
 

 

Vaasan hallinto-oikeus 

Diaarinumero 00109/20/5107  

 

JULKINEN KUULUTUS 
 
Vaasan hallinto-oikeuden päätös ympäristönsuojelulain mukaisessa valitusasiassa

Kuulutuksen julkaisupäivä Vaasan hallinto-oikeuden verkkosivuilla

 24.2.2021

Päätöksen tiedoksisaantipäivä

Hallintolain 62 a §:n 3 momentin mukaan päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen
seitsemäntenä päivänä julkaisemisajankohdasta.

Päätöksen tiedoksisaantipäivä on 3.3.2021.

Asia
Vaasan hallinto-oikeuden päätös 24.2.2021 nro 21/0025/3, valitus ympäristölupa-asiassa,
Ympäristöluvan ja toiminnan aloittamisluvan myöntäminen hyötyjätekeskukselle,
Lappeenranta.

Luvan hakija

 Remeo Oy, Vantaa

Kuulutuksen ja päätösasiakirjan nähtävilläpito

Tämä kuulutus ja päätösasiakirja pidetään nähtävillä 24.2.2021 – 6.4.2021 Vaasan hallinto-
oikeuden verkkosivuilla osoitteessa:

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

Muutoksenhakuohjeet ja valitusaika

Ohjeet valituksen tekemiseen löytyvät kuulutetun päätöksen muutoksenhakua koskevasta
osasta sekä siihen liitetystä valitusosoituksesta. Valitusaika päättyy 6.4.2021.
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Osoite Puhelin Telekopio Sähköposti 

Korsholmanpuistikko 43            02956 42611 02956 42760 vaasa.hao@oikeus.fi 

PL 204 

65101 VAASA 

 

Vaasan hallinto-oikeus 
 

 

Päätös  

 Antopäivä Päätösnumero

 24.2.2021       21/0025/3

  Diaarinumero

  00109/20/5107

 

 

 

 

 

 

Asia Valitus ympäristölupa-asiassa  

 

Muutoksenhakija , Lappeenranta 

 

Luvan hakija Remeo Oy, Vantaa 

 

Päätös, johon on haettu muutosta 

 

Etelä-Suomen aluehallintovirasto 18.12.2019 numero 518/2019 

 

Aluehallintovirasto on myöntänyt ympäristöluvan Remeo Oy:n Pajarilan Hyö-

tyjätekeskuksen muutetulle toiminnalle. 

 

Toimintaa on harjoitettava lupahakemuksessa esitetyllä tavalla ja päätökseen 

liitettyjen lupamääräysten 1‒31 mukaisesti. 

 

Vaatimukset hallinto-oikeudessa 

 

Muutoksenhakija on vaatinut, että aluehallintoviraston päätös kumotaan tai että 

päätöstä muutetaan siltä osin kuin toiminta aiheuttaa kohtuutonta kuormitusta 

Rakkolanjoen vesistöön. 

 

Vaatimustensa tueksi muutoksenhakija on esittänyt perusteluja valituksesta tar-

kemmin ilmenevästi.  

 

Asian käsittely hallinto-oikeudessa 

 

Lappeenrannan kaupungin lupalautakunta Lappeenrannan ympäristön- ja ter-

veydensuojeluviranomaisena on antanut vastineen valituksen johdosta.  

 

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on esittänyt lausunnossaan, että muutoksen-

hakija ei ole asianosainen, koska hän asuu karttatarkastelun perusteella  
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noin  päässä Remeo Oy:n toiminta-alueesta, eikä muutoksenha-

kija ole ilmoittanut omistavansa kiinteistöjä toimipaikan läheisyydessä. 

 

Lappeenrannan kaupunki on antanut Lappeenrannan Elinvoima- ja kaupunki-

kehitys -toimialan laatiman vastineen valituksen johdosta.   

 

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

luonnonvarat -vastuualue on antanut vastineen valituksen johdosta.  

