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Asia Valitus ympäristönsuojelulain mukaisessa ilmoitusasiassa  

 

Muutoksenhakijat 1) Puhtaan Meren Puolesta ry 

 

2) Vesiluonnon Puolesta ry 

 

Luvan hakija Fortum Waste Solutions Oy 

 

 

Päätös, johon on haettu muutosta 

 

Etelä-Suomen aluehallintovirasto 22.7.2019 numero 291/2019  

  

Fortum Waste Solutions Oy on tehnyt aluehallintovirastolle 1.7.2019 vireille 

tulleen jätelain 5 §:n mukaisen hakemuksen suolatuotteen jätteeksi luokittelun 

päättymisestä (EoW) sekä ympäristönsuojelulain 119 §:n mukaisen ilmoituk-

sen koeluonteisesta toiminnasta. Ilmoitus koskee kierrätyssuolatuotteen koe-

luonteista valmistamista. 

 

Aluehallintovirasto on päätöksellään hylännyt hakemuksen väkevöidyn suola-

liuoksen (tuhkasuola) jätteeksi luokittelun päättymisestä ja hyväksynyt ilmoi-

tuksen koeluonteisesta toiminnasta sekä antanut sitä koskien seuraavat mää-

räykset: 

 

Toiminta 

1. Koeluonteisen toiminnan aloittamisesta ja päättymisestä on viipymättä il-

moitettava Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle ja 

Porin kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle. Koeluonteista toimintaa 

saa harjoittaa 12 kk:n ajan valvontaviranomaiselle tehdystä ilmoituksesta, kui-

tenkin korkeintaan 30.9.2020 asti. 
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Jätteet 

2. Koeluonteisen toiminnan aikana tuotettava, laitokselta pois toimitettava tuh-

kasuola on toimitettava käsiteltäväksi jätteenä. 

 

Raportointi 

3. Koeluonteisesta toiminnasta on tehtävä loppuraportti. Raportissa on esitet-

tävä tiedot koetoiminnassa käsitellyistä sekä toiminnassa syntyneistä jätteistä, 

sekä päästöistä vesiin ja ilmaan. Lisäksi raporttiin on liitettävä selvitys koe-

luonteisen toiminnan tuloksista (ml. koetoiminnan aikana tehtyjen tarkkailu- ja 

kaatopaikkakelpoisuustutkimusten tulokset) sekä selvitys käytettyjen menetel-

mien soveltuvuudesta ko. jätteen käsittelymenetelmäksi. Loppuraportti on toi-

mitettava Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle ja 

Porin kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle kolmen kuukauden kulu-

essa koeluonteisen toiminnan päättymisestä. 

 

Toiminnassa tulee muilta osin noudattaa laitoksen ympäristöluvan (nro 

161/2019; dnro ESAVI/3022/2018) vaatimuksia hallinto-oikeudessa siihen 

mahdollisesti myöhemmin tehdyin muutoksin. 

 

Koeluonteista toimintaa koskevissa perusteluissa on todettu, että ilmoitettu 

koetoiminta on samankaltaista kuin aluehallintoviraston 4.4.2019 antaman 

päätöksen numero 139/2019 mukainen koeluonteinen toiminta. Ilmoitetussa 

koetoiminnassa on tarkoituksena tutkia, voidaanko teollisessa mittakaavassa 

tuottaa jätteenpolton tuhkia ja savukaasunpuhdistusjätteitä käsittelemällä kier-

rätyssuolatuotetta tiesuolana käytettäväksi. Alussa koetoiminta viivästyi myö-

hästyneiden laitetoimitusten vuoksi. Toisen koetoimintajakson aikana on ha-

vaittu tarve jatkotutkimuksiin. Kun otetaan huomioon ilmoituksessa esitetty 

tarve teollisessa mittakaavassa toteutettavaan hyödyntämistoimeen ja koeluon-

teisessa toiminnassa jo saadut tulokset sekä tarve selvittää tuhkasuolan ominai-

suuksia, aluehallintovirasto on katsonut, että ilmoituksessa esitetty koeluontei-

nen toiminta täyttää ympäristönsuojelulain 31 §:n säädetyt koeluonteisuuden 

vaatimukset. 

 

Perusteluissa on viitattu ympäristönsuojelulain 121 §:ään, jonka mukaan ilmoi-

tuksen vireilläolosta on ilmoitettava ja asianosaisia on kuultava siten kuin hal-

lintolaissa säädetään. Hallintolain 34 §:n 2 momentin 5 kohdan mukaan asian 

saa ratkaista asianosaista kuulematta, jos hyväksytään vaatimus, joka ei koske 

toista asianosaista tai kuuleminen on muusta syystä tarpeeton. Aluehallintovi-

rasto on katsonut, että ilmoituksen mukaan toiminnasta ei aiheudu sellaisia 

ympäristövaikutuksia, että valvovien viranomaisten lisäksi olisi tarpeen kuulla 

muita asianosaisia.  

 

Aluehallintovirasto on arvioinut, että ilmoitetusta toiminnasta ei aiheudu ym-

päristönsuojelulain 27 §:n 2 momentin tarkoittamaa seurausta. Aluehallintovi-

rasto katsoo, että ilmoituksessa kuvattu koeluonteinen toiminta voidaan toteut-

taa ilmoituksen mukaisesti ympäristölupaa numero 161/2019 ja tässä päätök-

sessä annettuja määräyksiä noudattaen.  

