koska ympäröivä alue on pääasiassa teollisuuden käy-

tössä. Etäämmällä Mäntyluodon alueella on runsaasti virkistysalueita, joista 

lähimmät, ranta, golfkenttä ja viheralue, sijaitsevat 500–700 metrin etäisyy-

dellä. Jätevesien purkupaikkaa lähimpänä olevat Porin kaupungin uimarannat 

ovat Uniluodossa osoitteessa Kallontie 2 ja Yyterin hiekkarannoilla. Lisäksi 

Reposaaren eteläkärjessä on niin kutsuttu Lontoonranta. 

 

Lähin Natura 2000 -alue on Kokemäenjoen suistoalue (FI0200079), joka sijait-

see alle kilometrin etäisyydellä laitoksen itäpuolella. Levonlampi, joka sijait-

see noin 350 metrin etäisyydellä laitosalueelta lounaaseen, on maakuntakaa-

vassa merkitty suojelualueeksi. Alueella on laiduneläimiä ja lintutorni. 

 

Karhuluodon hiekkarannan ja dyynien luonnonsuojelualue (LTA 204081) si-

jaitsee lähimmillään alle kilometrin päässä laitosalueen länsipuolella. Laitok-

selta mereen johdettavan käsitellyn veden purkuputket sijoittuvat luonnonsuo-

jelualueelle noin 275 metrin pituisella matkalla. Edellä mainitut luonnonsuoje-

lualueet sekä Levonlampi kuuluvat myös valtakunnallisesti arvokkaaseen Yy-

terin maisema-alueeseen, joka kattaa lähes koko läntisen Mäntyluodon lukuun 

ottamatta satama- ja teollisuusaluetta. 

 

Käsitellyt jätevedet suunnitellaan johdettavaksi Karhuluodon edustalle noin 

1,5 kilometrin päähän rannasta. Jätevesien purkupaikan eteläpuolella on 

luonto- ja lintudirektiivin mukaisena kohteena Natura 2000 -verkostoon kuu-

luva Preiviikinlahden alue (FI0200080 ja FI0200151), jonne on purkupisteeltä 

matkaa lähimmillään noin 900 metriä. Vedenalaisia luontodirektiivin luonto-

tyyppejä ovat muun muassa vedenalaiset hiekkasärkät, rannikon laguunit ja 

laajat matalat lahdet. Alueen pesivä vesilinnusto on runsas, ja alue on kansain-

välisesti merkittävä linnustonsuojelualue. Muita suojelualueita ovat 4–7 kilo-

metrin etäisyydellä oleva Yyterin santojen suojelualue (YSA2017405), 3–6,5 

kilometrin etäisyydellä oleva Selkämeren kansallispuisto (KPU020037) sekä 

10 kilometrin päässä oleva Gummandooran saaristo (FI0200075). Karhuluo-

don ja Yyterin alueet sisältyvät Preiviikinlahden Natura 2000 -alueeseen.  

 

Veden syvyys on jätevesien purkupaikan lähialueella noin kahdeksan metriä. 

Vesisyvyys kasvaa loivasti ja varsin tasaisesti ulkomerelle päin eikä merialu-

eella ole syviä eristettyjä altaita. 

 

Alueen maaperä ja pohjavesi 

 

Laitosalue on Porin kivihiilivoimaloiden lento- ja pohjatuhkalla täytettyä en-

tistä merenpohjaa. Nykyisen maanpinnan korkeus vaihtelee korkeudella +2,1− 

+2,6 metriä (N2000). Alueelta on tehty ympäristönsuojelulain 82 §:n mukainen 

perustilaselvitys (Ramboll Finland Oy, 23.12.2015). 

 

Pohjavedenpinta alueella oli vuonna 2015 perustilaselvityksen yhteydessä teh-

dyissä mittauksissa korkeudella +1,01−+1,06 metriä (N2000) eli 0,3–1,6 met-

riä nykyisen maanpinnan alapuolella. Pohjaveden pinta alueella seuraa merive-

den pinnan tasoa. Alue ei ole yhdyskunnan vedenhankintaan soveltuvaa pohja-

vesialuetta. Läheisyydessä ei ole talous- tai käyttövesikaivoja. Pohjavedestä 

otetuissa tarkkailunäytteissä on todettu pohjaveden ympäristölaatunormit ylit-

täviä pitoisuuksia arseenia, elohopeaa, kuparia, nikkeliä, sinkkiä ja mineraa-

liöljyjä. Arseenin ja nikkelin on todettu ylittävän talousveden laatunormin.  
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Alueen pohjavesiä on tarkkailtu vuodesta 2000 alkaen Fortum Waste Solutions 

Oy:hyn sittemmin sulautuneiden yhtiöiden Ekokem-Palvelu Oy ja Ekokem 

Oyj yhteistarkkailuna. Pohjavedessä on todettu jonkin verran ympäristölaa-

tunormit ylittäviä pitoisuuksia muun muassa arseenia, metalleja ja mineraaliöl-

jyjä. Osassa tutkimuksia laboratorion määritysraja oli korkeampi kuin valtio-

neuvoston asetuksessa 1040/2006 määritelty ympäristölaatunormi. Laitosalu-

eelle sijoitetuista uusista pohjavesiputkista otetuissa näytteissä on todettu ko-

honneita sulfaatin (PVP2 180 mg/l ja PVP1 0,99 mg/l), kloridin  

(PVP2 220 mg/l ja PVP1 9,3 mg/l), kuparin, arseenin, vanadiinin ja sinkin pi-

toisuuksia sekä pääasiassa raskaista tisleistä koostuvia öljyhiilivetyjä  

(3,2 mg/l). Metalli- ja suolapitoisuudet ovat huomattavasti suurempia alueella, 

jossa on tuhkatäyttö. 

 

Perustilaselvityksessä maaperänäytteitä otettiin laitosalueelta kolmesta eri pai-

kasta 1–4 metrin syvyydeltä tuhkatäytön alta. Valtioneuvoston asetuksessa 

maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvioinnista (214/2007) mää-

ritelty kynnysarvo ylittyi arseenin osalta yhtä paikkaa (2,1 mg/kg) lukuun otta-

matta kaikissa tutkituissa näytteissä (7–31 mg/kg) ja antimonin osalta yhdessä 

näytteessä (2,7 mg/kg). Muulta osin metallien ja PAH-yhdisteiden tutkitut pi-

toisuudet olivat alle kynnysarvojen. Maaperän suola- ja mineraaliöljypitoi-

suuksia ei selvitetty. 

 

Pintavesi 

 

Laitoksen lähimmät vesialueet ovat idässä, pohjoisessa ja lännessä noin kilo-

metrin etäisyydellä olevat merialueet sekä laitoksen lounaispuolella 350 metrin 

etäisyydellä sijaitseva Levonlampi. Merialueen nykytilan selvityksessä on käy-

tetty Porin merialueen yhteistarkkailun tuloksia sekä yhtiön vuosina 2017–

2018 teettämien vesitutkimusten tuloksia. 

 

Meriveden päävirtaussuunta on Selkämeren rannikolla etelästä pohjoiseen. 

Mäntyluodon edustalla on talvikaudella nähtävissä merivedellä laimentuneen 

jokiveden kerrostuminen pintaveteen ja suolaisen meriveden aluskerrokseen. 

Alusveden suolapitoisuus kasvaa avomerelle siirryttäessä. Purkupaikan lähet-

tyvillä suolapitoisuus vaihtelee jatkuvasti koko vesimassan edustaessa ajoittain 

meriveteen laimentunutta jokivettä, suolaista merivettä tai näiden kahden vesi-

massan kerrostunutta rakennetta. Pohjakerroksen suolapitoisuus on suurimmil-

laan purkupaikan lähellä johtuen alueelle purettavista Venator P&A Finland 

Oy:n titaanidioksiditehtaan jätevesistä, joiden vaikutuksesta suolapitoisuus 

nousee yli merialueen yleisen taustapitoisuuden. Suunnitellun purkupaikan 

ympärillä suolaisuus on päällysvedessä keskimäärin 4,4–5,2 ‰ ja pohjan lä-

heisessä vesikerroksessa keskimäärin 5,5–5,7 ‰. Karhuluodon alueella sulfaa-

tin pitoisuudet vaihtelevat välillä 300–460 mg/l vaihtelun ollessa melko ta-

saista. Kloridipitoisuuksista on mittaustietoa vain havaintopaikalta POME 210, 

jossa kloridipitoisuus on ollut noin 3 000 mg/l. Pitoisuuksissa ei ole merkittä-

vää syvyyssuuntaista vaihtelua. 

 

Ravinteiden osalta suurin yksittäinen kuormitustekijä on hajakuormitus, josta 

suurin osa tulee merialueelle Kokemäenjoen kautta. Ulompana merialueella 

jokiveden vaikutus vähenee vähitellen veden ollessa kirkkaampaa ja vähä-

ravinteisempaa verrattuna Eteläselän alueeseen. Ulommilla havaintopaikoilla 

fosforipitoisuudet ovat pintavedessä olleet keskimäärin 12–13 μg/l ja typpipi-

toisuudet 258–280 μg/l. Alueen rehevyystaso on lievästi rehevä/karu.  
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Meriveden metallipitoisuudet alittavat elohopean, lyijyn ja kadmiumin osalta 

valtioneuvoston asetuksessa vesiympäristölle vaarallisista ja haitallisista ai-

neista (1308/2015) niille asetetut ympäristölaatunormit (AA-EQS). Nikkelin 

osalta ympäristölaatunormi on ylittynyt Harjavallassa vuonna 2014 sattuneen 

päästön seurauksena, mutta vuoden 2017 tulosten perusteella nikkelipitoisuu-

det ovat laskeneet. Viimeisten tulosten perusteella pitoisuudet ovat selvästi 

ympäristölaatunormia alhaisemmat. Arseenin, kuparin, kromin ja sinkin pitoi-

suudet alittavat niin sanotun NOEC-arvon (haitaton pitoisuus) ja LOEC-arvon 

(pienin havaittavan vaikutuksen aiheuttava pitoisuus). Makeassa vedessä bro-

min pitoisuus on yleisesti alhainen ja valtamerissä korkea. Mäntyluodon edus-

talla bromipitoisuus on ollut 9,8–19 μg/l. 

 

Nykytilanteessa Karhuluodon alueelle johdettavien purkuvesien vaikutukset 

ovat olleet pääosin vähäisiä. Purkualueen laimenemisolosuhteet ovat hyvät. 

Merialueen sedimenteistä mitatut elohopea- ja kadmiumpitoisuudet ovat olleet 

lähellä luonnontasoa. Vuonna 2016 mitatut nikkelipitoisuudet merialueen sedi-

mentissä olivat 9,7–30 mg/kg ja lyijypitoisuudet 6–19 mg/kg. 

 

Ekologinen tila 

 

Suunniteltu Karhuluodon purkupaikka sijaitsee Reposaaren-Outoorin rannik-

kovesimuodostumassa. Alueen ekologinen tila on arvioitu Kokemäenjoen- 

Saaristomeren-Selkämeren vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelmassa tyy-

dyttäväksi. Biologiset luokittelumuuttujat klorofylli-a, pohjaeläimet ja rakko-

levä ovat keskimäärin tyydyttävässä tilassa. Fysikaalis-kemialliset muuttujat 

ovat hyvässä tilassa. Kemiallinen tila on arvioitu hyväksi. 

 

Liikenne 

 

Materiaalikuljetukset laitokselle ja sieltä pois tapahtuvat rekkakuljetuksina 

Mäntyluodontien, Reposaarentien, Porin saaristotien ja Kirrinsannantien 

kautta. Suurin osa liikenteestä suuntautuu Reposaaren maantielle ja Porin saa-

ristotielle riippuen siitä, mistä päin tuhkia laitokselle tuodaan. Käsitelty tuhka 

sisältää vettä. Tämän vuoksi laitokselta pois suuntautuvia kuljetuksia on enem-

män. Arvio liikenteestä on tehty enimmäisskenaarion mukaan ja sillä oletuk-

sella, että rekat ajavat tyhjänä toiseen suuntaan. Raskaan liikenteen ajosuorit-

teita (meno- ja paluuliikenne yhteensä) Mäntyluodon laitokselle ja sieltä pois 

arvioidaan olevan enintään noin 10 800 kappaletta vuodessa eli 29 kappaletta 

vuorokaudessa, kun laitos toimii maksimikapasiteetilla. Raskaan liikenteen 

vuorokausimäärät vuonna 2017 olivat Liikenneviraston mukaan Mäntyluodon-

tiellä 486, Reposaaren maantiellä 506 ja Porin saaristotiellä 194 kappaletta 

vuorokaudessa. Liikennemääriä pyritään vähentämään suunnittelemalla ja yh-

distelemällä mahdollisuuksien mukaan tulevia ja lähteviä kuormia niin, että 

tyhjiä ajoneuvoja olisi mahdollisimman vähän. Yhdistelyä hankaloittaa se, että 

kuivaa tuhkaa ja käsiteltyä kosteaa tuhkaa ei voida kuljettaa samalla kalustolla.  

