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Päätöksen tiedoksisaantipäivä 

Hallintolain 62 a §:n 3 momentin mukaan päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen 

seitsemäntenä päivänä julkaisemisajankohdasta.  

Päätöksen tiedoksisaantipäivä on 6.1.2022 (7 pv). 

Asia   

Vaasan hallinto-oikeuden päätös 30.12.2021 nro 21/0154/3, valitus ympäristölupa-asiassa, 

ympäristöluvan lupamääräyksen 28 mukainen selvitys laitoksen toiminnasta aiheutuneiden 

ja aiheutuvien haittojen korvaamisesta, Eura.  

Hakija  

 JVP-Eura Oy 

Kuulutuksen ja päätösasiakirjan nähtävilläpito 

Tämä kuulutus ja päätösasiakirja pidetään nähtävillä 30.12.2021–7.2022 Vaasan hallinto-

oikeuden verkkosivuilla osoitteessa:  
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Muutoksenhakuohjeet ja valitusaika 
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Asia Valitus ympäristönsuojelulain mukaisessa korvausasiassa  

 

Muutoksenhakija Eurajoen vesiensuojeluyhdistys ry, Eura 

 

Hakija JVP-Eura Oy 

 

Päätös, johon on haettu muutosta 

 

Etelä-Suomen aluehallintovirasto 12.12.2019 nro 492/2019  

 

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on määrännyt JVP-Eura Oy:n maksamaan 

korvauksena jätevesien Eurajokeen johtamisen aiheuttamista virkistyskäyttö-

haitoista vuosilta 2006−2015 päätöksen liitteenä olevasta luettelosta ilmene-

ville rantakiinteistöille välillä jätevedenpuhdistamon purkupaikka - Eurajoen ja 

Köyliönjoen yhtymäkohta (Eurakosken alapuolella) 305 euroa ja tästä eteen-

päin Saharinkoskeen asti 100 euroa kullekin kiinteistölle ellei osapuolten kes-

ken toisin sovita. Korvaukset sisältävät vesilain 13 luvun 17 §:n mukaisen  

6 prosentin vuotuisen koron eräpäivään asti laskettuna. 

 

Korvaukset on maksettava 30 päivän kuluessa tämän päätöksen antamisesta. 

Eräpäivän jälkeiseltä ajalta korvauksille on maksettava korkolain mukaista vii-

västyskorkoa, jonka määrä on seitsemän prosenttiyksikköä korkeampi kuin 

korkolain 12 §:ssä tarkoitettu kulloinkin voimassa oleva viitekorko. 

 

Aluehallintovirasto on perustellut päätöstään muun ohella seuraavasti: 

 

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on siirtänyt 23.1.2013 antamassaan ympäris-

tölupapäätöksessä nro 11/2013/1 (Dnro ESAVI/27/04.08/2011) jätevesien joh-

tamisesta alapuoliseen vesistöön aiheutuneiden ja aiheutuvien vahinkojen sel-

vittämisen ja mahdollisten korvausten määräämisen käsiteltäväksi Etelä-Suo-

men aluehallintovirastossa erillisenä asiana ja määrännyt, että luvan saajan on 

viimeistään 31.1.2016 mennessä toimitettava selvitys laitoksen toiminnasta 

aiheutuneiden ja aiheutuvien haittojen korvaamisesta. Selvityksen määräaikaa 
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on pidennetty kahdella päätöksellä 19.1.2018 saakka. 