 

Remeo Oy on esittänyt vastineessaan valituksen hylkäämistä perusteettomana 

ja muutoksenhakijan asianosaisuuden puuttumisen vuoksi. Vastineessa on to-

dettu muun ohella, että Remeo Oy:n hankkeessa ei ole kyse puhdistettujen jä-

tevesien purkamisesta vesistöön, vaan toiminta-alueella muodostuvien huleve-

sien johtamisesta alueen läheisyydessä olevaan Vehkasuonojaan, joka noin ki-

lometrin päässä purkupaikasta laskee edelleen Rakkolanjokeen. Toiminnassa 

syntyvät jätevedet kerätään umpisäiliöön ja toimitetaan jätevedenpuhdista-

molle. Jätemateriaalien varastointi- ja käsittelyalueiden hulevedet johdetaan 

luvan mukaisesti ojastoon hiekan- ja öljynerotuskaivojen sekä sulkuventtiilillä 

varustettujen näytteenottokaivojen kautta. Lisäksi järjestelmä varustetaan vir-

tauksen hallintaan soveltuvalla ratkaisulla. Vesien laatua tarkkaillaan näytteen-

otoin.  

 

Valituksessa ei ole ilmoitettu muutoksenhakijan oikeuteen, velvollisuuteen tai 

etuun päätöksestä tai hakemuksen mukaisesta toiminnasta aiheutuvaa välitöntä 

vaikutusta tai haittaa. Muutoksenhakija ei ole ympäristönsuojelulaissa tarkoi-

tettu asianosainen. 

 

Hallinto-oikeus on varannut muutoksenhakijalle tilaisuuden vastaselityksen 

antamiseen ja pyytänyt lisäselvitystä muutoksenhakijan valitusoikeudesta. 

 

Muutoksenhakija on antanut vastaselityksen vastineiden ja lausunnon johdosta. 

 

Hallinto-oikeuden ratkaisu 

 

Hallinto-oikeus ei tutki valitusta. 

 

Perustelut 

 

Ympäristönsuojelulain (527/2014) 191 §:n 1 momentin 1 kohdan mukaan vali-

tusoikeus ympäristönsuojelulain nojalla annettuun päätökseen on asianosai-

sella. 

 

Ympäristönsuojelulakia koskevassa hallituksen esityksessä (HE 214/2013 vp) 

on ympäristönsuojelulain 191 §:n yksityiskohtaisissa perusteluissa esitetty, että 

lainkohdassa säädettäisiin valitusoikeudesta lähes samoin kuin tuolloin voi-

massa olleen ympäristönsuojelulain 97 §:ssä. Vanhaa ympäristönsuojelulakia 

koskevan hallituksen esityksen (HE 84/1999 vp) 97 §:n yksityiskohtaisten pe-

rustelujen mukaan valitusoikeus olisi asianosaisilla, joita olisivat luvan hakija 

sekä haitankärsijät, joiden etua tai oikeutta päätös koskee. Perustelujen mu-

kaan myös valitusoikeutta koskeva vakiintunut oikeuskäytäntö tulee ottaa huo-

mioon säännöksen tulkinnassa. 
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Vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan asianosaisen valitusoikeus perustuu 

siihen haitalliseen vaikutukseen, joka luvan mukaisesta toiminnasta saattaa hä-

nelle aiheutua. Oikeuskäytännössä vaikutusten merkittävyyttä on arvioitu kes-

keisesti toiminnan ja häiriintyvien kohteiden välisen etäisyyden perusteella.  

 

Valituksen mukaan muutoksenhakija asuu osoitteessa , Lap-

peenranta. Kiinteistötietojärjestelmän tietojen ja karttatarkastelun perusteella 

muutoksenhakijan asuinkiinteistö ja sen vieressä oleva muutoksenhakijan 

omistama kiinteistö sijaitsevat noin  etäisyydellä Pajarilan Hyö-

tyjätekeskuksen sijaintipaikasta. Vesistöä pitkin etäisyys on vielä pitempi. Mai-

nitut kiinteistöt rajautuvat jätekeskuksen hulevesien purkuvesistöön. 