 

Vastaanotettavat jätteet ja käytettävät kemikaalit 

 

Vastaanotettavat jätteet ovat pääasiassa Suomesta, mutta jätteitä on tarkoitus 

tuoda myös Pohjois-Euroopasta, esimerkiksi Fortum Waste Solutions Oy:n 

omilta polttolaitoksilta Ruotsista ja Liettuasta sekä APC-jätettä Eesti Energian 

laitokselta Virosta. Ulkomaisia jätteitä otetaan vastaan vain, mikäli laitoksen 



34 (56) 

  

käsittelykapasiteetti suomalaisten jätteiden käsittelyn vuoksi sen mahdollistaa. 

Suomessa arvioidaan tällä hetkellä syntyvän APC-jätteitä noin 40 000 t/a. Lai-

toksen kokonaisvastaanottokapasiteetti on enintään 70 000 t/a jätettä ja pe-

sustabilointiprosessissa käsiteltävien jätteenpolton jätteiden käsittelykapasi-

teetti on enintään 45 000 t/a. Vastaanottokapasiteetti on prosessin käsittelyka-

pasiteettia suurempi, koska vastaanotettavia jätteitä voidaan esikäsitellä, ja 

vain osa niistä ohjautuu varsinaiseen käsittelyprosessiin. Joillakin polttolaitok-

silla on vaihtelua APC-jätteiden keräämisessä ja jätenimikkeissä. Tämän 

vuoksi vastaanotettaville jätteille on esitetty useampia jätenimikkeitä. APC- ja 

tuhkajätteiden enimmäisvarastomäärä laitoksella on 5 000 tonnia kerralla. 

 

Jätteet tuodaan laitokselle pääasiassa säiliöautokuljetuksina ja ne puretaan au-

toista pneumaattisesti suoraan siiloihin. Käsiteltäviä jätteitä voidaan tuoda 

myös säiliöissä, konteissa tai irtotavarana. Irtotavarana vastaanotettava jäte vä-

livarastoidaan laitoksen alueelle rakennettavassa hallissa. Hakemuksen mu-

kaan käytössä on kuusi tilavuudeltaan noin 200 m3:n jätesiiloa. Myös jätteen 

siirtäminen käsittelyprosessiin tapahtuu suoraan hallista. Laitosalueella ei va-

rastoida prosessiin tulevia jätteitä ulkona. 

 

Laitoksella käsiteltäviä jätteitä on otettu vastaan yhtiön teollisuusjätekeskuk-

siin vuosien ajan, minkä vuoksi jätteiden laatu ja ominaisuudet tunnetaan hy-

vin. Jätteet sisältävät klorideja, lähinnä CaCl ja NaCl -yhdisteinä, 5–30 %, ja 

ne ovat erittäin liukoisessa muodossa. Laitoksen prosessimitoituksessa kloridi-

pitoisuudeksi on oletettu 20 %. Haitta-aineiden kokonaispitoisuuksien ja liu-

koisuuksien vaihteluväli kotimaisissa ja ulkomaisissa APC-jätteissä on esitetty 

hakemuksessa. 

 

Prosessissa hyödynnetään teollisuuden epäorgaanisia jätehappoja, muun mu-

assa rikkihappo ja akkuhapot, korvaamaan puhtaita kemikaaleja. Jätehappoja 

käytetään enintään 20 000 t/a. Happoja varastoidaan yhteensä enintään 550 

tonnia säiliöissä. Säiliöiden arvioitu alustava määrä olisi 3–4 säiliötä, jotka ku-

kin olisivat kooltaan 50–100 m3. Säiliöiden lukumäärää voidaan kasvattaa 1–3 

lisäsäiliöllä, jotta erilaiset jätteet voidaan pitää erillään. Varastoitavien happo-

jen kokonaismäärä ei kuitenkaan kasvaisi. 

 

Prosessissa käytettävä Venator P&A Finland Oy:n titaanidioksiditehtaan jäte-

happo (RH20-liuos) tuodaan laitosalueelle titaanidioksiditehtaalta säiliöau-

toilla. Jätehappo puretaan autosta suoraan 75 m3:n kemikaalisäiliöihin, joista 

happoa annostellaan prosessiin. Titaanidioksiditehtaan väkevöintisakka 

(RH70) tuodaan laitokselle kiinteässä muodossa. Väkevöintisakka sekoitetaan 

laitoksella veteen siten, että se vastaa happoväkevyydeltään RH20-liuosta. Ak-

kuhapot tuodaan laitokselle säiliöautoilla. Pienemmät määrät tuodaan kon-

teissa. Säiliöautoista liuokset puretaan suoraan 75 m3:n kemikaalisäiliöön. 

 

Veden käyttö ja merivedenottorakenteet 

 

Käsittelyprosessissa käytetään vuositasolla enimmillään 100 000–220 000 m3 

vettä. Prosessissa käytetään pääasiassa merivettä, mutta laitosalueelta kerättä-

viä hulevesiä tai vesijohtovettä voidaan myös hyödyntää. Merivesi otetaan 

pohjoispuolella sijaitsevasta satama-altaasta. Meriveden ottoputki, joka on hal-

kaisijaltaan 200 millimetrin PEH-putkea, on kaivettu maa-alueelle jo laitosalu-

een rakentamisen yhteydessä. Meriveden ottoputken suu sijaitsee lähelle rantaa 

rakennettavassa vedenottokaivossa ja rakenne sijoitetaan siten, ettei siitä ole 
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haittaa vesialueiden käytölle tai luonnolle. 

 

Jätteiden käsittelyprosessi 

 

Kaikki vastaanotetut jätteet punnitaan ja kirjataan tietojärjestelmään. Eri jäte-

laadut pyritään varastoimaan eri siiloissa käsittelyprosessin ohjauksen helpot-

tamiseksi, mutta samantyyppisiä jätteitä voidaan varastoida myös yhdessä. 

Koska välivarastoitu APC-jäte on kosteaa ja se voi sisältää esimerkiksi kiviä 

tai jäätä, sitä on tarvittaessa esikäsiteltävä esimerkiksi seulomalla tai veteen 

liettämällä ennen sen syöttämistä varsinaiseen käsittelyprosessiin. Esikäsittely 

tapahtuu hallissa. 

 

Tarvittaessa jätteet voidaan ennen varsinaista käsittelyä esikäsitellä jakamalla 

niitä partikkelikoon perusteella erilaisiin fraktioihin. Osa jätteistä erotellaan 

luokittimella ennen käsittelyä ja toimitetaan maanrakentamisessa käytettäväksi 

tai loppusijoitukseen kaatopaikalle. Pesustabilointiprosessissa jätteistä poiste-

taan veden avulla helppoliukoisia aineita, pääasiassa suolaa (klorideja). Kemi-

kaalien ja pH-optimoinnin avulla jätteiden sisältämät metallit pidetään niukka-

liukoisina. Käsitelty jäte kuljetetaan rekoilla loppusijoitusalueelle. 

 

Varastosiiloista jäte siirretään punnituksen kautta suljettua kuljetinta pitkin 

suoraan reaktoriin, jossa siihen sekoitetaan vesi, joka siis on pääasiassa meri-

vettä, happo sekä muut tarvittavat kemikaalit. Sekoitussuhteet käsiteltäville 

jätteille on määritetty ennakkokokeiden perusteella. Muu kuin siiloihin varas-

toitu jäte, esimerkiksi välivarastoitu jäte ja kostea tuhka, siirretään prosessiin 

erillisellä syöttölaitteella ja putkilinjalla suoraan hallista. 

 

Reaktorissa suuri osa jätteen sisältämistä liukoisista suoloista irtoaa vesifaasiin 

nopeasti. Tuhkan käsittelyaika reaktorissa on varsin lyhyt. Reaktioaika pide-

tään mahdollisimman lyhyenä muiden aineiden, lähinnä raskasmetallien, kuin 

kloridin liukenemisen vähentämiseksi. Reaktorista tuhkavesiliete johdetaan 

suodattimelle (kammiosuotopuristin), jossa lietteestä erotetaan vettä. Kloridien 

poistamista tehostetaan vielä merivedellä huuhtelemalla. Suodatinta pestään 

lisäksi tarpeen mukaan happovedellä, jota voidaan hyödyntää kierrättämällä se 

reaktoriin. Suodattimella muodostuneen tuhkakakun kuiva-ainepitoisuus on 

noin 50–60 %. 

 

Jätevesien käsittely ja päästöt mereen 

 

Prosessissa syntyy suolapitoista jätevettä enimmillään 155 000 m3/a. Mereen 

johdettava vesimäärä on kuitenkin suurempi, sillä likaantumatonta vettä käyte-

tään mereen johtavan jätevesiputken huuhtomiseen.  

 

Jätteenkäsittelyssä syntyvät jätevedet käsitellään laitoksella sisätiloissa. Ve-

sienkäsittelyprosessin kapasiteetti on 30–55 m3/h. Ensisijaisesti metallien saos-

timina käytetään rauta- tai alumiinisuoloja, kuten sulfaattia ja/tai kloridia. Tar-

vittaessa voidaan käyttää myös kaupallisia raskasmetallien saostukseen tarkoi-

tettuja orgaanisia sulfideja tai polysulfideja. Tavoiteltu pH-arvo säädetään jäte-

hapoilla tai kaupallisilla hapoilla. Veden viipymäaika säiliössä on 20–40 mi-

nuuttia. Sakan laskeutumisen tehostamiseksi käytetään lisäksi kalkkia tai poly-

meeriflokkulantteja. Lamelliselkeyttimissä muodostuva metallipitoinen sakka, 

jonka osuus on noin 5 % kokonaisvesivirtaamasta, voidaan palauttaa jätteenkä-

sittelylaitteiston sekoitusreaktoriin. Jätevesi johdetaan selkeytyksen jälkeen 
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edelleen monivaiheiseen suodatukseen, jossa on hiekkasuodatus ja aktiivihiili-

suodatus sekä tarvittaessa ioninvaihto/kalvosuodatus. Tämän jälkeen vesi joh-

detaan kahteen 100 m3:n puskurisäiliöön, jossa jäteveden viipymä on 2–4 tun-

tia. Viipymän aikana vesi jäähtyy ja siinä tapahtuu jonkin verran kalsiumin ja 

sulfaatin saostumista. Puskurisäiliöistä käsitelty jätevesi johdetaan käyttötark-

kailun kautta poistolinjaan. 

 

Jätevesi sisältää runsaasti kloridia, sulfaattia ja bromidia sekä ravinteita, rautaa 

ja kiintoainesta. Lisäksi vedessä on haitta-aineita, kuten muun muassa metal-

leja, bromidia, öljyhiilivetyjä, PAH-yhdisteitä, syanideja ja VOC-yhdisteitä. 

Hakemuksessa haitallisten aineiden pitoisuudet on esitetty vesiliukoisina pitoi-

suuksina. 

 

APC-jätteiden kokonaispitoisuusanalyysien ja liukoisuuskokeiden, jotka on 

tehty pelkässä vedessä jätteen omassa pH:ssa, tulosten perusteella metalleja 

liukeni kokonaismetallimääristä eri metallien osalta vaihdellen < 0,01 %:sta 

noin 15 %:iin. Käsittelyssä metallit stabiloidaan tuhkaan käyttämällä pH:n sää-

töä sekä apukemikaaleja. Jätevesienkäsittelylaitoksen reduktio eri metalleille 

on pilot-kokeissa vaihdellut suuresti, eikä sitä kaikilta osin ole voitu määrittää 

pitoisuuksien ollessa alle määritysrajojen 0,001–0,05 mg/l. Lisäksi pilot-ko-

keissa oleva vaihtelu johtuu myös koetoiminnan aikana kokeilluista erilaisista 

ajoparametreista ja kemikaalimääristä. 

 

Laitokselta pois johdettavien jätevesien pitoisuudet ja kuormitus mereen 

enimmäisjätevesimäärällä 155 000 m3/a on esitetty valituksenalaisen päätök-

sen taulukoissa 7–9. Raskasmetalleista tuhkaan jää keskimäärin 99 %. 