 

Aluehallintovirasto on katsonut ottaen huomioon JVP-Eura Oy:n luparajojen 

ylitykset ja ohijuoksutukset siltä osin kuin ne eivät ole rikoksella aiheutettuja 

sekä tarkkailutiedot ja saadut selvitykset, että JVP-Eura Oy:n jäteveden johta-

misella Eurajokeen on ollut sellaisia vaikutuksia yläjuoksun ja keskijuoksun 

vedenlaatuun, joita ei voitu arvioida aiheutuvan ympäristölupaa myönnettä-

essä. Näistä aiheutuneista virkistyskäyttöhaitoista on määrätty maksettavaksi 

ratkaisusta ilmenevät korvaukset. Aluehallintoviraston näkemyksen mukaan 

luparajojen ylitysten pitkän ajan vuoksi vaikutukset Eurajoessa ovat voimak-

kaampia ja vahingot ovat suurempia kuin hakija on arvioinut. Summaan sisäl-

tyy myös korko. Alajuoksulla ja Eurajoensalmessa ei JVP-Eura Oy:n kyseisten 

jätevesien vaikutuksia ole erotettavissa. 

 

Päätöksessä on käsitelty ainoastaan JVP-Eura Oy:n jätevedenpuhdistamolta 

Eurajokeen johdetusta lupamääräysten ylittävästä kuormituksesta aiheutuneita 

haittoja ja niiden korvaamista siltä osin kuin ne eivät ole johtuneet rikoksella 

aiheutetusta kuormituksesta. Valtaosa kuormituksesta erityisesti vuosina 

2012−2015 on johtunut JVP-Eura Oy:n puhdistamolta johdetuista rikosperus-

teisista, ei-luvanmukaisista päästöistä, joita ei nyt tässä yhteydessä tutkita. Ne 

voidaan käsitellä käräjäoikeudessa, jos niitä koskeva asia saatetaan siellä vi-

reille. 

 

Aluehallintoviraston soveltamat säännökset 

 

Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 126, 129, 130, 131 ja 132 § 

Vesilaki (587/2011) 13 luvun 16 ja 17 §  

Korkolaki (633/1982) 4 ja 12 § 

 

Vaatimukset hallinto-oikeudessa 

  

Eurajoen vesiensuojeluyhdistys ry on vaatinut, että aluehallintoviraston pää-

töksessä määrättyä korvausaluetta laajennetaan Tiironkoskeen saakka. Lisäksi 

Eurajoen vesiensuojeluyhdistys ry on vaatinut, että JVP-Eura Oy velvoitetaan 

järjestämään korvausten maksatus siten, että korvauksen saaja voi halutessaan 

suoraan ohjata korvaussumman perustettavaan Eurajoen vesiensuojelun rahas-

toon. 

 

Perusteluinaan muutoksenhakija on esittänyt, että JVP-Eura Oy:n toiminnasta 

vuosina 2006–2015 ja sen jälkeenkin johtuneita virkistyskäyttöhaittoja on ollut 

Eurajoen suistoalueelle asti. Jokivettä ei ole ajoittain voinut käyttää kasteluun, 

uimiseen, juoma- tai talousvetenä. JVP-Eura Oy:n päästöt ovat aiheuttaneet 

haittaa myös joen alajuoksun kalastukselle ja ravustukselle. Eurajoen suulla 

haitat ovat ehkä olleet vähäisempiä, mutta niitä on kuitenkin esiintynyt. Siksi 

yhdistys esittää korvausalueen laajentamista ja haittavaikutukseen sopivaa 

maksuporrastusta. 

 

Korvausten maksatusta koskevaa vaatimustaan muutoksenhakija on perustellut 

sillä, että haittakorvaus on euromääräisesti vaikea määritellä ja yksittäiselle 

korvauksen saajalle sillä on lähinnä symbolinen merkitys. Yksittäinen kor-

vaussumma ei ohjaudu joen ekologisesti hyvän tilan saavuttamiseen. Korvauk-

sien vaikuttavuutta jokeen voidaan moninkertaistaa luomalla vaihtoehtoinen 
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maksatusjärjestelmä, jossa yhdistetään korvaussummat rahastoon, jonka pää-

tehtävänä on Eurajoen vesiensuojelu ja sen ekologisen tilan parantaminen. 

Tällä voidaan katsoa olevan merkittävä rooli joen hyvän tilan saavuttamisessa. 