 

Aluehallintovirasto on valituksenalaisella päätöksellään myöntänyt ympäristö-

luvan Remeo Oy:n Pajarilan Hyötyjätekeskuksen toiminnan olennaiselle muut-

tamiselle. Asiassa saadun selvityksen perusteella hyötyjätekeskuksen toiminta-

alueella muodostuvia hulevesiä johdetaan hiekan- ja öljynerotuksen kautta 

Vehkasuonojaan, joka laskee edelleen Rakkolanjokeen. Jätekeskuksen jäteve-

siä ei muutetun toiminnan johdosta edelleenkään johdeta maastoon, vaan ne 

kerätään ja toimitetaan jätevedenpuhdistamolle. Hallinto-oikeus katsoo, että 

nyt kyseessä olevan toiminnan muutoksen aiheuttamat purkuvesistöä kuormit-

tavat vaikutukset ovat vähäiset. Hakemuksen mukaisen toiminnan vesistövai-

kutukset eivät ulotu muutoksenhakijan asuinpaikalle saakka. 

 

Kun otetaan huomioon Pajarilan Hyötyjätekeskuksen sijaintipaikan ja muutok-

senhakijan osoitteen sekä hänen omistamansa kiinteistön välinen etäisyys, va-

lituksessa esitetyt seikat sekä hankkeen ympäristövaikutuksista saatu selvitys, 

hallinto-oikeus katsoo, että aluehallintoviraston päätös ei koske muutoksenha-

kijan etua ja oikeutta siten, että häntä olisi pidettävä ympäristönsuojelulain  

191 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitettuna asianosaisena. Näin ollen valitus 

on hallintolainkäyttölain (586/1996) 51 §:n 2 momentin perusteella jätettävä 

tutkimatta. 

 

Sovelletut oikeusohjeet 

 

Perusteluissa mainitut 

 

Julkinen kuulutus   

Päätös on annettu julkisella kuulutuksella. 

 

Päätöksestä ilmoittaminen 

 

Lappeenrannan kaupunginhallituksen on viipymättä ilmoitettava tästä päätök-

sestä julkaisemalla tieto kuulutuksesta noudattaen, mitä kuntalain 108 §:ssä 

säädetään. Tiedon kuulutuksen julkaisemisesta tulee olla nähtävillä vähintään 

sen ajan, jonka kuluessa päätökseen voi hakea muutosta valittamalla. 
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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 1 momentin perusteella valitusluvan. Valituskirjelmä on

toimitettava korkeimpaan hallinto-oikeuteen 30 päivän kuluessa hallinto-oi-

keuden päätöksen tiedoksisaannista eli viimeistään 6.4.2020.

 

Valitusosoitus on liitteenä HallJK (01.20). 
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 Diaarinumero 

 00109/20/5107  

 

 

 

 

Asian ovat ratkaisseet lainoppineet hallinto-oikeustuomarit Arto Hietaniemi  

ja Janne Marttila sekä luonnontieteiden alan hallinto-oikeustuomari  

Juha Väisänen. 

 

 

 

 

 

 

Arto Hietaniemi  Janne Marttila 

 

 

 

 

 

 

Juha Väisänen   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hallinto-oikeuden esittelijä Tanja Fagerhed 

 

 

 

Toimituskirjan antaja: 

 

 

Laura Leinonen

ma. lainkäyttösihteeri
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 Diaarinumero 
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Jakelu 

 

Päätös ja maksu , oikeudenkäyntimaksu 260 euroa 

(Oikaisuvaatimusohje ilmenee hallinto-oikeuden päätöksen 

oikeudenkäyntimaksua koskevasta liitteestä.) 

 

Jäljennös maksutta 

Remeo Oy 

 

Lappeenrannan kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen 

 

Lappeenrannan kaupungin terveydensuojeluviranomainen 

 

Lappeenrannan kaupunginhallitus 

 

Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus/ 

Ympäristö ja luonnonvarat, sähköisesti 

 

Etelä-Suomen aluehallintovirasto 

Ympäristölupavastuualue, sähköisesti 

 

Suomen ympäristökeskus, sähköisesti 

 

 

 

 

 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