 

Vaasan hallinto-oikeus on 28.6.2019 antamassaan välipäätöksessä numero 

19/162/2 katsonut, että aluehallintoviraston 18.4.2019 antamien päätösten nu-

merot 161/2019 ja 162/2019 täytäntöönpanon kieltämiseen ei ole ilmennyt ai-

hetta. Aluehallintovirasto on todennut, että ympäristölupaa on näin ollen nou-
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datettava myös koeluonteisessa toiminnassa. Lisäksi se on todennut, että mi-

käli hallinto-oikeus kumoaa koetoiminta-aikana edellä mainitun ympäristölu-

van tai palauttaa asian uudelleen käsiteltäväksi, toimintaa ei voida tämän pää-

töksen nojalla jatkaa eikä vesiä voida johtaa mereen. 

 

Aluehallintovirasto ei ole määrännyt koetoiminnasta johtuvaa vakuutta, sillä 

laitoksen ympäristöluvan vakuus kattaa jätteiden vastaanottamisen ja käsitte-

lyn myös koeluontoisen toiminnan aikana. Koeluonteisen toiminnan aikana 

muodostuu tavanomaisesta toiminnasta poikkeavana jätejakeena vain kon-

sentroidumpaa suolaliuosta, joka tulee luokitelluksi jätteeksi vain vesijakeista 

erillään poistettaessa laitokselta.  

 

Lupamääräysten perustelut 

 

Määräyksen 1. perustelujen mukaan koeluonteisen toiminnan kesto on hyväk-

sytty ilmoituksen mukaisesti. Toimivaltainen valvontaviranomainen tarvitsee 

tiedon toiminnan aloittamisesta ja päättymisestä valvonnallisista syistä. 

 

Määräyksen 2. perustelujen mukaan koeluonteisen toiminnan aikana tuotettava 

ja muualle kuljetettu tuhkasuola tulee luokitella jätteeksi, sillä aluehallintovi-

rasto on aiemmin tässä päätöksessä tulkinnut, ettei jätteeksi luokittelun päätty-

misen kriteeristö tuhkasuolan osalta ole täyttynyt.  

 

Määräyksen 3. perustelujen mukaan koeluonteisesta toiminnasta tulee laatia 

raportti. Loppuraportissa esitetään yhteenveto tehdyistä toimenpiteistä ja doku-

mentoidaan koetoimintaa koskevat tiedot ja tarkkailutulokset. Raportti on tar-

peen viranomaisvalvonnan takia. 

 

Vaatimukset hallinto-oikeudessa 

 

1) Puhtaan Meren Puolesta ry on vaatinut, että päätös kumotaan. Muutoksen-

hakija on ilmoittanut, että se tukee Vesiluonnon Puolesta ry:n valitusta. 

 

Muutoksenhakija on esittänyt, että hylätessään yhtiön hakemuksen jätteen luo-

kittelun päättymiseksi aluehallintovirasto on todennut hyvin selkeästi, kuinka 

vaarallisia aineita liuoksessa on ja että sitä ei saa testata vesistöjen ja pohjave-

sialueiden lähistöllä. Tästä huolimatta aluehallintovirasto on antanut yhtiölle 

luvan koeluontoiseen toimintaan ja liuoksen laskemiseen mereen. Päätökset 

ovat täysin ristiriitaisia keskenään.  

 

Päätöksessä ei ole tietoja jätesuolan koostumuksesta. Ympäristöluvassa esitetty 

väite, että liuos sisältää vain muun muassa natrium-, kalium-, magnesium- ja 

kalsiumklorideja on harhaanjohtava, kun otetaan huomioon muut haitta-aineet. 

Kyseessä on sama vesi, jota halutaan johtaa mereen. Koeilmoituksessa ei 

myöskään kerrota, että kyseessä on ongelmajätteiden käsittelytuote. 

 

Toiminnanharjoittajan ilmoituksen mukaan yhtiö pyrkii saamaan tuotteelle 

REACH-asetuksen PPROD-luokituksen. REACH-luokitus ei ole riittävä ym-

päristöturvallisuuden osalta. Koelupa sisältää luvan 1 000 m3:n määrän toimit-

tamisen yhteistyökumppanille, mikä tarkoittaa, että koeluvalla jäteliuosta tul-

taisiin levittämään myös teille.  
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Asiaa ei ole kuulutettu sillä perusteella, että koetoiminnassa ei ole ympäristö-

vaikutuksia. Perustelu ei ole asiallinen, koska toiminnalla on ympäristövaiku-

tuksia. Koetoimintailmoituksesta puuttuu aluehallintoviraston ja elinkeino-, 

liikenne- ja ympäristökeskuksen asiakirjoja, joten kyseessä lienee kuulutus-

virhe. Mukana olisi pitänyt olla myös aikaisempien koelupien asiakirjat. 

 

2) Vesiluonnon Puolesta ry on vaatinut, että aluehallintoviraston päätös kumo-

taan ja päätöksen mukaisen toiminnan aloittaminen kielletään, kunnes asia on 

lainvoimaisesti ratkaistu. Toissijaisesti on vaadittu, että päätöstä muutetaan va-

lituskirjelmästä ilmenevällä tavalla tai että päätös kumotaan ja asia palautetaan 

aluehallintovirastolle uudelleen käsiteltäväksi. 