 

Muutoksenhakija on esittänyt, että aluehallintoviraston päätös on puutteelli-

nen. Muutoksenhakijan mukaan valituksessa esitetyt lisäykset ovat ympäris-

tönsuojelulain, vesilain, vesienhoitolain ja EU:n vesipuitedirektiivin tavoittei-

den mukaisia ja edistävät Eurajoen hyvän ekologisen tilan saavuttamista. Li-

säksi aluehallintoviraston tiedot Eurajoen vesistön ekologisista olosuhteista, 

joihin päätös perustuu, ovat puutteellisia. 

 

Eurajoen vesiensuojeluyhdistys ry on 13.2.2020 hallinto-oikeuteen toimitta-

massa valituksen täydennyksessä muun ohella esittänyt, että aluehallintoviras-

ton päätöksen kuulutusaikana 12.12.2019–13.1.2020 vesiensuojeluyhdistys on 

saanut pyyntöjä ja kysymyksiä mahdollisuudesta tukea yhdistyksen valitusta. 

Haastavan kuulutusajan ja mittavan työmäärän rasittama yhdistys on päättänyt 

täydentää valitustaan myös tältä osin. Täydennyksenä muutoksenhakija on 

esittänyt tiedot asianosaisista, jotka syystä tai toisesta eivät ole jättäneet vali-

tusta Eurajoen purkuputkia koskevista aluehallintoviraston päätöksistä, mutta 

jotka ovat halunneet osoittaa tukensa vesiensuojeluyhdistyksen valitukselle. 

Tiedoista käy ilmi asianosaisen yhteystietojen lisäksi myös lyhyesti se, miten 

tukija katsoo päätöksen haittaavan asianosaista.  

 

Asian käsittely hallinto-oikeudessa 

 

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on valituksen johdosta antamassaan lausun-

nossa viitannut valituksenalaisessa päätöksessä esitettyyn ja todennut lisäksi 

seuraavaa: Eurajoen vesiensuojeluyhdistys ry on toimittanut valituksen täyden-

nyksenä muun muassa listan valitusta tukevista yksityishenkilöistä. Tähän va-

litusasiaan sovellettavan hallintolainkäyttölain 24 §:n mukaan valituskirjel-

mässä on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Aluehallintoviraston näke-

myksen mukaan on epäselvää, ovatko nämä valitusta tukevat tahot, jotka on 

ilmoitettu valitusajan päättymisen jälkeen, muutoksenhakijoita valituksenalai-

sessa asiassa. 

 

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

lut -yksikkö on valituksen johdosta antamassaan vastineessa viitannut aikai-

semmin lausumaansa ja todennut, ettei sillä ole asiassa lisättävää tai täydennet-

tävää. 

 

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

luonnonvarat -vastuualue on valituksen johdosta antamassaan vastineessa 

muun ohella ilmoittanut toistavansa lausunnoissaan15.2.2019 ja 25.6.2019 

esittämänsä eli sen, että JVP-Eura Oy on velvoitettava maksamaan aiheutu-

neista vahingoista kiinteistökohtaisten korvausten lisäksi kertakorvaus, joka 

ohjataan Eurajokeen kohdistuvan ravinnekuormituksen vähentämiseen tähtää-

viin projekteihin. Varat voidaan ohjata käyttötarkoitusta parhaiten palveleville 

hankkeille. Puhdistamolta vaaditut parannustoimenpiteet ja niistä syntyvät in-

vestointikustannukset jäävät hakijan itsensä maksettavaksi. 

 

Eurajoen kunta ja Eurajoen kunnan ympäristönsuojeluviranomainen ovat vali-

tuksen johdosta antamassaan vastineessa viitanneet aikaisemmin lausumaansa 
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ja lisäksi todenneet, että esitetyt korvausvaatimukset ovat hyvin vähäisiä. Loo-

gisia perusteluja ei ole sille, että Eurajoen alajuoksulla ja Eurajoensalmella ei 

ole aiheutunut haittaa ja että korvauksien määräämiseen ei ole perusteita. 

 

Euran kunnalle ja Euran kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle on varattu 

tilaisuus vastineen antamiseen. Vastineita ei ole annettu.  