 

Yhtiön tekemien pilot-kokeiden yhteydessä on selvitetty käsitellyn jäteveden 

sisältämiä yhdisteitä ja niiden määrää mukaan lukien valtioneuvoston vesiym-

päristölle vaarallisista ja haitallisista aineista antaman asetuksen (1022/2006) 

liitteen 1 A kohdan päästökieltolistassa mainitut aineet sekä vesiympäristölle 

vaaralliseksi ja haitalliseksi aineeksi liitteen 1 C kohdassa yksilöidyt aineet. 

Käsittelylaitoksen jätevedet sisältävät asetuksen liitteen 1 taulukon C2 mukai-

sia aineita. 

 

Saatujen tulosten mukaan jätevedessä ei todettu mainitun asetuksen liitteen 1 

taulukon A mukaisia aineita. Yksittäisten polykloorattujen dibentsodioksiinien 

ja -furaanien (PCDD/F) pitoisuudet olivat alle yhdistekohtaisen määritysrajan 

20 pg/l ja yksittäisten polybromattujen dibentsodioksiinien ja -furaanien 

(PBDD/F) pitoisuudet alle yhdistekohtaisen määritysrajan 0,20 ng/l. Hake-

muksessa arvioidaan, että PCDD/F-yhdisteiden laskennallinen summapitoi-

suus on 63 pg/l (WHO2005-TEq upper bound). Näin ollen PCDD/F-yhdisteiden 

kuormitus mereen on alle 10 mg/a (WHO2005-TEq) käytettäessä laskennassa 

yhdistekohtaisia analyysin määritysrajoja ja enimmäisvesimäärää 155 000 m3. 

 

Dioksiininkaltaisten planaaristen polykloorattujen bifenyylien (PCB-yhdisteet) 

osalta vastaavat luvut tutkimustodistuksen perusteella ovat < 0,05 ng/l ja 

0,0065 ng/l (WHO2005-TEq upper bound) sekä näistä aluehallintovirastossa 

laskettuna PCB-yhdisteiden kokonaiskuormitus noin 1 mg/a (WHO2005-TEq). 

PBDD/F -yhdisteiden pitoisuutta ei hakemuksessa ole ilmoitettu. 

 

Hakemuksen mukaan haitta-aineiden pitoisuudet vesialueella ovat niin pieniä, 

että ei ole tarpeen määrätä valtioneuvoston vesiympäristölle vaarallisista ja 
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haitallisista aineista antaman asetuksen (1022/2006) 6 b §:n mukaista sekoittu-

misvyöhykettä. 

 

Purkuputki 

 

Jätevesilaitoksella käsitellyt jätevedet johdetaan noin 5,2 kilometriä pitkän 

purkuputken kautta mereen Karhuluodon edustalle noin 1,5 kilometrin etäisyy-

delle rannasta. Samalle alueelle johdetaan myös Venator P&A Finland Oy:n 

titaanidioksiditehtaan jätevedet.  

 

Veden mereen johtamista varten rakennetaan kaksi erillistä purkuputkea, jotka 

ovat halkaisijaltaan 200 millimetrin PEH-putkea. Putket asennetaan maahan 

1,8–2,0 metrin syvyyteen. Rautatien ja valtatien alitus tehdään suuntaporaa-

malla radan alle suojaputket, joiden päihin asennetaan tarkastuskaivot. Raken-

nettaessa putkilinjaa titaanidioksiditehtaan putken viereen huoltotien rakentee-

seen tehdään noin 0,6 metrin syvyyteen kaivanto. Olemassa olevat putket tue-

taan niin, että niille ei aiheudu vahinkoa. Putkilinjan pituus maa-alueella on 

3 360 metriä ja merialueella 1 500 metriä. Putket asennetaan rantaveteen kai-

vamalla niin syvälle, että putkien päälle tulee 1,5–2,0 metriä maata. Purkuput-

ket asennetaan rantaveteen ja vesisyvyydeltään alle kaksi metriä syvillä alu-

eilla kaivamalla 1,5–2,0 metrin syvyyteen. Yli kaksi metriä syvällä alueella 

putket asennetaan pohjaan painottamalla. Putkien päihin asennetaan käyrä ja 

metrin pystynousut, joihin asennetaan siivilät. Päätypalat painotetaan tuplapai-

noin.  

 

Dyynialueen kohdalla putket asennetaan kahden metrin syvyyteen kaivamalla. 

Kaivanto tehdään tarvittaessa tuettuna niin, ettei luontoa rikota tarpeettomasti. 

Putkilinjan sijoittamisesta dyynialueelle on erillinen Varsinais-Suomen elin-

keino-, liikenne ja ympäristökeskuksen luonnonsuojelulain mukainen päätös, 

jossa on kuvattu putken sijoittaminen ja yksilöity putken sijoittamisen mahdol-

listen haitallisten vaikutusten lieventämistoimenpiteet. Suunnitelman mukaan 

rakentamisen haitallisia vaikutuksia lievennetään muun muassa työmaa-alueen 

valvonnalla, työskentelyalueen merkitsemisellä maastoon, alueen kasvien kar-

toituksella, kasvien siirtämisellä pois työskentelyalueelta, kaivutyön ajoituk-

sella ja kaivualueen ennallistamisella. Dyynien ennallistumista ja kasvillisuu-

den palautumista kaivutöiden jälkeen seurataan kolmen vuoden ajan.  

 

Yhtiö on vastaselityksessään ilmoittanut, että alkuvaiheessa käytetään Venator 

P&A Finland Oy:n purkuputkea, joka sijaitsee merialueella lähellä Fortum 

Waste Solutions Oy:n suunnittelemaa purkuputkea. Putket ovat keskenään sa-

massa linjassa. Putkien päiden välinen etäisyys merialueella on 50–100 metriä. 

 

Vesipäästöjen mallinnus 

 

Jätevedenkäsittelylaitokselta mereen johdettavien vesien päästöjä on mallin-

nettu Delft3D-mallinnuspaketilla, joka on muun muassa rannikkoympäristöön 

kehitetty ohjelmisto veden fysikaalisten ominaisuuksien laskemiseen (Luode 

Consulting Oy, 5.6.2018). Laskentaruutuja on yhteensä 191×147. Laskentahi-

lan koko vaihtelee purkuaukon 3,5 metristä avomeren 1 000 metriin. Syvyys-

suunnassa laskentahila on jaettu 10 kerrokseen, joiden paksuus on 10 % solun 

syvyydestä. Voimakkaan lämpötilakerrostuneisuuden jakso oli elokuu 2016 ja 

heikon kerrostuneisuuden jakso helmikuu 2016. Laskentaruudukko rajautuu 
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kolmelta sivulta Selkämereen, jonka yleiset virtausolosuhteet otettiin huomi-

oon mallissa meriveden pinnankorkeuden muutoksien ja tuulen ajamien vir-

tauksien mukaan. Lisäksi Kokemäenjoen virtaama asetetiin malliin virtaama-

reunaehtona. Laskennan lähtökohtana käytettiin tuhkanpesulaitoksen puhdiste-

tun jäteveden enimmäispitoisuuksia ja vuosikuormitusta. Mallinnuksella tar-

kasteltiin kolmea eri vaihtoehtoa, jotka olivat nykytilanne, vesien purkaminen 

satama-altaaseen ja vesien purkaminen Karhuluodon purkupisteeseen. Lupa-

päätöksen mukaisesti purkupiste on Karhuluodossa. 

 

Mallinnuksen tuloksien perusteella kaikkien tutkittujen aineiden pitoisuudet 

jäävät vähintään kertaluokkaa alle ympäristönlaatunormien eli ne metallit, 

joille on asetettu ympäristönlaatunormi, tai ovat huomattavasti alhaisempia 

kuin alueella yleisesti havaitut taustapitoisuudet. Pitoisuudet jäivät mataliksi 

sekä pohja- että pintakerroksessa mallinnetuilla talvi- ja kesäjaksoilla. Jäteve-

sien mukana merialueelle leviävien aineiden vaikutukset arvioitiin mallinnuk-

sen perusteella merkityksettömiksi.  

 

Suolakuormituksen vaikutukset ovat laskentavaihtoehdoissa merkityksettömiä 

suhteessa meriveden suolapitoisuuden luonnolliseen vaihteluun. Suurimmatkin 

suolapitoisuuden nousut (PSU, practical salinity unit) jäävät vain noin 

0,5 %:iin verrattuna alueen suolapitoisuuden vaihteluun 3–5 PSU. Vaikutukset 

eivät ole mitattavissa eivätkä ne aiheuta muutoksia kerrostuneisuuteen.  

 

Ioniyhdisteiden, eli sulfaatin, kloridin, fluoridin ja bromidin, vuosikuormitus 

on suurempi kuin metalleilla. Kloridipitoisuus on suurin. Sen osalta suurim-

pien pitoisuusnousujen arvioidaan olevan luokkaa 13,4 mg/l. Kloridin pitoi-

suudet vaihtelevat nykytilassa Karhuluodon edustalla välillä 2 900–3 200 mg/l, 

joten ennustettu muutos on vähäisellä tasolla. Samoin muiden ioniyhdisteiden 

pitoisuusnousut ovat merkityksettömällä tasolla suhteessa nykytilaan. 

 

Jätevesien vaikutuksia purkualueen pohjanläheisen vesikerroksen happipitoi-

suuksiin on arvioitu Ramboll Finland Oy:n 19.12.2018 päivätyssä raportissa. 

Raportin mukaan happipitoisuudet ja hapenkyllästysaste (%) ovat pysyneet 

hyvällä tasolla koko vuosien 2001–2018 välisen tarkkailujakson ajan purku-

alueen läheisen tarkkailuaseman alusvedessä. Tarkkailujaksolla alueelle on pu-

rettu titaanidioksiditehtaan puhdistettuja jätevesiä, joiden kuormituksen aikana 

happitilanne on myös pysynyt hyvänä. Alueen sekoittumisolojen tiedetään ole-

van suotuisat. Titaanidioksiditehtaan jätevesien purku on vähentynyt merkittä-

västi laitoksen tammikuussa 2017 sattuneen tulipalon jälkeen eikä jätteenkäsit-

telylaitoksen purkuvesien arvioida aiheuttavan minkäänlaisia muutoksia ker-

rostuneisuusoloihin. Johtopäätöksenä todetaan, että vaikutukset ovat merkityk-

settömiä sekä talvi- että kesäjaksoilla. Koska kerrostuneisuusoloihin ei aiheudu 

muutoksia arvioidaan happipitoisuuden säilyvän alusvedessä hyvällä tasolla.  

 

Kokonaistypen osalta ei käytännössä voida nähdä muutosta nykytilaan verrat-

tuna. Fosforin pitoisuusnousu jää hyvin alhaiseksi valitussa purkuvaihtoeh-

dossa. Se on enintään 0,04 μg/l tarkkailupisteessä POME210. Pintakerrokseen 

mallinnus ei ennusta minkäänlaista muutosta ravinteiden osalta.  

 

Valtioneuvoston asetuksessa 1308/2015 on vesiympäristölle haitalliseksi tun-

nistetuille aineille esitetty ympäristönlaatunormit, joiden alittavan pitoisuuden 

ympäristössä ei arvioida aiheuttavan haittaa vesieliöstölle. Metalleista ympä-

ristönlaatunormit on määritelty elohopealle, nikkelille, lyijylle ja kadmiumille.  
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Nikkelin pitoisuusnousun ennustetaan olevan enintään mikrogramman sadas-

osia litrassa, jolloin puhutaan hyvin vähäisistä muutoksista. Muutokset ovat 

myös reilusti alhaisempia tai samalla tasolla kuin nikkelin määritysraja  

0,05 μg/l. Tällaiset pitoisuusnousut eivät ole erotettavissa merialueen luonnol-

lisesta vaihtelusta.  

 

Elohopeapitoisuuden muutokset ovat alusvedessä reilusti pienempiä kuin elo-

hopean määritysraja 0,005 μg/l. Pintavedessä ei mallinnuksen perusteella ole 

muutoksia. Mallinnuksen perusteella elohopean ennustettua pitoisuusnousua ei 

voida erottaa luonnollisesta vaihtelusta. Pitoisuudet tulevat jatkossakin ole-

maan määritysrajalla tai sen tuntumassa ja selvästi alhaisempia kuin ympäris-

tönlaatunormi. 