 

Lupamääräys 2 on ainakin tarkennettava kuulumaan seuraavasti: ”Koeluontei-

sen toiminnan aikana tuotettava, laitokselta pois toimitettava tuhkasuola ja 

muut prosessijätteet on toimitettava käsiteltäväksi jätteenä laitokseen, jolla on 

lupa kyseisen jätteen käsittelyyn. Koeluvan jätteen käyttö tai sijoittaminen seu-

raavasti a) tiesuolana, tai b) laskeminen mereen sen ollessa ympäristöluvasta 

ESAVI/3022/2018 poikkeavan prosessin materiaalia, tai c) syntyneen kiinteän 

jätteet sijoittaminen kaatopaikalle, on kielletty ja edellyttää erillisiä selvityksiä 

ja lupia.” Ei saa syntyä sellaista käsitystä, että tiesuolakäyttöön toimittaminen 

olisi jätteenä käsittelyyn toimittamista. Koetoiminnassa on riski, että väkevöi-

tetty jätevesi lasketaan mereen. 

 

Ilmoituksen mukaisten prosessijätevesien varastointi hulevesialtaisiin on kiel-

lettävä ja hulevesialtaat on pinnoitettava. Mikäli prosessijätevesien sijoittami-

nen altaisiin sallitaan, hulevesialtaat on joka tapauksessa pinnoitettava. Päätök-

sellä on annettu oikeus väkevöityjen vesien säilyttämiseen hulevesialtaassa. 

Tämä vie huleveden käsittelykapasiteettia ja tuo riskin jäteveden joutumisesta 

kaupungin viemäriin. Hulevesialtaat ovat ilmeisesti maaperään suotavia tiivis-

rakenteella pinnoittamattomia altaita. Tästä seuraisi maaperän ja pohjaveden 

pilaantuminen. 

 

Koetoimintailmoituksen edelliseen versioon ilmoitettujen ylimääräisten kemi-

kaalien käyttö ja koostumukset sekä kulkeutuminen prosessissa, ympäristövai-

kutukset ja tarvittavat luparajat on selvitettävä. Lisäksi on annettava tarkkailu-

määräykset. Ilmoituksesta puuttuu myös kemikaaliluettelo.  

 

Vaarallisten ja luvanvaraisten aineiden pitoisuudet on selvitettävä kattavasti eri 

jätevesistä sekä kiinteistä jätteistä ja niille on tarvittaessa määrättävä lainmu-

kaiset luparajat. Merkittävinä pitoisuuksina esiintyvät vaaralliset ja luvanvarai-

set aineet on sisällytettävä tarkkailuun. Jätevesistä on tarkkailtavat jätteissä 

esiintyvät PAH-aineet, raskasmetallit, dioksiinit ja furaanit, jätteiden VOC-

aineet ja suolaionit. Erityisesti tulee korjata metallien raja-arvot ja PAH-ainei-

den raja-arvot, jotka ylittävät jopa 6 000-kertaisesti yleisten PAH-aineiden nor-

meja. Kullekin PAH-aineelle on laitettava lailliset raja-arvot. Flokkulantti/po-

lymeerikemikaalien pitoisuudet, päästöt ja vaikutukset on selvitettävä.  

 

Mikäli suolapitoisen jäteveden eli tuhkasuolan tai vastaavan konsentroidun 

tuhkasuolan käyttö sallitaan tiellä, tulee tarkkailu määrätä suolattavan tiealu-

een tarkkailemiseksi tien ojista ja niiden alapuolisista pohjavesistä. Lisäksi täl-

löin tulee käytettävän jäteveden määrää rajoittaa mahdollisimman alhaiseksi. 

Määräksi on esitetty korkeintaan 10 m3 ja koepaikaksi asfaltoitua aluetta, josta 

vesi tulee kerätä talteen. Tuhkasuolaa käytettäessä tiealueen pilaantuminen 
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olisi hyvin todennäköistä. Suolaliuoksen käyttömäärän rajoittaminen ja asfalt-

tipinnoitus vähentävät ja estävät haittoja. 

 

Vaarallisten ja luvanvaraisten aineiden tarkkailulle jätevesistä on määrättävä 

riittävän herkät lainmukaiset määritysrajat, kuten esimerkiksi vaarallisten ai-

neiden asetuksen 1022/2006 mukaiset 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. 

 

Alueella on tehtävä kattavat selvitykset pohjaveden, pintavesien ja maaperän 

pilaantumisesta, alueen hydrologiasta ja haitta-aineiden kulkeutumisesta sekä 

toimenpiteistä pilaantuneiden maiden ja pohjavesien puhdistamiseksi ja enem-

män saastumisen estämiseksi. 

 

Toiminnanharjoittajalle on määrättävä toiminnan riskeihin ja pitkäkestoisuut-

teen perustuvat vakuudet, jotka kattavat esimerkiksi hulevesialtaissa tai maan-

teillä tapahtuvan mahdollisen maaperän ja pohjaveden pilaantumisen. Vakuu-

den määräksi on esitetty miljoona euroa. Vakuutta arvioitaessa ei ole otettu 

huomioon sedimenttien ja maaperän mahdollista pilaantuneisuutta tai vesi-

päästöjen aiheuttamaa sedimenttien tai esimerkiksi kalojen pilaamista kerty-

villä orgaanisilla haitta-aineilla, kuten PAH-aineet. 