 

JPV-Eura Oy on valituksen, lausunnon ja vastineiden johdosta antamassaan 

vastineessa esittänyt muun ohella, että JVP-Eura Oy vastaa omasta toiminnasta 

aiheutuneista haitoista. Ajanjaksolta, jolta haittakorvauksia määritetään JVP-

Eura Oy:n vastattavaksi, vesistöön on kohdistunut myös muuta kokonaiskuor-

mitusta, johon JVP-Eura Oy ei ole voinut toiminnallaan vaikuttaa. JVP-Eura 

Oy ei voi vastata sen omasta toiminnasta riippumattomien vesistökuormituk-

sien osalta. Eurajoen vesiensuojeluyhdistys ry on esittänyt korvausalueen pi-

dentämistä Saharinkoskesta Tiironkoskelle saakka. JVP-Eura Oy:n purkuve-

sien vaikutus vähenee mitä pidemmälle vesistössä edetään, koska jokeen koh-

distuvien muiden kuormitusten osuus kasvaa muun muassa Eurajokeen laske-

vien ojien johdosta. JVP-Eura Oy ei valittanut aluehallintoviraston päätök-

sestä. Päätöksessä on tarkasti arvioitu JVP-Eura Oy:n purkuvesistä aiheutu-

neita haittavaikutuksia poikkeama-ajanjaksolla.  Haittakorvausten maksaminen 

useille kymmenille kiinteistöille aiheuttaa JVP-Eura Oy:lle suuren työn jo il-

man valituksessa esitetyn maksatusvaihtoehdon järjestämistä. JVP-Eura Oy:n 

kanta on, ettei haittakorvauksia ohjausvaihtoehtoa kolmannelle taholle määrätä 

eikä haittakorvauksia yhdistetä vesistön parantamishankkeisiin. Haittakorvaus-

asia on yksinkertaisinta pitää erillisenä kokonaisuutena. 

 

Eurajoen vesiensuojeluyhdistys ry on antanut vastaselityksen. 

 

Eurajoen vesiensuojeluyhdistys ry on toimittamassaan lisäselvityksessä ilmoit-

tanut, että asia koskee yhdistyksen yleistä oikeutta ja etua ja että sillä on vali-

tusoikeus asiassa. Muutoksenhakija on todennut, ettei sillä ole omistuksessaan 

tai hallinnassaan JVP-Eura Oy:n jätevedenpuhdistamon vaikutusalueella sijait-

sevaa kiinteistöä, vaan se on valittanut asiasta lakiin perustuvalla oikeudellaan. 

Vesiensuojeluyhdistyksen tarkoituksena on ympäristön-, terveyden- ja luon-

nonsuojelun edistäminen toimialueellaan. Yhdistyksen sääntöjen 3 §:n mukaan 

toiminnan tarkoituksena on Eurajoen vesistöalueen vesien suojelu ja siihen liit-

tyvien asioiden edistäminen. Tarkoituksen toteuttamista koskevassa 4 §:n 1 

kohdassa tarkennetaan yhdistyksen toimintaa seuraavasti: ”pyrkii kokoamaan 

Eurajoen vesiensuojelusta kiinnostuneet yksityiset henkilöt ja yhteisöt keski-

tettyyn ja yhtenäiseen toimintaan vesistön saamiseksi puhtaaksi ja kelvol-

liseksi virkistys- ja kalastuskäyttöön sekä alueen elinkeinonharjoittajien toi-

meentulomahdollisuuksien ylläpitämiseen”.  Sääntöjensä mukaisesti vesien-

suojeluyhdistys puolustaa Eurajoen vesiensuojelun yleistä etua, joka ei perustu 

omistukseen tai hallintaan, vaan kaikkiin niihin yleisiin oikeuksiin ja etuihin, 

jotka liittyvät JVP-Eura Oy:n aiheuttamiin virkistyskäyttöhaittoihin, joita syn-

tyi yrityksen johdettua jätevesiä Eurajokeen vuosina 2006–2015. Näin ollen 

yhdistyksen sääntöjen mukaan käsiteltävä asia koskee sen yleistä oikeutta ja 

etua. Muutoksenhakija on viitannut valituksensa täydennykseen, jossa on esi-

tetty tiedot asianosaisista, jotka eivät ole jättäneet asiasta valitusta, mutta jotka 