 

Kadmiumin pitoisuusnousu on pieni. Kadmiumin määritysraja on 0,01 μg/l, 

joten suurin pitoisuusnousu alittaa määritysrajan reilusti tai on suunnilleen 

määritysrajalla. Pintakerrokseen ei ennusteta muutoksia. Nykytilassa kad-

miumin pitoisuus merialueella on alhainen ja lähellä määritysrajaa. Mallinnuk-

sen perusteella tilanteeseen ei ennusteta merkittävää muutosta. 

 

Lyijyn pitoisuusnousu on alusvedessä enintään luokkaa 0,008 μg/l. Pintaker-

rokseen ei ennusteta muutoksia. Nykytilassa havaitut lyijyn pitoisuudet meri-

alueella jäävät selvästi ympäristönlaatunormin (1,33 μg/l) alapuolelle.  

 

Sinkin pitoisuusnousu jää alhaiseksi. Enimmillään pitoisuusnousun ennuste-

taan olevan 0,02 μg/l. 

 

Käsitellyn veden sisältämien pienten metallipitoisuuksien ei arvioida aiheutta-

van mitattavia muutoksia merialueella. Riskitilanteessa, esimerkiksi vesienkä-

sittelyn häiriötilanteissa, mereen johdettavan veden metallien pitoisuudet voi-

sivat nousta väliaikaisesti. Arvion mukaan nousu voisi olla enintään noin  

1,5–4-kertainen suhteessa raja-arvoihin ja kestää noin 7–14 päivää. Laskel-

mien mukaan tällaisissakin tilanteissa pitoisuusnousut jäävät hyvin alhaisiksi. 

Esimerkiksi viisinkertainen jätevesipitoisuus aiheuttaisi merivedessä enintään 

0,01 μg/l pitoisuusnousun sinkillä ja 0,007 μg/l pitoisuusnousun nikkelillä.  

 

Jätevesien johtamisen päättyessä tai keskeytyessä Karhuluodon edustalle hei-

kot jätevesipitoisuudet häviävät viikossa eikä kahden viikon jälkeen ole havait-

tavissa vaikutusta pisteellä POME210. Purkupisteen eteläpuolella olevalla pis-

teellä POME220 pitoisuudet häviävät noin kolmessa päivässä. Reposaaren ja 

Yyterin uimarantojen edustoilta alun perinkin vähäinen jätevesivaikutus on 

hävinnyt kokonaan kahdessa viikossa. 

 

Mäntyluodon jätteenkäsittelylaitoksen puhdistettujen jätevesien kuormituk-

sesta aiheutuvien vaikutusten lisäksi arvioitiin mahdollisia yhteisvaikutuksia 

alueen muiden kuormittajien kanssa. Yhteisvaikutusten arvioimiseksi mallin-

nuksessa tarkasteltiin jätevesipitoisuuksien aikasarjoja malliin asetetuilla tark-

kailupisteillä. Yhteisvaikutusten arvioinnissa otettiin huomioon titaanidioksidi-

tehtaan Karhuluodon edustalle johdettavat jätevedet, joiden purku tulee jossain 

vaiheessa loppumaan. 

 

Mallinnuksen perusteella Mäntyluodon jätteenkäsittelylaitoksen puhdistettujen 

jätevesien pitoisuudet ovat kaikissa tarkasteltavissa pisteissä hyvin matalia 
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eikä pitoisuuksia voitu erottaa alueella aiemmin dominoineen titaanidioksidi-

tehtaan jätevesien pitoisuuksien vaihteluvälistä. Tulosten perusteella Fortum 

Waste Solutions Oy:n suunnitellun jätteenkäsittelylaitoksen jätevesien vaikutus 

suhteessa alueelle purettuihin titaanidioksiditehtaan jätevesiin on merkitykse-

tön. Titaanidioksiditehtaan jätevesien vaikutus on viime vuosina pysynyt lie-

vänä ja näkynyt lähinnä alusveden taustapitoisuutta korkeampina suolaisuusta-

soina. Käytännössä jätteenkäsittelylaitoksen puhdistettujen jätevesien sisältä-

mien aineiden leviäminen alhaisina pitoisuuksina on hyvin vähäistä verratta-

essa titaanidioksiditehtaan päästöjen leviämisalueeseen. Pääosassa mallinnusti-

lanteita vähäisiäkään vaikutuksia ei havaita Yyterin edustalla. Alue, jolla klori-

dipitoisuuden nousu voi ylittää 5 mg/l voi ulottua Yyterin edustalle pohjaker-

roksessa talvella. Kloridikuormitus on huomattavin kaikista mallinnetuista ai-

neista. Keskimääräinen kloridipitoisuus nykytilassa on noin 2 975 mg/l, joten 

muutos on maksimitilanteessakin hyvin vähäinen. Suolaisuuslisäys jää merki-

tyksettömälle tasolle eikä ulotu Yyterin edustalle. 

 

Paras käyttökelpoinen tekniikka 

 

Niille toimialoille, joita teollisuuden päästödirektiivi koskee, on EU:n komis-

sion toimesta laadittu parhaan käyttökelpoisen tekniikan (BAT) vertailuasiakir-

jat (BREF). Jätteenkäsittelyn vertailuasiakirja (Reference Document on Best 

Available Techniques for the Waste Treatments Industries) on julkaistu elo-

kuussa 2006. Asiakirjan tarkistaminen on ollut vireillä lupahakemusta jätettä-

essä. Sittemmin komission täytäntöönpanopäätös BAT-päätelmien vahvistami-

sesta jätteenkäsittelyssä on julkaistu 10.8.2018 (WT-BAT).  

 

Hakemuksessa on arvioitu parhaan käyttökelpoisen tekniikan vaatimusten täyt-

tymistä. 

 

Laitoksella vastaanotettavasta ja sieltä lähetettävästä jätteestä kirjataan tiedot 

jätteen määrästä, laadusta, toimittajasta tai toimitusosoitteesta sekä kuljetta-

jasta. Laitoksella vastaanotetaan ainoastaan tuhkajätettä. Syntyvät jätteet toi-

mitetaan asianmukaiseen käsittelyyn tai loppusijoitukseen esimerkiksi Porin 

teollisuusjätekeskukseen. Tiedot vastaanotetuista, varastoiduista, käsitellyistä 

ja toimitetuista jätteistä ilmoitetaan vuosittain valvovalle ympäristöviranomai-

selle. 

 

Varastoitavasta jätteestä pidetään kirjaa ja toiminnanharjoittajalla on tieto va-

rastossa olevan jätteen laadusta, määrästä ja varastopaikoista. Varastotilana toi-

mivat siilot, jotka ovat maanpinnan yläpuolella eivätkä tuhkat pääse kontaktiin 

hulevesien kanssa. 

 

Käsiteltävästä jätteestä poistetaan prosessissa liukoisia haitta-aineita, pääasi-

assa suoloja. Prosessin parametreja säätämällä muut haitta-aineet, lähinnä ras-

kasmetallit, stabiloidaan käsiteltyyn jätteeseen ja niitä liukenee käsittelyssä 

prosessiveteen vain vähäisiä määriä. Prosessivedestä metallit poistetaan ve-

sienkäsittelyprosessissa, jossa haitta-aineet saostetaan ja toimitetaan loppusi-

joitukseen. Prosessivesi on pääasiassa merivettä, mutta laitosalueelta kerättäviä 

hulevesiä voidaan myös käyttää. 

 

Toiminnassa ei muodostu merkittäviä hajapäästöjä. Pölyä voi syntyä liiken-

teestä piha-alueilla. Piha-alueet pidetään puhtaana, jolloin alueella liikkuvien 
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koneiden ja autojen aiheuttama pölyäminen estetään. Varastointi- ja käsittely-

toiminnat sijoittuvat sisätiloihin. Esikäsittelylaitteisto ja prosessireaktori varus-

tetaan pölynpoistolla. 

 

Jätteiden käsittelyssä syntyy jätevettä, joka käsitellään laitoksen omassa ve-

sienkäsittelyprosessissa. Vesiä ei päädy käsittelemättöminä mereen tai viemä-

riin. Käsitellyn veden laatua seurataan jatkuvatoimisilla mittareilla sekä sään-

nöllisesti otettavilla, laboratoriossa analysoitavilla näytteillä. Käsitellyn veden 

haitta-ainepitoisuudet alittavat vuoden 2006 vertailuasiakirjan raja-arvot. Pitoi-

suudet täyttävät myös vuonna 2018 hyväksytyn WT-BREF-asiakirjan luonnok-

sen raja-arvot. Laitosalue on päällystetty ja kaikki piha-alueen vedet kerätään 

hulevesialtaisiin. Hulevesiä käytetään prosessivetenä. Mikäli hulevedet johde-

taan mereen, vesien laatu selvitetään ja tarpeen mukaan vedet ohjataan vesien-

käsittelyyn. 

 

Vesienkäsittelyssä jäteveden pH säädetään rautapohjaisilla kemikaaleilla opti-

maaliseen happamuuteen metallien saostamiseksi. Pesuprosessissa käytetään 

vain välttämättömiä kemikaaleja. Kemikaaleja käytetään mahdollisimman vä-

häinen määrä, mutta kuitenkin sen verran, että pesutulos on hyvä. 

 

Laitosalue on päällystetty tiiviillä asfaltilla. Jätteitä ei käsitellä tai varastoida 

piha-alueella. Koneiden ja laitteiden nestevuotoja ehkäistään ennakoivilla 

huoltotoimenpiteillä ja mahdollisen vuodon sattuessa käytetään imeytysmateri-

aalia vuodon talteen saamiseksi. 

 

Fortum Waste Solutions Oy:lle on laadittu SFS-EN ISO 14001 -standardin mu-

kainen ympäristöjärjestelmä, jolle on myönnetty sertifikaatti 20.3.1994. Män-

tyluodon toimipiste on liitetty järjestelmään ja uudet toiminnot tullaan liittä-

mään mukaan järjestelmään. 

 

Luvan hakija on lisäksi 4.3.2019 hakemukseen liittämässään täydennyksessä 

verrannut hakemuksessa esitettyä tekniikkaa Euroopan komission täytäntöön-

panopäätöksessä 10.8.2018 vahvistettuihin BAT-päätelmiin ja niiden perustana 

olevassa vertailuasiakirjassa kuvattuihin polttolaitosten kaasunkäsittelyjättei-

den käsittelytekniikoihin. Luvan hakija on muun muassa todennut, että kysei-

sissä prosesseissa viitataan natriumpohjaiseen savukaasujen käsittelyyn. Suo-

messa kaikilla arinapolttolaitoksilla on käytössään kalkkipohjainen savukaasu-

jen puhdistusjärjestelmä, eivätkä vertailuasiakirjassa esitetyt esimerkit ole so-

vellettavissa Suomeen, jossa on vain yksi NaHCO3-pohjainen jätteenpolton 

savukaasujen puhdistusprosessi. 

 

Oikeudellinen arviointi 

 

Hallintomenettely 

 

Ympäristönsuojelulain 44 §:n 1 momentin mukaan lupaviranomaisen on tiedo-

tettava lupahakemuksesta kuuluttamalla siitä vähintään 30 päivän ajan toimin-

nan vaikutusalueen kuntien ilmoitustauluilla siten kuin julkisista kuulutuksista 

annetussa laissa (34/1925) säädetään. Kuulutus on julkaistava myös lupaviran-

omaisen internetsivuilla, jolloin kuulutus voi sisältää viranomaisten toiminnan 

julkisuudesta annetun lain (621/1999) 16 §:n 3 momentin estämättä toiminnan-

harjoittajan nimen ja toiminnan sijaintipaikan tiedot. Lisäksi kuulutuksen jul-
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kaisemisesta on ilmoitettava ainakin yhdessä toiminnan vaikutusalueella ylei-

sesti leviävässä sanomalehdessä, jollei asian merkitys ole vähäinen tai ilmoit-

taminen ole muutoin ilmeisen tarpeetonta. Kuulutus on annettava erikseen tie-

doksi niille asianosaisille, joita asia erityisesti koskee.  

 

Saman pykälän 2 momentin mukaan hakemusasiakirjat on pidettävä nähtävillä 

vähintään kuulutusajan toiminnan vaikutusalueen kunnissa. Lisäksi valtion 

ympäristölupaviranomaisen on julkaistava internetsivuillaan yleisölle tarkoi-

tettu tiivistelmä lupahakemuksesta ja mahdollisuuksien mukaan hakemuksen 

muu keskeinen sisältö. Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen on tiedotettava 

hakemuksen sisällöstä internetsivuillaan mahdollisuuksien mukaan. Hakemus 

voi sisältää viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 16 §:n 3 mo-

mentin estämättä toiminnanharjoittajan nimen ja toiminnan sijaintipaikan tie-

dot, jos hakemus pidetään tietoverkossa vain tehokkaan tiedottamisen vaati-

man tarpeellisen ajan. 