 

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

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

ristölainsäädännön mukaisten puutteiden ja virheiden havainnoimiseksi. 

 

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 muutoksenhakijan oikeudenkäyntikulut. Tois-

sijaisesti on vaadittu, että aluehallintovirasto velvoitetaan korvaamaan kulut. 

Tähän mennessä kuluja on kertynyt 750 euroa. 

 

Muutoksenhakija on vaatimustensa perusteluiksi esittänyt vielä, että jätteiden 

kaataminen maanteille tiesuolana olisi erittäin kestämätöntä ja se turmelisi ym-

päristöä, pinta- ja pohjavesiä sekä maaperää kohtuuttomasti. Alueella on jo nyt 

pahoja ympäristövaurioita. 

 

Asiaa ei ole kuulutettu eikä annettu tiedoksi asianosaisille. Asiassa on luvista 

poikkeavia vaikutuksia. Toiminnassa käytetään suolaveden kierrätystä reakto-

riin sekä todennäköisesti lupien ulkopuolisia kemikaaleja, jolloin sekä kon-

sentroidun jäteveden että kiinteän jätteen pitoisuudet voivat muuttua ennakoi-

mattomasti. Väite, että väkevöity jätevesi olisi natrium-, kalium-, kalsium- ja 
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magnesiumsuolaa, on ilmeisen väärä ja aiheuttaa myös kuulemis-/kuulutusvir-

heen asiassa.  

 

Asian käsittely hallinto-oikeudessa 

 

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on valitusten johdosta antamassaan lausun-

nossa todennut, että koetoimintailmoituksesta annetussa päätöksessä ei ole hy-

väksytty väkevöidyn suolaliuoksen (tuhkasuolan) jätteeksi luokittelun päätty-

mistä. Tämä tarkoittaa, että suolaliuosta ei saa käyttää tiesuolana tai tiellä pö-

lynsidontaan. Väkevöity suolaliuos (tuhkasuola) on edelleen jätettä, joka voi-

daan toimittaa jätteenkäsittelylaitoksen ympäristöluvan mukaisesti jätteenä kä-

siteltäväksi. Valituksissa esitettyihin suolaliuoksen käyttöä koskeviin vaati-

muksiin ei ole siten tarpeen vastata. 

 

Koetoimintaa voidaan harjoittaa Fortumin Mäntyluodon jätteenkäsittelylaitok-

selle 18.4.2019 myönnettyjen ympäristöluvan ja toiminnan aloittamisluvan nu-

mero 161/2019 sekä vesitalous- ja valmisteluluvan numero 162/2019 mukai-

sesti ja päästörajojen puitteissa. Vaasan hallinto-oikeus on 28.6.2019 antanut 

välipäätöksen numero 19/162/2, jossa se on katsonut, että tässä vaiheessa pää-

töksien täytäntöönpanon kieltämiseen ei ympäristöluvan aloittamisoikeuden ja 

vesilain valmisteluluvan osalta sekä aloittamisluvan ja valmisteluluvan vakuu-

den korottamisen osalta ole ilmennyt aihetta. 

 

Koeluonteinen toiminta toteutetaan laitoksella syntyvistä materiaaleista, eikä 

suolaliuoksen valmistaminen koeluonteisesti lisää jätteenkäsittelylaitoksen 

päästöjä tai vaikutuksia ympäristöön. Koeluonteinen toiminta myös toteutetaan 

jätteenkäsittelylaitokselle myönnettyä ympäristölupaa noudattaen, joten ympä-

ristönsuojelulain 96 §:n mukainen kuuleminen on katsottu riittäväksi.  

 

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on antamassaan 

vastineessa todennut, ettei sillä ole lisättävää siihen, mitä se on koetoimintail-

moituksesta sekä aiemmissa Mäntyluodon jätteenkäsittelylaitoksen lupahake-

muksesta annetuissa lausunnoissaan esittänyt. Toiminnasta ei aiheudu ympäris-

tön pilaantumisen vaaraa, kun laitoksen toimintaa harjoitetaan ympäristöluvan 

lupamääräysten sekä koetoimintailmoituksen johdosta annettujen määräysten 

mukaisesti. 

 

Porin kaupunginhallitukselle sekä Porin kaupungin ympäristönsuojeluviran-

omaiselle ja terveydensuojeluviranomaiselle on varattu tilaisuus vastineen an-

tamiseen. Porin kaupunginhallitus on vastineessaan ilmoittanut, että se antaa 

ympäristö- ja lupapalveluiden toimialan lausunnon mukaisen vastineen.  

 

Porin ympäristö- ja lupapalveluiden toimiala on kaupunginhallitukselle anta-

massaan lausunnossa todennut, että Fortum Waste Solutions Oy:n koetoimin-

tailmoitus koskee jätteenkäsittelyprosessin kehittämistä ja lopputuotteen hyö-

dyntämiskelpoisuuden selvittämistä. Esitettyä koetoimintaa voidaan pitää kan-

natettavana. Aluehallintoviraston päätöstä voidaan pitää perusteltuna ja ympä-

ristönsuojelulain mukaisena. 