tukevat vesiensuojeluyhdistyksen valitusta. Muutoksenhakijan mukaan asian-

osaisten tuen osoitus ilmentää yhdistyksen pyrkimystä toimia sääntöjensä mu-

kaisesti puolustaen Eurajoen vesiensuojelun yleistä etua. Yhdistys on toiminut 

sääntöjensä mukaan ja sääntöjen 4 §:n mukaisesti. Myös asianosaisten tuki 
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osoittaa, että asia koskee yhdistyksen oikeutta ja etua.  

 

Muutoksenhakija on lisäksi yhtä aikaa vireillä olevassa JVP-Eura Oy:n jäteve-

sien purkupaikkaselvitystä koskevassa asiassa (asian diaarinumero hallinto-

oikeudessa 00068/20/5110 ym.) tuonut esille Etelä-Suomen aluehallintoviras-

ton lausunnosta antamassaan vastaselityksessä seuraavaa: Vesiensuojeluyhdis-

tys on asianmukaisesti ilmoittanut hallinto-oikeudelle täydentävänsä valitus-

taan ja toimittanut hallinto-oikeudelle sovitun aikataulun mukaan täydennyk-

sen. Lista valitusta tukevista yksityishenkilöistä on laadittu asianmukaisesti. 

Vaadittujen perustietojen lisäksi valitusta tukevat tahot ovat myös lyhyesti kir-

janneet, miten valituksenalainen ympäristölupapäätös koskee heidän etujaan. 

Myös tilan tai tontin rekisterinumero on kirjattu, jos tukijalla sellainen on. Ve-

siensuojeluyhdistyksen näkemyksen mukaan täydennys on laadittu hallintolain 

24 §:n mukaan. Aluehallintoviraston lausunto loukkaa Suomen kansalaisten 

oikeuksia lausua mielipiteensä sekä demokraattisia oikeuksia vaikuttaa heitä 

koskeviin asioihin. Yhdistys on pyytänyt hallinto-oikeutta olemaan huomioi-

matta aluehallintoviraston lausuntoa tältä osin. 

 

Merkintä 

Hallinto-oikeus on tänään antamillaan päätöksillä ratkaissut samanaikaisesti 

valitukset Etelä-Suomen aluehallintoviraston 12.12.2019 antamista päätöksistä 

numero 489/2019, Säkylän kunnan Köörnummen jätevedenpuhdistamo  

(diaarinumerot hallinto-oikeudessa 00086–00088/20/5110), numero 490/2019, 

Apetit Ruoka Oy:n jätevedenpuhdistamo (diaarinumerot hallinto-oikeudessa 

00081–00083/20/5110) ja numero 491/2019, JVP-Eura Oy:n jätevedenpuhdis-

tamo (diaarinumerot hallinto-oikeudessa 00068–00074/20/5110). 

 

Hallinto-oikeuden ratkaisu 

 

Hallinto-oikeus ei tutki valitusta. 

 

Perustelut 

 

Sovellettuja säännöksiä  

 

Ympäristönsuojelulain 190 §:n 1 momentin (974/2017) mukaan tämän lain no-

jalla annettuun viranomaisen päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Vaa-

san hallinto-oikeuteen siten kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään, 

jollei jäljempänä toisin säädetä. 

 

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

asianosaisella. Saman momentin 2 kohdan mukaan valitusoikeus on rekiste-

röidyllä yhdistyksellä tai säätiöllä, jonka tarkoituksena on ympäristön-, tervey-

den- tai luonnonsuojelun taikka asuinympäristön viihtyisyyden edistäminen ja 

jonka toiminta-alueella kysymyksessä olevat ympäristövaikutukset ilmenevät. 