 

Ympäristönsuojelulain 47 §:n 1 momentin mukaan vesien pilaantumisen vaa-

raa aiheuttavaa toimintaa koskeva ympäristölupahakemus sekä samaa toimin-

taa koskeva vesilain mukainen lupahakemus ja hakemus tämän lain 34 §:n 1 

momentin 3 kohdassa tarkoitetun käyttöoikeuden saamiseksi on käsiteltävä 

yhdessä ja ratkaistava samalla päätöksellä, jollei sitä ole erityisestä syystä pi-

dettävä tarpeettomana. Yhteiskäsittely ei ole tarpeen, jos toiminta edellyttää 

ympäristöluvan lisäksi pelkästään vesilain 4 luvun mukaista lupaa veden otta-

miseen eikä veden ottamisen ja sen takaisin vesistöön päästämisen välillä ole 

välitöntä vesitaloudellista yhteyttä. 

 

Saman pykälän 3 momentin mukaan 1 momentissa tarkoitetut asiat käsitellään 

vesilain mukaisessa menettelyssä ottaen huomioon, mitä lupahakemuksen ja 

päätöksen sisällöstä säädetään tässä laissa tai tämän lain nojalla. Ympäristölu-

pahakemus on kuitenkin jätettävä sähköisesti ja lupahakemuksesta ja päätök-

sestä on tiedotettava viranomaisen internetsivuilla siten kuin tässä laissa sääde-

tään. 

 

Ympäristönsuojelulain 48 §:n 1 momentin mukaan lupaviranomaisen on tutkit-

tava ympäristöluvan myöntämisen edellytykset ja otettava huomioon asiassa 

annetut lausunnot ja tehdyt muistutukset ja mielipiteet. Lupaviranomaisen on 

muutoinkin otettava huomioon, mitä yleisen ja yksityisen edun turvaamiseksi 

säädetään 

 

Vesilain 11 luvun 10 §:n mukaan hakemuksesta on tiedotettava kuulutuksella, 

joka julkaistaan lupaviranomaisen ilmoitustaululla ja hankkeen vaikutusalueen 

kuntien ilmoitustaululla. Jos hakemus koskee ympäristövaikutusten arviointi-

menettelystä annetussa laissa tarkoitettua hanketta, kuulutus on lisäksi julkais-

tava lupaviranomaisen ja kuntien internetsivuilla. Kuulutuksesta on käytävä 

ilmi, mitä muistutuksia tehtäessä ja mielipiteitä ilmaistaessa on noudatettava. 

Valtioneuvoston asetuksella annetaan tarkempia säännöksiä kuulutuksen sisäl-

löstä ja sen julkaisemisesta.  

 

Saman pykälän 2 momentin mukaan kuulutus on pidettävä nähtävänä 30 päi-

vän ajan lupaviranomaisen määräämästä päivästä. Lupaviranomainen voi kui-

tenkin asian laatu huomioon ottaen päättää, että kuulutus on pidettävä nähtä-

villä tätä pitempään, kuitenkin enintään 45 päivän ajan. Tiedoksiantoa varten 
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kappale hakemusta ja sen liitteitä on toimitettava asianomaiseen kuntaan pidet-

täväksi nähtävänä kuulutuksessa mainitussa paikassa. 

 

Saman pykälän 3 momentin mukaan kuulutuksen julkaisemisesta on ilmoitet-

tava ainakin yhdessä hankkeen vaikutusalueella yleisesti leviävässä sanoma-

lehdessä, jollei asian merkitys ole vähäinen tai ilmoittaminen on muutoin il-

meisen tarpeetonta. 

 

Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 24 §:n 1 momentin koh-

dan 20 mukaan salassa pidettäviä ovat asiakirjat, jotka sisältävät tietoja yksi-

tyisestä liikesalaisuudesta, samoin kuin sellaiset asiakirjat, jotka sisältävät tie-

toja muusta vastaavasta yksityisen elinkeinotoimintaa koskevasta seikasta, jos 

tiedon antaminen niistä aiheuttaisi elinkeinonharjoittajalle taloudellista vahin-

koa, ja kysymys ei ole kuluttajien terveyden tai ympäristön terveellisyyden 

suojaamiseksi tai toiminnasta haittaa kärsivien oikeuksien valvomiseksi merki-

tyksellisistä tiedoista tai elinkeinonharjoittajan velvollisuuksia ja niiden hoita-

mista koskevista tiedoista. 

 

Asiakirjojen mukaan vesi- ja ympäristölupahakemuksen kuulutus on ollut näh-

tävillä 10.10.–9.11.2018. Hakemuksen täydennys on kuulutettu 11.2.–

4.3.2019. Päätös on ollut nähtävillä 18.4.–20.5.2019. Kaikissa kuulutuksissa 

on mainittu ympäristönsuojelu- ja vesilain mukaisten asioiden käsittely. Hake-

mus on tehty yhdellä asiakirjalla. Hakemus on sisältänyt muun muassa yhtiön 

ja muiden välisiä sopimuksia sekä tuotekehitykseen liittyviä raportteja. Siltä 

osin kuin hakemus ei ole sisältänyt salassa pidettävää tietoa, se on ollut nähtä-

villä muun muassa aluehallintoviraston internetsivuilla.  

 

Kun otetaan huomioon asiassa saatu selvitys sekä ympäristönsuojelulain 47 § 

1 momentti ja viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 24 §:n 1 

momentin kohta 20, hallinto-oikeus katsoo, ettei menettelyssä ole tapahtunut 

sellaista valituksessa esitettyä kuulemis- ja kuulutusvirhettä, jonka perusteella 

päätös olisi kumottava ja asia olisi palautettava uudelleen käsiteltäväksi. Kuu-

lutuksesta ja esillä pidetyistä hakemusasiakirjoista on käynyt riittävällä tavalla 

ilmi hankkeen vaikutusten arvioimisen kannalta olennaiset tiedot. 

 

Hallinto-oikeus toteaa lisäksi, että lupapäätöksessä on esitetty muistutukset ja 

mielipiteet. Lupamääräysten perusteluissa on käyty läpi muistutuksissa ja mie-

lipiteissä esitettyjä asioita. Näin ollen, vaikka päätökseen ei ole yksityiskohtai-

sesti kirjattu muistutuksia ja mielipiteitä eikä yksilöidysti vastattu kaikkiin 

muistutuksiin ja mielipiteisiin, on aluehallintovirasto ottanut päätöstä tehdes-

sään huomioon ympäristönsuojelulain 48 §:n 1 momentin mukaisesti asiasta 

annetut lausunnot, muistutukset ja mielipiteet. 

 

Selvitysten riittävyys 

 

Ympäristönsuojelulain 39 §:n 2 momentin mukaan hakemukseen on liitettävä 

lupaharkinnan kannalta tarpeellinen selvitys toiminnasta, sen vaikutuksista, 

asianosaisista ja muista merkityksellisistä seikoista. Jos hakemus koskee ym-

päristövaikutusten arviointimenettelystä annetussa laissa tarkoitettua toimin-

taa, hakemukseen on liitettävä mainitun lain mukainen ympäristövaikutusten 

arviointiselostus ja yhteysviranomaisen perusteltu päätelmä ennen päätöksen-

tekoa. Hakemukseen on lisäksi tarvittaessa liitettävä luonnonsuojelulain 

(1096/1996) 65 §:ssä tarkoitettu arviointi. 
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Ympäristönsuojelulain 82 §:n 1 momentin mukaan, jos direktiivilaitoksen toi-

minnassa käytetään, varastoidaan tai tuotetaan, taikka muutoin syntyy 66 §:ssä 

tarkoitettuja merkityksellisiä vaarallisia aineita, toiminnanharjoittajan on laa-

dittava maaperän ja pohjaveden perustilaselvitys. Selvitys on liitettävä lupaha-

kemukseen. 

 

Saman pykälän 2 momentin mukaan perustilaselvityksessä on oltava merkityk-

sellisten vaarallisten aineiden aiheuttamaa maaperän ja pohjaveden pilaantu-

mista koskevat tiedot, joiden perusteella voidaan määritellä maaperän ja pohja-

veden tila vertailun tekemiseksi niiden tilasta toiminnan päättyessä. Perusti-

laselvityksessä on esitettävä: 1) tiedot toiminnan sijaintipaikan käytöstä selvi-

tyksen laatimishetkellä ja sitä aikaisemmin; 2) riittävät tiedot mittauksista, 

jotka kuvastavat maaperän ja pohjaveden tilaa perustilaselvityksen laatimisen 

ajankohtana; 3) 1 ja 2 kohdassa tarkoitettujen tietojen perusteella laadittu arvio 

maaperän ja pohjaveden tilasta alueella. 

 

Ympäristönsuojelusta annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n 1 momentin 

kohdan 4 mukaan lupahakemuksessa on oltava lupaharkinnan kannalta tarpeel-

liset tiedot toiminnan tuotannosta, prosesseista, laitteistoista, rakenteista ja nii-

den sijainnista, kohdan 5 mukaan tiedot toiminnan sijaintipaikasta ja sen ym-

päristöolosuhteista, kohdan 6 mukaan tiedot toiminnan päästöjen laadusta ja 

määrästä veteen, ilmaan ja maaperään sekä toiminnan aiheuttamasta melusta ja 

tärinästä ja kohdan 8 mukaan arvio toiminnan vaikutuksista ympäristöön. 

 

Saman pykälän 2 momentin kohdan 3 mukaan lupahakemuksessa on lisäksi 

oltava tiedot käytettävistä raaka-aineista, kemikaaleista ja muista tuotantoon 

käytettävistä materiaaleista sekä niiden varastoinnista, säilytyksestä ja kulutuk-

sesta, kohdan 8 mukaan selvitys päästöjen vähentämistä ja puhdistamista kos-

kevista toimista, kohdan 9 mukaan selvitys maaperän ja pohjaveden suojele-

mista koskevista toimista ja pilaantumisriskin perusteella tehtävä arvio maape-

rän ja pohjaveden tarkkailutarpeesta ja mahdollisen määräajoin toteutettavan 

tarkkailun aikavälistä. 

 

Saman pykälän 3 momentin kohdan 5 mukaan direktiivilaitoksen lupahake-

muksessa on oltava selvitys merkityksellisten vaarallisten aineiden käytöstä ja 

syntymisestä toiminnassa sekä arvio perustilaselvityksen laatimistarpeesta. 

 

Mäntyluodon teollisuusjätekeskuksen laajennuksen ympäristövaikutusten arvi-

ointiselostus on toimitettu Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäris-

tökeskukselle 29.4.2015. Arviointi on sisältänyt myös nyt kyseessä olevan jät-

teenkäsittelylaitoksen toiminnot. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on 

antanut arviointiselostuksesta lausunnon 18.9.2015. Lausunnossa esitetyt asiat 

on otettu huomioon lupahakemusta laadittaessa. Hallinto-oikeus toteaa, että 

asiassa on jo tehty ympäristövaikutusten arviointi. Lupahakemuksessa ei ole 

esitetty sellaista uutta toimintaa, jota arvioinnissa ei ole otettu huomioon. Alu-

eella ei ole tapahtunut sellaisia merkittäviä muutoksia, jotka voisivat vaikuttaa 

arvioinnin tuloksiin. Näin ollen tarvetta uudelle ympäristövaikutusten arvioin-

nille ei ole. 

 

Hakemuksen liitteenä on ympäristönsuojelulain 82 §:n mukainen maaperän ja 

pohjaveden perustilaselvitys. Alueen pohjavesiä on tarkkailtu vuodesta 2000 
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alkaen ja Kokemäenjoen ja Porin edustan merialueen yhteistarkkailua on to-

teutettu vuodesta 1975 alkaen. Ympäristövaikutusten arviointiselostuksessa ja 

hakemuksessa on selostettu alueen kalastoa, kasvillisuutta ja eläimistöä sekä 

esitetty lähistön luonnonsuojelualueet ja Natura 2000 -alueet. 

 

Käsiteltävien tuhkien laadun arviointi on perustunut aikaisempiin tutkimuk-

siin. Lupamääräys 17 velvoittaa vastaanotettavien jätteiden laadun, mukaan 

lukien haitallisten aineiden pitoisuuksien, selvittämiseen syntypaikka- ja jäte-

jaekohtaisesti ennen niiden käsittelyä.  