 

Fortum Waste Solutions Oy on antamassaan vastineessa esittänyt, että valituk-

set ja oikeudenkäyntikulujen korvaamista koskeva vaatimus hylätään sekä että 

koetoimintalupa pidetään voimassa. Lisäksi yhtiö on esittänyt, että valitukset 
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jätetään tutkimatta siltä osin kuin ne koskevat suolatuotteen jätteeksi luokitte-

lun päättymistä taikka laitoksen ympäristö- ja vesitalouslupaa. 

 

Yhtiö on todennut muun muassa, että koeluontoinen toiminta ei vaadi ympäris-

tölupaa. Kyseisestä toiminnasta ei aiheudu ympäristönsuojelulain 27 §:n 2 mo-

mentin mukaista seurausta. Määräyksen 2 muuttamiselle ei ole perusteita. Suo-

latuotteelle ei ole myönnetty EoW-luokitusta eikä vaatimus ole siten relevantti 

tässä asiassa. Vaarallisten ja luvanvaraisten aineiden osalta ympäristöluvassa 

on määrätty raja-arvot. Hulevesialtaat on rakennettu ja niitä käytetään laitok-

sen ympäristöluvan mukaisesti. Valmista suolatuotetta ei varastoida hulevesial-

taissa.  

 

Kaikki tarvittavat selvitykset on toimitettu viranomaisille. Koetoimintailmoi-

tuksen yhteydessä on toimitettu viranomaisille kaikki tarvittava materiaali. 

Laitoksen ympäristö- ja vesilupaan liittyvä materiaali on toimitettu niitä koske-

van lupahakemuksen yhteydessä. 

 

Puhtaan Meren Puolesta ry on antanut vastaselityksen. Vastaselitykseen on 

liitetty kolme asiantuntijalausuntoa.  

 

Vesiluonnon Puolesta ry on antanut vastaselityksen.  

 

Puhtaan Meren Puolesta ry on täydentänyt vastaselitystään. 

 

Merkintä Vaasan hallinto-oikeus on tänään antamallaan päätöksellä ratkaissut Puhtaan 

Meren Puolesta ry:n, , Fortum Waste Solutions Oy:n ja 

Vesiluonnon Puolesta ry:n Etelä-Suomen aluehallintoviraston 18.4.2019 anta-

mista päätöksistä numerot 161/2019 ja 162/2019 tekemät valitukset. Päätökset 

koskevat nyt kyseessä olevan laitoksen ympäristö- ja vesitalouslupaa. 

 

Hallinto-oikeuden ratkaisu 

 

1. Hallinto-oikeus hylkää katselmuksen toimittamista koskevan vaatimuksen. 

 

2. Hallinto-oikeus hylkää valitukset sekä täytäntöönpanon kieltämistä koskevat 

vaatimukset. 

 

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

korvaamista koskevan vaatimuksen. 

 

Perustelut 

 

1. 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.  
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2. Pääasia 

 

Asiassa saatu selvitys 

 

Ilmoituksen perusteella laitoksella kokeillaan koeluonteisesti kierrätyssuola-

tuotteen valmistamista. Koetoiminta toteutetaan laitoksen normaalin toiminnan 

ohella. Koetoiminnassa käsitellään jätteiden poltossa tai pyrolyysissä tai voi-

malaitoksissa ja muissa polttolaitoksissa syntyviä tuhkia enintään 2 000 tonnia. 

Lisäksi hyödynnetään akkuhappoja enintään 4 000 tonnia ja rikkihappojätettä 

enintään 200 tonnia. Merivettä tai laitoksella syntyvää hulevettä käytetään 

noin 8 000 m3. Koetoiminnan tarkoituksena on tuottaa suolatuotetta noin  

1 000 m3. 

 

Käsiteltävä tuhka siirretään säiliöautosta pneumaattisesti vastaanotto- ja varas-

tosäiliöihin, joista tuhka siirretään reaktoriin ruuvikuljettimella. Reaktorissa 

tuhkaa käsitellään vedellä ja kemikaaleilla. Syntynyt liete pumpataan kammio-

suotopuristimelle, jossa liete huuhdellaan ja puristetaan kuivaksi. Tuhkan sisäl-

tämistä metalleista keskimäärin 99,9 % jää käsittelyssä tuhkaan. Stabiloitu 

tuhka kuljetetaan loppusijoitettavaksi. 

 

Koetoiminnassa konsentroidaan jätteiden käsittelyssä syntyviä suolaisimpia 

prosessivesiä kierrättämällä niitä takaisin reaktoriin. Vesi käsitellään laitoksen 

vesienkäsittelyprosessissa, minkä jälkeen sitä tarvittaessa edelleen konsentroi-

daan haihdutuslaitteistolla tai käänteisosmoosilaitteistolla suolapitoisuuden 

nostamiseksi. Haihdutin tai käänteisosmoosilaitteisto rakennetaan konttiin, 

joka sijoitetaan kiinteistölle laitosrakennuksen ulkopuolelle pinnoitetulle piha-

alueelle. Käsittelyssä syntyvästä jätevedestä vain osasta voidaan tuottaa suola-

tuotetta. Loppuosa jätevedestä käsitellään laitoksella ja johdetaan ympäristölu-

van mukaisesti mereen. 