 

Oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain (808/2019) 126 §:n 1 mo-

mentin mukaan muutoksenhaussa ennen tämän lain voimaantuloa tehtyyn hal-

lintoviranomaisen tai hallintotuomioistuimen päätökseen sovelletaan tämän 

lain voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä. 

 

Hallintolainkäyttölain 22 §:n mukaan valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa 

päätöksen tiedoksisaannista.  
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Hallintolainkäyttölain 24 §:n mukaan valituskirjelmässä on ilmoitettava valit-

tajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edus-

tajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, vali-

tuskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. 

 

Hallintolainkäyttölain 51 §:n 2 momentin mukaan jos valitusta ei ole tehty 

määräajassa tai jos asian tai siinä esitetyn vaatimuksen ratkaisemiselle on muu 

este, valitus tai vaatimus jätetään tutkimatta. 

 

Asiassa saatu selvitys ja oikeudellinen arviointi 

 

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on 12.12.2019 antamallaan valituksenalai-

sella päätöksellä määrännyt JVP-Eura Oy:n maksamaan korvauksia jätevesien 

Eurajokeen johtamisen aiheuttamista virkistyskäyttöhaitoista eräille Eurajoen 

rantakiinteistöille aluehallintoviraston päätöksestä tarkemmin ilmenevällä ta-

valla.  

 

Eurajoen vesiensuojeluyhdistys ry:n valituksessa on vaadittu JVP-Eura Oy:lle 

määrätyn korvausvelvoitteen laajentamista koskemaan Eurajoen alaosan ranta-

kiinteistöjä Tiironkoskeen saakka sekä korvausten maksatusta siten, että kor-

vauksen saaja voi suoraan ohjata korvaussumman perustettavaan Eurajoen ve-

siensuojelun rahastoon.  

 

Eurajoen vesiensuojeluyhdistys ry:n valitus on saapunut Vaasan hallinto-oi-

keuteen 13.1.2020 eli valitusajan kuluessa. Valituksen täydennys, josta käy 

ilmi yhdistyksen valitusta tukevien asianosaisten nimi- ja kiinteistötietoja, on 

saapunut hallinto-oikeuteen valitusajan päättymisen jälkeen 13.2.2020. Yhdis-

tyksen omistuksessa tai hallinnassa ei ole kiinteistöä JVP-Eura Oy:n jäteve-

denpuhdistamon jätevesien vaikutusalueella.  

 

Eurajoen vesiensuojeluyhdistys ry:n sääntöjen mukaan yhdistyksen tarkoitus 

on vesien suojelu ja siihen liittyvien asioiden edistäminen toimialueellaan. Tar-

koituksen toteuttamiseksi yhdistys sääntöjensä mukaan 1. pyrkii kokoamaan 

Eurajoen vesiensuojelusta kiinnostuneet yksityiset henkilöt ja yhteisöt keski-

tettyyn ja yhtenäiseen toimintaan vesistön saamiseksi puhtaaksi ja kelvol-

liseksi virkistys- ja kalastuskäyttöön sekä alueen elinkeinonharjoittajien toi-

meentulomahdollisuuksien ylläpitämiseen, 2. kerää tietoja ja teettää tarvitta-

essa tutkimuksia joen ja siihen laskevien tai laskettavien vesien tilasta ja suoje-

lutoimenpiteiden vaikutuksista sekä tekee esityksiä viranomaisille ja muille 

asiaa koskeville tahoille epäkohtien poistamiseksi, 3. harjoittaa sekä suullista 

että kirjallista valistus- ja neuvontatoimintaa järjestämällä kokouksia ja erilai-

sia tilaisuuksia edesauttaen soveltuvan tietouden ja valistuksen levittämistä toi-

mintapiirissään sekä ylläpitää yhteyksiä toimialueensa vesiensuojeluviran-

omaisiin, kuntiin, ja eri elinkeinoalojen yrityksiin ja yrittäjiin, 4. organisoi 

mahdollisuuksiensa mukaan toimia Eurajoen veden laadun parantamiseksi pyr-

kien sovitellen, selvityksiä tekemällä ja vastaavia keinoja käyttämällä ehkäise-

mään ristiriitoja vesistön suojelua koskevissa kysymyksissä ja 5. pyrkii muilla-

kin vastaavanlaisilla tavoin ajamaan jäsentensä etua tässä asiassa.  