 

Laitoksen toiminnasta syntyvien jätevesien laatua on arvioitu hakemuksessa 

vastaanotettavien tuhkien laadun ja tehtyjen pilot-kokeiden perusteella. Arvi-

ointiin on sisältynyt myös vesiympäristölle haitallisten ja vaarallisten aineiden 

pitoisuudet. Koska kyseessä on uusi toiminta, ei kokemusperäistä tietoa ole 

saatavilla.  

 

Mereen johdettavien jätevesien sisältämien suolojen, ravinteiden ja haitallisten 

aineiden pitoisuuksia ja leviämistä merialueella on selvitetty vesistömallinnuk-

sen avulla. Mallintamiseen liittyy aina jonkin verran epävarmuutta. Mallinnus 

on kuitenkin yleisesti käytössä oleva menetelmä vesistöön johdettavien päästö-

jen aiheuttamien vedenlaatuvaikutusten ja vaikutusalueen laajuuden selvittä-

misessä. Saadun selvityksen perusteella hallinto-oikeus arvioi, että mallinnuk-

sessa käytetyt lähtöarvot ovat riittävät luotettavien tulosten saamiseksi, eivätkä 

virtaamamittaukset ole olleet aluehallintoviraston suorittaman lupaharkinnan 

kannalta tarpeen. Hallinto-oikeus katsoo, että mallinnus on tehdyssä laajuudes-

saan riittävä toiminnan vesistöpäästöjen vaikutusten arviointia varten. 

 

Kun otetaan huomioon asiakirjoihin hankkeesta ja sen toteuttamisesta sisälty-

vät selvitykset, hallinto-oikeus katsoo, että selvityksiä ei voida pitää muutok-

senhakijoiden esittämillä perusteilla siten puutteellisina, että päätös tulisi ku-

mota tai palauttaa aluehallintovirastoon uudestaan käsiteltäväksi. Hallinto-oi-

keus toteaa lisäksi, että aiemmin tapahtunutta ympäristön pilaantumista tai 

puhdistamista ei käsitellä nyt kyseessä olevassa lupa-asiassa, eikä alue asiassa 

saadun selvityksen perusteella ole aikaisemmin alueella harjoitetun toiminnan 

johdosta sillä tavoin pilaantunut, että tämä olisi johtanut lupahakemuksen hyl-

käämiseen. 

 

Hallinto-oikeus toteaa selvyyden vuoksi, että alueelle myöhemmin sijoittuvien 

uusien hankkeiden ja nyt ympäristöluvan saaneen jätteenkäsittelytoiminnan 

mahdolliset yhteisvaikutukset käsitellään uusien hankkeiden suunnittelun ja 

lupamenettelyn yhteydessä.  

 

Muun lainsäädännön huomioon ottaminen  

 

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi yhteisön meriympäristöpolitii-

kan puitteista (2008/56/EY, meristrategiadirektiivi) on annettu 17.6.2008. Di-

rektiivin 1 artiklan mukaan direktiivillä luodaan puitteet jäsenvaltioiden toi-

menpiteille, jotka ovat tarpeen meriympäristön hyvän tilan saavuttamiseksi ja 

ylläpitämiseksi vuoteen 2020 mennessä. Vesienhoidon suunnittelu perustuu 

23.10.2000 annettuun EU:n direktiiviin vesipolitiikan puitteista (2000/60/EY, 

vesipolitiikan puitedirektiivi, vesipuitedirektiivi). Direktiivit on pantu Suo-

messa täytäntöön lailla vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä 
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(1299/2004, muutettu lailla 272/2011) sekä valtioneuvoston asetuksella meren-

hoidon järjestämisestä (980/2011). 

 

Suomen merialue on jaettu vesien- ja merenhoidossa siten, että rannikkoalue 

kuuluu sekä vesienhoidon että merenhoidon suunnittelun piiriin ja avomerialu-

eet merenhoidon suunnittelun piiriin. Suunnitelmilla on yhtymäkohtia erityi-

sesti rannikkoalueiden rehevöitymiseen ja haitallisten aineiden vähentämiseen 

liittyvissä toimenpiteissä. Rannikkovesialueilla hyvän tilan arviot on yhden-

netty vesienhoidon luokittelun kanssa. Tämä koskee erityisesti rehevöitymisen, 

haitallisten ja vaarallisten aineiden ja hydrografisten muutosten tila-arvioita. 

Merenhoidon suunnittelu on sovitettu yhteen vesienhoitosuunnitelmien kanssa 

ja vesienhoidon ekologiset tilatavoitteet on otettu lähtökohdaksi merenhoidon 

toimenpiteitä määritettäessä niiltä osin kuin ne koskevat rannikkovesiä. Asi-

assa saatu selvitys huomioon ottaen hallinto-oikeus katsoo, että meristrategia- 

ja vesipuitedirektiivi on ympäristölupapäätöksessä otettu huomioon ympäris-

tönsuojelulain 51 §:n 1 momentin edellyttämällä tavalla. Hankkeesta ei ennalta 

arvioiden aiheudu sellaista seurausta, että lupapäätös olisi kumottava sen 

vuoksi, mitä Euroopan unionin tuomioistuimen niin sanotussa Weser-tuomi-

ossa (C-461/13) on esitetty jäsenvaltion velvollisuudesta evätä lupa hankkeelta 

tuomiossa mainittujen seurausten perusteella.  

 

Jätteen ja muun aineen mereen laskemisen aiheuttaman meren pilaantumisen 

ehkäisemisestä tehdyn vuoden 1972 yleissopimuksen vuoden 1996 pöytäkirja 

(dumppauspöytäkirja) sekä siihen vuosina 2009 ja 2013 tehdyt muutokset on 

hyväksytty Suomea sitovaksi lailla 636/2017 ja 9.11.2017 annetulla valtioneu-

voston asetuksella 88/2017. Pöytäkirjan soveltamista ja täytäntöönpanoa kos-

kevan 10 artiklan mukaan kukin osapuoli soveltaa tämän pöytäkirjan täytän-

töön panemiseksi tarvittavia toimenpiteitä kaikkiin: 1.1 sen alueella rekisteröi-

tyihin tai sen lippua käyttäviin aluksiin ja ilma-aluksiin; 1.2 aluksiin ja ilma-

aluksiin, jotka sen alueella lastaavat mereen laskettavaa tai merellä poltettavaa 

jätettä tai muuta ainetta; ja 1.3 aluksiin, ilma-aluksiin ja alustoihin ja muihin 

rakennelmiin, joiden otaksutaan osallistuvan mereen laskemiseen tai merellä 

polttamiseen alueilla ja jotka kansainvälisen oikeuden mukaan kuuluvat kysei-

sen osapuolen lainkäyttövaltaan. Edellä mainittu huomioon ottaen hallinto-

oikeus katsoo, että kyseistä pöytäkirjaa ei sovelleta nyt kyseessä olevassa ta-

pauksessa.  

 

Neuvoston kaatopaikoista 26.4.1999 antama direktiivi (1999/31/EY, kaato-

paikkadirektiivi) on saatettu voimaan Suomessa valtioneuvoston asetuksella 

kaatopaikoista (331/2013). Asetuksen 3 §:n 1 momentin kohdan 1 mukaan 

kaatopaikalla tarkoitetaan jätteiden loppukäsittelypaikkaa, jonne sijoitetaan 

jätettä maan päälle tai maahan, mukaan lukien: a) tuotantopaikan yhteydessä 

oleva paikka, jonne jätteen tuottaja sijoittaa omaa jätettään; b) kaivos tai muu 

syvällä kallioperässä oleva paikka, jonne sijoitetaan jätettä (maanalainen sijoi-

tuspaikka); ja c) vähintään vuoden käytössä oleva paikka, jossa jätettä varas-

toidaan väliaikaisesti. Saman pykälän 2 momentin mukaan kaatopaikkana ei 

kuitenkaan pidetä: a) paikkaa, jossa jätettä puretaan sekä lajitellaan, yhdiste-

tään tai valmistellaan muulla tavoin siirrettäväksi muualle esikäsiteltäväksi, 

loppukäsiteltäväksi tai hyödynnettäväksi; b) alle kolmen vuoden pituista jät-

teen varastointia ennen sen hyödyntämistä tai esikäsittelyä; eikä c) alle yhden 

vuoden pituista jätteen varastointia ennen sen loppukäsittelyä. Lupamääräyk-

sen 2 mukaan laitokselle tuleva jäte tulee vuoden kuluessa vastaanottamisesta 

toimittaa edelleen muualla käsiteltäväksi. Tämän määräyksen ja asiassa saadun 
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selvityksen perusteella hallinto-oikeus katsoo, että kyseessä ei ole kaato-

paikka-asetuksessa tarkoitettu jätteiden loppukäsittelypaikka eikä laitoksella 

varastoida jätettä yli kolmea vuotta. Edellä mainittu huomioon ottaen hallinto-

oikeus katsoo, että kaatopaikkadirektiiviä ja kaatopaikka-asetusta ei sovelleta 

nyt kyseessä olevassa tapauksessa. 

 

Ympäristönsuojelulain 48 §:n 3 momentin mukaan lupa-asiaa ratkaistaessa on 

noudatettava, mitä luonnonsuojelulaissa ja sen nojalla säädetään. Luonnonsuo-

jelulain tavoitteiden saavuttamiseksi laissa on annettu tarkentavia määräyksiä 

muun muassa luontotyyppien ja eliölajien suojelemiseksi. Saadun selvityksen 

perusteella laitosalueen läheisyydessä ja merivesiputken sijoitusalueella on 

luonnonsuojelualueita ja Natura 2000 -verkostoon kuuluvia alueita. Hakemuk-

sessa on arvioitu toiminnan aiheuttamia vaikutuksia näihin alueisiin ja erityi-

sesti purkuputken rakentamisessa on kiinnitetty huomiota haittojen vähentämi-

seen. Asiassa esitetyn selvityksen perusteella ja kun erityisesti otetaan huomi-

oon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen Natura-arvioinnin tarpeen ar-

viointi sekä haittojen ehkäisemiseksi annetut ympäristöluvan lupamääräykset 

3, 5, 14, 29 ja 30 sekä vesitalousluvan lupamääräykset 1 ja 3, merivedenotto-

putken sijainti sekä purkuputken päästöjen nopea laimeneminen ja purkukoh-

dan etäisyys rannasta, hallinto-oikeus katsoo, että luonnonsuojelulain 65 §:ssä 

tarkoitettu arviointimenettely ei ole hankkeen ennalta arvioitavissa olevien vai-

kutusten perusteella ollut tarpeen, eikä toiminnasta ennalta arvioiden aiheudu 

muutoksenhakijoiden esiin tuomia luonnonsuojelulaissa kiellettyjä seurauksia.  

 

Paras käyttökelpoinen tekniikka ja lupamääräysten riittävyys 

 

Ympäristönsuojelulain 8 §:n 1 momentin 1 kohdassa säädetään, että jos toi-

mintaan 4 luvun mukaan tarvitaan lupa (luvanvarainen toiminta) toiminnan-

harjoittajan on ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi huolehdittava ja var-

mistuttava siitä, että toiminnassa käytetään parasta käyttökelpoista tekniikkaa. 

 

Ympäristönsuojelulain 52 §:n 1 momentin mukaan ympäristöluvassa on annet-

tava tarpeelliset määräykset: 1) päästöistä, päästöraja-arvoista, päästöjen eh-

käisemisestä ja rajoittamisesta sekä päästöpaikan sijainnista; 2) maaperän ja 

pohjavesien pilaantumisen ehkäisemisestä; 3) jätteistä sekä niiden määrän ja 

haitallisuuden vähentämisestä; 4) toimista häiriö- ja muissa poikkeuksellisissa 

tilanteissa; 5) toiminnan lopettamisen jälkeisestä alueen kunnostamisesta ja 

päästöjen ehkäisemisestä sekä muista toiminnan lopettamisen jälkeisistä toi-

mista; 6) muista toimista, joilla ehkäistään tai vähennetään ympäristön pilaan-

tumista tai sen vaaraa.  

 

Pykälän 3 momentin mukaan lupamääräyksiä annettaessa on otettava huomi-

oon toiminnan luonne, sen alueen ominaisuudet, jolla toiminnan vaikutus ilme-

nee, toiminnan vaikutus ympäristöön kokonaisuutena, ympäristön pilaantumi-

sen ehkäisemiseksi tarkoitettujen toimien merkitys ympäristön kokonaisuuden 

kannalta sekä tekniset ja taloudelliset mahdollisuudet toteuttaa nämä toimet. 