 

Viimeisen vaiheen jälkeen vesi johdetaan kahteen 100 m3:n suuruiseen käsitel-

lyn veden puskurisäiliöön. Puskurisäiliöistä jätevedet johdetaan purkuputkea 

pitkin mereen tai varastoitavaksi hulevesialtaaseen, josta jätevedet toimitetaan 

muualle käsiteltäväksi säiliöautoilla. Suurin osa jätevedestä johdetaan ympä-

ristö- ja vesitalousluvan mukaisesti mereen. Laitoksen pesussa syntyvät jäteve-

det johdetaan Porin kaupungin jätevesiviemäriin teollisuusjätevesisopimuksen 

mukaisesti. Tarvittaessa käsiteltyjä jätevesiä varastoidaan alueen toisessa hule-

vesialtaassa, jonka tilavuus on 1 000 m3. Tavoitteena on, että hulevesialtaassa 

varastoidaan hetkellisesti enintään 800 m3 käsiteltyä jätevettä. Jos jätevesiä 

varastoidaan hulevesialtaassa, ei siihen johdeta alueella syntyviä hulevesiä 

vaan ne johdetaan alueen toiseen hulevesialtaaseen. 

 

Oikeudellinen arviointi 

 

Valituksen kohteena oleva päätös 

 

Aluehallintovirasto on valituksen kohteena olevalla päätöksellään hyväksynyt 

ilmoituksen määräaikaisesta koeluonteisesta toiminnasta sekä antanut toimin-

taa, jätteitä ja loppuraporttia koskevat määräykset 1−3. Tämän valitusasian kä-

sittelyn yhteydessä voidaan ratkaista vain tuolla päätöksellä ratkaistuihin asioi-

hin liittyvät kysymykset. 
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Päätöksen mukaan koeluonteista toimintaa on saanut harjoittaa korkeintaan 

30.9.2020 asti. Ilmoituksen johdosta annetun päätöksen täytäntöönpanon kiel-

tämiseen ei siten ole enää aihetta. 

 

Koeluonteisen toiminnan aikana tuotettava ja laitokselta pois toimitettava tuh-

kasuola on tullut toimittaa käsiteltäväksi jätteenä. Päätöksessä ei siten ole 

myönnetty lupaa syntyvän suolaliuoksen (tuhkasuolan) levittämiseen tiealu-

eelle. Tuhkasuolan tiealueelle levittämiseen liittyviä kysymyksiä ei siten voida 

ratkaista tämän valitusasian käsittelyn yhteydessä.  

 

Samalla päätöksellä aluehallintovirasto hylkäsi väkevöidyn suolaliuoksen (tuh-

kasuola) jätteeksi luokittelun päättymistä koskeneen hakemuksen. Jätteenä 

luokittelun päättymiseen liittyviä kysymyksiä ei myöskään voida ratkaista tä-

män valitusasian käsittelyn yhteydessä.  

 

Aluehallintovirasto on 18.4.2019 antamallaan päätöksellä numero 161/2019 

myöntänyt Fortum Waste Solutions Oy:lle ympäristöluvan jätteiden käsittelyyn 

Porin Mäntyluodossa olevalla laitoksella sekä jätevesiputkien rakentamiseen. 

Aluehallintovirasto on samana päivänä antamallaan päätöksellä numero 

162/2019 myöntänyt Fortum Waste Solutions Oy:lle myös luvan hakemuk-

sessa esitettyjen vedenottoputkistojen rakentamiseen. Hallinto-oikeus ei voi 

ympäristönsuojelulain mukaisen koeluonteista toimintaa koskevan ilmoitus-

asian käsittelyn yhteydessä käsitellä ja ratkaista valituksissa esitettyjä vaati-

muksia siltä osin, kuin ne on ratkaistu ja kuulunutkin ratkaista ympäristö- ja 

vesitalousluvassa.  

 

Tällaisia asioita ovat muun muassa jätevesien johtaminen hulevesialtaaseen, 

hulevesialtaan pinnoittaminen, vaarallisten ja luvanvaraisten aineiden selvittä-

minen jätteistä ja jätevesistä sekä niiden luparajat, tarkkailu, jätevesien määri-

tysrajat, jätevesien sekoittaminen ja laimentaminen sekä pohjavedestä, pinta-

vedestä, maaperästä ja alueen hydrologiasta ja haitta-aineiden kulkeutumisesta 

tehtävät selvitykset sekä vesimallinnuksen puutteet. 

 

REACH-asetuksen mukaista rekisteröintivelvoitetta koskevia kysymyksiä ei 

myöskään käsitellä tämän ympäristönsuojelulain mukaisen koeluonteista toi-

mintaa koskevan valitusasian käsittelyn yhteydessä. 

 

Kuulemismenettely 

 

Ympäristönsuojelulain 121 §:n mukaan saman lain 119 §:n mukaisen ilmoituk-

sen vireilläolosta on ilmoitettava ja asianosaisia on kuultava siten kuin hallin-

tolaissa säädetään, jos ilmoitettu toiminta saattaa olennaisesti vaikuttaa yleisiin 

tai yksityisiin etuihin. 

 

Hallintolain 11 §:n mukaan hallintoasiassa asianosainen on se, jonka oikeutta, 

etua tai velvollisuutta asia koskee. 

 

Hallintolain 34 §:n mukaan asianosaiselle on ennen asian ratkaisemista varat-

tava tilaisuus lausua mielipiteensä asiasta sekä antaa selityksensä sellaisista 

vaatimuksista ja selvityksistä, jotka saattavat vaikuttaa asian ratkaisuun.  

 

Päätöksen mukaan ilmoituksen vireilläolosta on tiedotettu julkaisemalla asian 
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tiedot aluehallintoviraston vesi- ja ympäristölupien tietopalvelussa. Ilmoituk-

sen mukaan koetoiminta tapahtuu olemassa olevalla laitosalueella. Piha-alu-

eelle sijoitetaan tarvittaessa kontti haihdutinta tai käänteisosmoosilaitteistoa 

varten. Ennalta arvioiden koetoiminnasta ei aiheudu ympäristöluvan mukai-

sesta toiminnasta poikkeavia päästöjä ympäristöön.  

 

Valituksen johdosta antamassaan lausunnossa aluehallintovirasto on perustellut 

menettelyään sillä, että koeluonteinen toiminta toteutetaan laitoksella synty-

vistä materiaaleista, eikä suolaliuoksen valmistaminen koeluonteisesti lisää 

jätteenkäsittelylaitoksen päästöjä tai vaikutuksia ympäristöön. Lisäksi aluehal-

lintovirasto on todennut niin kuin määräyksestä 3 ilmenee, että koeluonteinen 

toiminta toteutetaan jätteenkäsittelylaitokselle myönnettyä ympäristölupaa 

noudattaen.  

 

Edellä esitetyn perusteella ja kun otetaan huomioon asiassa määräaikaisesta 

koetoiminnasta muutoinkin esitetty selvitys, hallinto-oikeus katsoo, että ilmoi-

tettu toiminta ei saata ympäristönsuojelulain 121 §:ssä tarkoitetulla tavalla 

olennaisesti vaikuttaa muutoksenhakijoiden etuihin. Kuulemisessa ei siten ole 

tapahtunut sellaista menettelyvirhettä, jonka perusteella olisi katsottava, että 

päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä. 

Selvitysten riittävyys ja annetut määräykset  

Ympäristönsuojelulain 31 §:n 1 momentin mukaan ympäristölupaa ei tarvita 

koeluonteiseen lyhytaikaiseen toimintaan, jonka tarkoituksena on kokeilla 

uutta tekniikkaa, raaka- tai polttoainetta, valmistus- tai polttomenetelmää tai 

puhdistuslaitetta taikka käsitellä jätettä laitos- tai ammattimaisesti tällaisen toi-

minnan vaikutusten, käyttökelpoisuuden tai muun näihin rinnastettavan seikan 

selvittämiseksi. Tällaisesta toiminnasta tehtävästä ilmoituksesta säädetään 

119 §:ssä.  

 

Säännöksen 2 momentin mukaan, jos koeluonteisesta toiminnasta saattaa ai-

heutua 27 §:n 2 momentissa tarkoitettu seuraus, toimintaan on kuitenkin oltava 

ympäristölupa.  

 

Ympäristönsuojelulain 119 §:n mukaan edellä 31 §:ssä tarkoitetusta koeluon-

teisesta toiminnasta on tehtävä kirjallinen ilmoitus lupaviranomaiselle viimeis-

tään 30 vuorokautta ennen toiminnan aloittamista.  

 

Ympäristönsuojelulain 122 §:n 1 momentin mukaan viranomaisen on  

119 §:ssä tarkoitetun ilmoituksen johdosta annettava päätös. Päätöksessä on 

annettava tarpeelliset määräykset toiminnasta aiheutuvan ympäristön pilaantu-

misen ehkäisemiseksi ja toiminnan järjestämiseen liittyvien jätelain mukaisten 

velvollisuuksien täyttämiseksi. Päätöksessä voidaan lisäksi antaa määräyksiä 

toiminnan tarkkailusta ja tiedottamisesta asukkaille.  

 

Pykälän 4 momentin mukaan valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa tar-

kempia säännöksiä 119 §:ssä tarkoitetun ilmoituksen sisällöstä, tekemisestä ja 

käsittelystä sekä päätöksen sisällöstä.  

 

Ympäristönsuojelusta annetun valtioneuvoston asetuksen 24 §:n 1 momentin 

mukaan ympäristönsuojelulain 119 §:ssä tarkoitetusta ilmoituksesta on käytävä 

ilmi: 1) ilmoittajan yksilöinti- ja yhteystiedot; 2) toiminnan sijainti; 3) työn, 
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toimenpiteen tai tapahtuman laatu, kesto ja laajuus; 4) arvioidut tiedot pääs-

töistä; 5) suunnitellut ympäristönsuojelutoimet; 6) toiminnan vaikutukset ym-

päristöön; 7) tiedot toimintaa koskevista luvista sekä viranomaisten antamista 

lausunnoista.  

 

Ympäristönsuojelusta annetun valtioneuvoston asetuksen 26 §:n mukaan il-

moituksen johdosta annettavasta päätöksestä on käytävä ilmi ainakin: 1) il-

moittajan yksilöinti- ja yhteystiedot; 2) toiminnan sijainti; 3) toiminnan kuvaus 

ja ilmoitetut ympäristönsuojelutoimet; 4) arvio toiminnan vaikutuksista ympä-

ristöön ja selvitykset ympäristöhaitoista; 5) lausunnot ja asianosaisten kuule-

minen; 6) tarpeelliset määräykset tai toimintaa koskeva kielto ja niiden perus-

telut ja sovelletut säännökset. 