Päästöraja-arvoa sekä päästöjen ehkäisemistä ja rajoittamista koskevien lupa-

määräysten tulee perustua parhaaseen käyttökelpoiseen tekniikkaan. Lupamää-

räyksissä ei kuitenkaan saa velvoittaa käyttämään vain tiettyä tekniikkaa. Li-

säksi on tarpeen mukaan otettava huomioon energian ja materiaalien käytön 

tehokkuus sekä varautuminen onnettomuuksien ehkäisemiseen ja niiden seu-

rausten rajoittamiseen. 
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Ympäristönsuojelulain 75 §:n 1 momentin mukaan direktiivilaitoksen päästö-

raja-arvojen, tarkkailun ja muiden lupamääräysten on parhaan käyttökelpoisen 

tekniikan vaatimuksen toteuttamiseksi perustuttava päätelmiin. Päästöille on 

ympäristöluvassa määrättävä päästöraja-arvot siten, että päätelmien päästöta-

soja ei ylitetä laitoksen normaaleissa toimintaolosuhteissa 

 

Jätelain 13 §:n 1 momentin mukaan jätettä ei saa hylätä eikä käsitellä hallitse-

mattomasti. Pykälän 2 momentin mukaan jätteestä ja jätehuollosta ei saa ai-

heutua vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle, roskaantumista, yleisen 

turvallisuuden heikentymistä taikka muuta näihin rinnastettavaa yleisen tai yk-

sityisen edun loukkausta. Jätteen keräyksessä ja kuljetuksessa sekä jätteen kä-

sittelylaitoksen tai -paikan sijoittamisessa, rakentamisessa, käytössä ja käytön 

jälkeisessä hoidossa on erityisesti huolehdittava siitä, ettei jätehuollosta ai-

heudu ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavia päästöjä mukaan lukien 

melua ja hajua taikka viihtyisyyden vähentymistä. Toiminnan, laitoksen tai 

paikan on lisäksi sovelluttava ympäristöön ja maisemaan. Pykälän 3 momentin 

mukaan jätehuollossa on periaatteena, että käytetään parasta käyttökelpoista 

tekniikkaa ja noudatetaan ympäristön kannalta parasta käytäntöä. 

 

Jätelain 17 §:n 1 momentin mukaan vaarallista jätettä ei saa laimentaa eikä 

muulla tavoin sekoittaa lajiltaan tai laadultaan erilaiseen jätteeseen taikka 

muuhun aineeseen. Sekoittamiskiellosta voidaan poiketa, jos sekoittaminen on 

jätteen käsittelemiseksi tarpeellista ja toimintaan on ympäristönsuojelulain mu-

kainen ympäristölupa. Jätteet on eroteltava, jos vaarallista jätettä on sekoitettu 

kiellon vastaisesti ja jos erottelu on tarpeen terveydelle tai ympäristölle aiheu-

tuvan vaaran tai haitan ehkäisemiseksi ja teknisesti mahdollista aiheuttamatta 

kohtuuttomia kustannuksia. 

 

Jätteenkäsittelyn parhaan käyttökelpoisen tekniikan vertailuasiakirja on an-

nettu komission täytäntöönpanopäätöksellä 10.8.2018 (WT-BREF). Hakemuk-

sen vireille tullessa oli voimassa vuonna 2006 annettu vertailuasiakirja. Hake-

muksessa ja hakemuksen täydennyksessä on esitetty laitoksen toimintaa ja ver-

rattu sitä sekä vanhaan että uuteen vertailuasiakirjaan. Valituksissa on erityi-

sesti todettu, että suolaisten jätevesien laskeminen mereen ei ole parasta käyt-

tökelpoista tekniikkaa, vaan laitoksella on otettava käyttöön suljettu kierto. 

 

Saadun selvityksen perusteella laitos täyttää sekä vuoden 2006 vertailuasiakir-

jassa että vuoden 2018 WT-BREF dokumentissa asetetut raja-arvot jätevesille. 

Lupamääräyksessä 3 jätevesille asetetut raja-arvot ovat pääosin BAT-päätelmiä 

koskevan komission täytäntöönpanopäätöksen BAT 30 -kohdan taulukon 6.1 

päästötason alarajalla. WT-BREF dokumentin kohta 5.1.1.5 käsittelee savukaa-

sujen puhdistusjätteen (FGT residues) käsittelyä. Suolapitoisten jätevesien kä-

sittelystä on muun muassa todettu, että suolanpoistoa voi harkita ja että se voi 

olla mahdollista. Suolanpoiston käsittelyssä on korroosio-ongelman lisäksi to-

dettu korkeat investointi- ja käyttökustannukset, erityisesti korkea energianku-

lutus haihdutusta käytettäessä. 

 

Lupahakemuksen mukaan jätevesiä syntyy vain laitoksen toiminnasta. Lupa-

määräyksessä 3 on annettu mereen johdettavalle jätevedelle pitoisuus- ja kuor-

mitusraja-arvot. Lupamääräyksen 5 mukaan jätevedet ja hulevedet eivät saa 

sisältää vesiympäristölle vaarallisista ja haitallisista aineista annetun valtioneu-

voston asetuksen (1022/2006) liitteen 1 kohdassa A tarkoitettuja vaarallisia ai-

neita eikä liitteen 1 kohdissa C ja D tarkoitettuja vesiympäristölle haitallisia tai 
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vaarallisia aineita pitoisuuksina, jotka yhdessä voivat johtaa asetuksen mukais-

ten ympäristölaatunormien ylittymiseen pintavedessä tai kalassa. Lupamää-

räykset 17, 18 ja 19 koskevat jätevesien tarkkailua ja lupamääräys 28 tarkkai-

lumenetelmiä. Hallinto-oikeus katsoo, että toiminnassa ei tapahdu jätevesien 

sekoittamista. Lisäksi hallinto-oikeus katsoo, että mereen johdettavien jäteve-

sien laadulle ja tarkkailulle on lupapäätöksessä annettu riittävät määräykset. 

Näin ollen ja kun otetaan huomioon, mitä WT-BREF dokumentissa on esitetty, 

yhtiön suunnitelmat ja koetoiminta suolan poistamiseksi puhdistetusta vedestä 

sekä muu asiakirjoista saatava selvitys, hallinto-oikeus katsoo, että toiminnan 

päästöt mereen ja niiden vaikutukset ovat ennalta arvioiden niin vähäiset, että 

lupa jätevesien mereen laskemiseen on voitu myöntää. 

 

Lupahakemuksen mukaan tuhkat tuodaan alueelle pääosin säiliöautolla. Neste-

mäiset vaaralliset jätteet kuljetetaan joko säiliöautolla tai pienemmissä kemi-

kaalisäiliöissä. Lupapäätöksessä ei ole yksilöidysti annettu määräyksiä tuhkien 

tai kemikaalien kuljetukseen liittyen. Vaarallisten aineiden kuljetuksista tiellä 

säädetään laissa vaarallisten aineiden kuljetuksista (719/1994). Hallinto-oikeus 

katsoo, että lupapäätöstä ei ole esitetyillä perusteilla syytä muuttaa. 

 

Purkuputken rakentaminen merialueella ja vaatimus korvausten määräämisestä 

 

Ympäristönsuojelulain 69 §:n mukaan ympäristöluvassa on tarvittaessa vesi-

lain mukaisesti määrättävä viemäriputken rakentamisesta ja sitä varten tarvitta-

vasta käyttöoikeudesta. Määräystä annettaessa sovelletaan vesilain 3 lukua, 

vahingon, haitan ja muun edunmenetyksen korvaamiseen 13 lukua ja käyttöoi-

keuteen 2 luvun 12, 13 ja 13 a §:ää sekä 17 lukua.  

 

Ympäristönsuojelulain 125 §:n mukaan, myöntäessään ympäristöluvan lupavi-

ranomaisen on samalla, jollei 126 §:stä muuta johdu, määrättävä toiminnasta 

johtuvasta vesistön pilaantumisesta aiheutuvat vahingot korvattaviksi. Maini-

tun 126 §:n 1 momentin mukaan, jos 125 §:ssä tarkoitettujen vahinkojen yksi-

tyiskohtainen selvittäminen viivästyttäisi kohtuuttomasti lupa-asian ratkaisua, 

valtion ympäristölupaviranomainen voi ratkaista luvan myöntämistä koskevan 

asian ja siirtää korvausasian myöhemmin ratkaistavaksi.  

 

Asiakirjojen mukaan purkuputken sijoittamisesta on sovittu putken sijoitta-

mista varten tarvittavan maa- ja vesialueen omistajan kanssa. Putken sijoitta-

miselle on luonnonsuojeluviranomaisen myöntämä lupa poiketa luonnonsuoje-

lulain 29 §:n 1 momentin kiellosta 275 metrin matkalla luonnonsuojelualueella 

Karhuluodon hiekkarannat ja dyynit (ILTA 204081). Näin ollen hallinto-oikeus 

katsoo, että putken rakentamisen vaikutukset luonnonsuojelualueelle ja vesis-

tövaikutukset ovat annetut lupamääräykset 29–34 huomioon ottaen vähäisiä 

sekä tilapäisiä eikä myönnettyä lupaa ole valituksessa esitetyin perustein tar-

peen kumota tai muuttaa. 

 

Aluehallintovirasto on vesitalouslupaa koskevaan hakemukseen antamassaan 

ratkaisussa katsonut, että hankkeesta ei ennalta arvioiden aiheudu vesilain mu-

kaan korvattavaa edunmenetystä. Aluehallintovirasto on päätöksen peruste-

luissa todennut, että toiminnasta ei arvioida aiheutuvan ympäristönsuojelulain 

125 §:n mukaista haittaa, eikä päätöksessä ole tarpeen antaa korvauksia koske-

via määräyksiä.  
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Valituksessa on vaadittu, että muun ohella vedenottoon ja vesijohtojen rakenta-

miseen sekä vesien johtamiseen liittyen asiassa on määrättävä vesilain mukai-

nen korvauskäsittely, jossa otetaan huomioon sekä yksityisille että yleiselle 

edulle tulevat haitat ja ympäristövahingot.  

 

Vesitalousluvalla on käsitelty merivedenottorakenteiden sijoittaminen vesialu-

eelle ja meriveden ottaminen. Näistä merialueelle aiheutuvat vaikutukset ovat 

vähäiset, eikä niistä ennalta arvioiden aiheudu korvattavaa edunmenetystä. 

Myös purkuputken sijoittamisesta aiheutuvat haitat vesialueelle ovat vähäiset 

ja sijoittamisesta on sovittu hanketta varten tarvittavan vesialueen omistajan 

kanssa. Toiminnasta ja sen vaikutuksista asiakirjoihin sisältyvän selvityksen 

perusteella hallinto-oikeus katsoo, että lupapäätöksessä ei ole ollut tarpeen 

määrätä vesilain mukaisia korvauksia. 

 

Purkuputkea pitkin merialueelle johdettavan jäteveden vaikutukset ja luvan-

myöntämisen edellytykset on arvioitu ympäristöluvassa, jossa on annettu myös 

lupamääräykset haittojen ehkäisemiseksi. Kalatalousvaikutuksista on ympäris-

töluvassa määrätty tehtäväksi erillinen selvitys ja esitys kalatalousmaksun suu-

ruudeksi. Mainitut lupamääräykset sekä hankkeen ennalta arvioitavissa olevat 

vaikutukset huomioon ottaen toiminnasta ei ennalta arvioiden aiheudu sellaisia 

vaikutuksia, joiden perusteella luvan myöntämisen yhteydessä olisi tullut mää-

rätä ympäristönsuojelulain 125 §:n mukaisia korvauksia tai määrätä korvauk-

sista päätettäväksi erikseen ympäristönsuojelulain 126 §:n nojalla.  

 

Vakuus 

 

Ympäristönsuojelulain 59 §:n mukaan jätteen käsittelytoiminnan harjoittajan 

on asetettava vakuus asianmukaisen jätehuollon, seurannan, tarkkailun ja toi-

minnan lopettamisessa tai sen jälkeen tarvittavien toimien varmistamiseksi. 

 

Ympäristönsuojelulain 60 §:n 1 momentin mukaan vakuuden on oltava riittävä 

59 §:ssä tarkoitettujen toimien hoitamiseksi ottaen huomioon toiminnan laa-

juus, luonne ja toimintaa varten annettavat määräykset.  