 

Kun otetaan huomioon koetoiminnan tarkoitus, niin kaikkia toiminnan ympä-

ristövaikutuksia ja lopputuotteen laatua ei ole mahdollista tietää ennakolta. Il-

moituksen mukaisessa toiminnassa pyritään laitoksen normaalissa toiminnassa 

syntyvää jätevettä lisäkäsittelemällä vähentämään mereen johdettavan jäteve-

den määrää ja erottamaan suolat jätevedestä hyötykäyttöön. Ilmoituksen mu-

kaan koetoiminta ei vaikuta laitoksella muutoin käsiteltävien kemikaalien 

määrään, eikä ilmoituksessa myöskään ole esitetty laitoksella muutoin käytet-

tävistä kemikaaleista poikkeavia kemikaaleja. Määräyksen 3 mukaan valvonta-

viranomaiselle on toimitettava koetoimintaa koskeva raportti, jossa on muun 

muassa esitettävä tiedot toiminnassa syntyneistä jätteistä.  

 

Aiemmassa 4.4.2019 annetussa päätöksessä, joka koski vastaavanlaista koe-

luontoista toimintaa, on annettu määräyksiä muun muassa jätteistä, päästöistä 

ilmaan ja veteen sekä kemikaaleista. Päätöstä annettaessa yhtiöllä ei ollut ym-

päristölupaa laitoksen toiminnalle. Valituksenalaisen koetoiminnan aikana yh-

tiöllä on ympäristölupa, jota on valituksenalaisen päätöksen mukaan noudatet-

tava koetoiminnan aikana. 

 

Hallinto-oikeus katsoo, että koetoimintailmoituksessa on esitetty riittävät tie-

dot toiminnasta, sen laadusta ja päästöistä. Kun otetaan huomioon, että toimin-

nassa on lisäksi noudatettava jätteenkäsittelylaitokselle myönnetyn ympäristö-

luvan määräyksiä, on päätöksessä annettu myös riittävät määräykset koetoi-

minnan ajalle.  

 

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. 

Vakuus voidaan jättää vaatimatta muuta kuin kaatopaikkatoimintaa harjoitta-

valta, jos vakuudella katettavat kustannukset toimintaa lopetettaessa ovat jät-

teen määrä, laatu ja muut seikat huomioon ottaen vähäiset. Valtioneuvoston 

asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä vakuuden vaatimatta jättämi-

sen edellytyksistä. 

 

Ympäristönsuojelulain 60 §:n mukaan vakuuden on oltava riittävä 59 §:ssä tar-

koitettujen toimien hoitamiseksi ottaen huomioon toiminnan laajuus, luonne ja 

toimintaa varten annettavat määräykset. 
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Ilmoituksen johdosta annetussa päätöksessä ei ole määrätty vakuutta. Päätök-

sen perusteluissa on todettu, että laitoksen ympäristöluvan vakuus kattaa jättei-

den vastaanottamisen ja käsittelyn myös koeluontoisen toiminnan aikana. Koe-

luonteisen toiminnan aikana muodostuu tavanomaisesta toiminnasta poikkea-

vana jätejakeena vain konsentroidumpaa suolaliuosta. Liuos luokitellaan jät-

teeksi vain, kun se poistetaan laitoksella erilleen vesijakeista. 

 

Saadun selvityksen perusteella koetoiminta ei lisää jätteenkäsittelylaitoksen 

päästöjä eikä aiheuta maaperän tai pohjaveden pilaantumista. Hallinto-oikeus 

katsoo, että vakuuden asettaminen ei ole ollut valituksessa esitetyillä peruste-

luilla tarpeen. 

 

3. 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 

 

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 

 01054/19/5139 

01055/19/5139 

 

 

 

 

Asian ovat ratkaisseet lainoppineet hallinto-oikeustuomarit Arto Hietaniemi ja 

Päivi Jokela sekä luonnontieteiden alan hallinto-oikeustuomarit Jaakko Tuhka-

nen 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 

 01054/19/5139 

01055/19/5139 

 

 

 

 

Jakelu 

 

Päätös ja maksu Puhtaan Meren Puolesta ry  

 oikeudenkäyntimaksu 260 euroa 

(Oikaisuvaatimusohje ilmenee hallinto-oikeuden päätöksen  

oikeudenkäyntimaksua koskevasta liitteestä.)  

 

Vesiluonnon Puolesta ry  

oikeudenkäyntimaksu 260 euroa  

(Oikaisuvaatimusohje ilmenee hallinto-oikeuden päätöksen  

oikeudenkäyntimaksua koskevasta liitteestä.)  

 

 

Jäljennös maksutta 

Fortum Waste Solutions Oy 

 

Porin kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen 

 

Porin kaupungin terveydensuojeluviranomainen 

 

Porin kaupunginhallitus 

 

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus/ 

Ympäristö ja luonnonvarat, sähköisesti 

 

Etelä-Suomen aluehallintovirasto, sähköisesti 

Ympäristölupavastuualue  

 

Suomen ympäristökeskus, sähköisesti 

 

 

 

 

ARS / LL

 

 

 

 

 

 



HallJK (01.20)      1 (2) 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