 

Hallinto-oikeus toteaa, että vakuudella katetaan vain sellaisia kustannuksia, 

jotka voidaan ennakoida lupaharkinnan yhteydessä. Ympäristöhallinnon jäte-

oppaan 5/2012 mukaan vakuuden on oltava riittävä kattamaan ne kustannuk-

set, joita toiminnanharjoittajan hallussa olevan jätteen käsitteleminen aiheut-

taa, jos toiminta yllättäen päättyy. Vakuussummaan saattaa sisältyä esimerkiksi 

jätteen kuljetuskustannuksia, kaatopaikka- tai käsittelylaitosmaksuja sekä mah-

dollisesti varastointikustannuksia. Nämä kustannukset voivat vaihdella paljon-

kin riippuen käsiteltävän jätteen laadusta ja määrästä sekä muista olosuhteista. 

Mittaville toiminta-alueen jälkihoitotoimenpiteille ei välttämättä ole tarvetta. 

Jos toiminnan luonne tällaisia kuitenkin vaatii, niin ne tulee ottaa huomioon 

vakuutta määritettäessä. Kun otetaan huomioon edellä mainittu sekä toiminnan 

laatu ja laajuus, hallinto-oikeus katsoo, että ympäristöluvassa määrätty vakuus 

on riittävä eikä sen muuttamiseen ole valituksessa esitetyn perusteella syytä.  

 

Johtopäätös 

 

Ympäristönsuojelulain 11 §:n 1 momentin mukaan ympäristön pilaantumisen 

vaaraa aiheuttava toiminta on mahdollisuuksien mukaan sijoitettava siten, että 

toiminnasta ei aiheudu pilaantumista tai sen vaaraa ja pilaantuminen voidaan 
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ehkäistä. 

 

Saman pykälän 2 momentin mukaan toiminnan sijoituspaikan soveltuvuutta 

arvioitaessa on otettava huomioon toiminnan: 1) luonne, kesto, ajankohta ja 

vaikutusten merkittävyys sekä pilaantumisen todennäköisyys ja onnettomuus-

riski; 2) vaikutusalueen herkkyys ympäristön pilaantumiselle; 3) merkitys 

elinympäristön terveellisyyden, ja viihtyisyyden kannalta; 4) sijoituspaikan ja 

vaikutusalueen nykyinen ja oikeusvaikutteisen kaavan osoittama käyttötarkoi-

tus; 5) muut mahdolliset sijoituspaikat alueella. 

 

Ympäristönsuojelulain 12 §:n 1 momentin mukaan luvanvaraista toimintaa ei 

saa sijoittaa asemakaavan vastaisesti. 

 

Ympäristönsuojelulain 49 §:n mukaan ympäristöluvan myöntäminen edellyt-

tää, ettei toiminnasta, asetettavat lupamääräykset ja toiminnan sijoituspaikka 

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) erityisten luon-

nonolosuhteiden huonontumista taikka vedenhankinnan tai yleiseltä kannalta 

tärkeän muun käyttömahdollisuuden vaarantumista toiminnan vaikutusalu-

eella; 5) eräistä naapuruussuhteista annetun lain 17 §:n 1 momentissa tarkoitet-

tua kohtuutonta rasitusta. 

 

Esitetyn selvityksen perusteella hallinto-oikeus arvioi, että toiminnan jätevesi-

päästöjen vaikutukset merialueen tilaan ovat jätevesien vähäisestä juoksutus-

määrästä, jätevesien sisältämien haitallisten aineiden ja ravinteiden laimeista 

pitoisuuksista ja hyvistä laimenemisolosuhteista johtuen niin vähäiset, että lu-

van mukainen toiminta ei ennalta arvioiden aiheuta ympäristöluvan myöntämi-

sen esteenä olevaa purkuputkea ympäröivän merialueen pilaantumista eikä ve-

sienhoito- tai merenhoitosuunnitelmien hyvän tilatavoitteen vaarantumista. 

Purkualueen suolapitoisuuden luontaisesta vaihtelusta ja purkualueen hyvistä 

sekoittumisolosuhteista johtuen hallinto-oikeus katsoo, että suolapäästöillä ei 

ole merkittävää vaikutusta vaikutusalueen meriveden suolaisuuteen ja luontai-

seen kerrostumiseen eikä syvännealueiden happipitoisuuteen.  

 

Kun otetaan huomioon hakemuksessa tarkoitetusta toiminnasta ja sen vaiku-

tuksista, toiminnan sijoituspaikasta ja sen ympäristöstä sekä alueen kaavoituk-

sesta esitetty selvitys, hallinto-oikeus katsoo, että ympäristönsuojelulain 48 ja 

49 §:ien mukaiset luvan myöntämisedellytykset ovat olemassa. Lupamääräyk-

siä on myös pidettävä riittävinä, eikä päätöksen kumoamiseen tai muuttami-

seen ole valituksissa esitetyn perusteella syytä.  

 

4. Lupamääräyksen 1 muuttaminen 

 

Ympäristönsuojelulain 58 §:n 1 momentin mukaan ympäristöluvassa on annet-

tava tarpeelliset määräykset jätteistä ja jätehuollosta jätelain ja sen nojalla an-

nettujen säännösten noudattamiseksi. Luvassa on tarvittaessa annettava mää-

räys jätelain 32 §:n mukaisesti kunnan vastuulle kuuluvan hyödynnettävän tai 

loppukäsiteltävän sekalaisen yhdyskuntajätteen taikka loppukäsiteltävän muun 

jätteen toimittamisesta mainitun lain 19 §:n 2 momentissa tarkoitettuun käsitte-

lylaitokseen. Määräysten täytäntöönpanoon sovelletaan tätä lakia. 

 

Saman pykälän 2 momentin mukaan jätteen käsittelyä koskeva ympäristölupa 
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voidaan rajoittaa tietynlaisen jätteen käsittelyyn. Jätelain 32 §:n mukaisesti 

kunnan vastuulle kuuluvan sekalaisen yhdyskuntajätteen hyödyntämistä tai 

loppukäsittelyä taikka muun jätteen loppukäsittelyä koskevassa luvassa voi-

daan tarvittaessa määrätä, että toiminnassa saa käsitellä vain tietyltä alueelta 

peräisin olevaa jätettä. 

 

Jätelain 32 §:ssä säädetään kunnan velvollisuudesta järjestää jätehuolto. Jäte-

lain 19 §:n 1 momentin mukaan laissa tarkoitettujen viranomaisten on jäte-

huollon suunnittelussa ja ohjauksessa pidettävä tavoitteena sitä, että maassa on 

riittävästi ja tarvetta vastaavasti mahdollisuuksia 32 §:n mukaisesti kunnan 

vastuulle kuuluvan sekalaisen yhdyskuntajätteen hyödyntämiseen tai loppu-

käsittelyyn sekä muun jätteen loppukäsittelyyn (omavaraisuusperiaate). Mah-

dollisuuksia arvioitaessa on otettava huomioon jätehuollon etusijajärjestys 

sekä maantieteelliset olosuhteet ja tarve tiettyjen jätteiden erityiskäsittelyyn.  

 

Kyseisen säännöksen 2 momentin mukaan jätteen haltijan on huolehdittava 

siitä, että 1 momentissa tarkoitettu jäte toimitetaan käsiteltäväksi johonkin lä-

himmistä tarkoitukseen soveltuvista laitoksista (läheisyysperiaate).  

 

Säännöksen 3 momentin mukaan kunnan ja muiden jätehuollon toimijoiden on 

jätehuollon järjestämisessä otettava huomioon, mitä 1 momentissa säädetään. 

 

Ympäristönsuojelulain 58 §:n mukaan ympäristöluvassa on annettava tarpeelli-

set määräykset jätteistä ja jätehuollosta jätelain ja sen nojalla annettujen sään-

nösten noudattamiseksi. Toiminta voidaan jätteen käsittelyä koskevassa ympä-

ristöluvassa rajoittaa koskemaan tietynlaisen jätteen käsittelyä. Lupamääräyk-

seen 1 sisällytetty kielto vastaanottaa ulkomailta tuotuja APC-jätteitä ei pe-

rustu jätteen laatuun, koska lupamääräyksessä 1 on sallittu APC-jätteen vas-

taanottaminen. Lupamääräystä ei ole perusteltu sillä, että ulkomaisen jätteen 

laatu pilaantumisen aiheutumisen kannalta merkityksellisellä tavalla poikkeaisi 

kotimaisen APC-jätteen laadusta. Tämän vuoksi ja koska nyt ei ole kyse jäte-

lain 32 §:ssä tarkoitetusta kunnan vastuulle kuuluvasta toiminnasta, ympäristö-

luvassa ei ole voitu määrätä, että toiminnassa saa käsitellä vain tietyltä alueelta 

peräisin olevaa jätettä. Näin ollen hallinto-oikeus on toiminnanharjoittajan va-

lituksen johdosta muuttanut lupamääräystä 1 ratkaisuosasta ilmenevällä ta-

valla. 

 

5. Oikeudenkäyntikulut 

 

Hallintolainkäyttölain 74 §:n mukaan asianosainen on velvollinen korvaamaan 

toisen asianosaisen oikeudenkäyntikulut kokonaan tai osaksi, jos erityisesti 

asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen on kohtuutonta, että tämä joutuu pitä-

mään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Mitä tässä pykälässä ja 75 §:ssä 

säädetään asianosaisesta, voidaan soveltaa myös päätöksen tehneeseen hallin-

toviranomaiseen. 

 

Kun otetaan huomioon asiassa annettu ratkaisu, ei ole kohtuutonta, että Vesi-

luonnon Puolesta ry joutuu pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. 

 

Sovelletut oikeusohjeet 

 

Perusteluissa mainitut 
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Julkinen kuulutus 

Päätös on annettu julkisella kuulutuksella. 

 

Päätöksestä ilmoittaminen 

 

Porin kaupunginhallituksen on viipymättä julkaistava tieto tätä päätöstä koske-

vasta kuulutuksesta kuntalain 108 §:n mukaisesti. Tiedon kuulutuksen julkaise-

misesta tulee olla nähtävillä vähintään sen ajan, jonka kuluessa 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 6.4.2021.

 

Valitusosoitus on liitteenä HallJK (01.20). 
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 Diaarinumero 

 00568/19/5399 

00626/19/5399 

00630/19/5399 

00649/19/5399 

 

 

 

 

Asian ovat ratkaisseet lainoppineet hallinto-oikeustuomarit Arto Hietaniemi ja 

Päivi Jokela, sekä luonnontieteiden alan hallinto-oikeustuomarit Jaakko  

Tuhkanen ja Saara Juopperi. Asian on esitellyt Saara Juopperi. 

 

 

 

 

 

 

Arto Hietaniemi   Päivi Jokela 

 

 

 

 

 

 

Jaakko Tuhkanen  Saara Juopperi 

 

 

 

 

Toimituskirjan antaja: 

 

 

Laura Leinonen

ma. lainkäyttösihteeri
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 Diaarinumero 

 00568/19/5399 

00626/19/5399 

00630/19/5399 

00649/19/5399 

 

 

 

 

Jakelu 

 

Päätös ja maksu Puhtaan Meren Puolesta ry  

 oikeudenkäyntimaksu 260 euroa 

(Oikaisuvaatimusohje ilmenee hallinto-oikeuden päätöksen  

oikeudenkäyntimaksua koskevasta liitteestä.)  

 

 ja   

 oikeudenkäyntimaksu 260 euroa 

(Oikaisuvaatimusohje ilmenee hallinto-oikeuden päätöksen  

oikeudenkäyntimaksua koskevasta liitteestä.)  

 

Fortum Waste Solutions Oy, maksutta 

 

Vesiluonnon Puolesta ry  

 oikeudenkäyntimaksu 260 euroa 

(Oikaisuvaatimusohje ilmenee hallinto-oikeuden päätöksen  

oikeudenkäyntimaksua koskevasta liitteestä.)  

 

 

Jäljennös maksutta  

 

 

 Porin kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen 

 

Porin kaupungin terveydensuojeluviranomainen 

 

Porin kaupungin kaavoitusviranomainen 

 

Porin kaupunginhallitus 

 

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus/ 

Kalatalousryhmä, sähköisesti 

 

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus/ 

Ympäristö ja luonnonvarat, sähköisesti 

 

Etelä-Suomen aluehallintovirasto, sähköisesti 

Ympäristölupavastuualue  

 

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) 
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Liikenne- ja viestintävirasto (Traficom) 

 

Porin Satama Oy 

 

Venator P&A Finland Oy 

 

Satakunnan pelastuslaitos 

 

Metsähallitus 

 

 

 

 

 

ARS / LL
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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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