 

Aluehallintoviraston päätös on annettu 12.12.2019, joten asiassa on oikeuden-

käynnistä hallintoasioissa annetun lain siirtymäsäännöksen mukaan sovellet-

tava hallintolainkäyttölakia.  
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Eurajoen vesiensuojeluyhdistys ry on ympäristönsuojelulain tarkoittama rekis-

teröity yhdistys, jonka tarkoituksena on ympäristön-, terveyden- tai luonnon-

suojelun taikka asuinympäristön viihtyisyyden edistäminen ja jonka toiminta-

alueella JVP-Eura Oy:n jätevedenpuhdistamon ympäristövaikutukset ilmene-

vät.  

 

Aluehallintoviraston päätöksessä kyse on ympäristönsuojelulain mukaisista 

virkistyskäyttöhaittakorvauksista, jotka on määrätty maksettaviksi kiinteistö-

kohtaisesti. Mainitut korvaukset ovat yksityisoikeudellisia saatavia, joiden 

osalta ympäristönsuojelulain mukainen vireillepano- ja valitusoikeus on kiin-

teistön omistajilla tai haltijoilla. Eurajoen vesiensuojeluyhdistys ry:n sääntöjen 

mukainen vesiensuojelu, vesiensuojelun edistäminen ja jäsenten etujen edistä-

minen eivät oikeuta puhevallan käyttämiseen jäsenten yksityisoikeudellisia 

saatavia koskevissa asioissa ilman asianmukaista valtuutusta. Yhdistys ei 

myöskään omista tai hallitse kiinteistöä JVP-Eura Oy:n jätevedenpuhdistamon 

jätevesien vaikutusalueella, joten aluehallintoviraston korvausratkaisu ei koske 

yhdistyksen etua tai oikeutta siten, että yhdistyksellä olisi valitusoikeus ympä-

ristönsuojelulain 191 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla.  

 

Eurajoen vesiensuojeluyhdistys ry on toimittanut 13.2.2020 hallinto-oikeuteen 

lisäselvityksenä tietoja asianosaisista, jotka kannattavat yhdistyksen valitusta. 

Eurajoen rantakiinteistöjen omistajat eivät ole itse valittaneet päätöksestä. Hal-

linto-oikeus toteaa, että valituksen kannattamisella ei ole oikeudellista merki-

tystä yhdistyksen valitusoikeuden kannalta. Mikäli yhdistyksellä on ollut tar-

koituksena toimia lisäselvityksessä ilmoitettujen asianosaisten asiamiehenä tai 

esittää uusia muutoksenhakijoita asiakumppaneikseen, tiedot aluehallintoviras-

ton päätökseen muutosta hakeneista asianosaisista olisi tullut esittää valitus-

ajan kuluessa. 

 

Edellä olevilla perusteilla Eurajoen vesiensuojeluyhdistys ry:llä ei ole valitus-

oikeutta asiassa ja valitus on jätettävä tutkimatta.  

 

Sovelletut oikeusohjeet 

 

Perusteluissa mainitut 

 

Julkinen kuulutus   

Päätös on annettu julkisella kuulutuksella. 

 

Päätöksestä ilmoittaminen 

 

Euran ja Eurajoen kunnanhallitusten on viipymättä julkaistava tieto tätä pää-

töstä koskevasta kuulutuksesta kuntalain 108 §:n mukaisesti. Tiedon kuulutuk-

sen julkaisemisesta tulee olla nähtävillä vähintään sen ajan, jonka kuluessa 

päätökseen saa hakea muutosta. 
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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 perusteella valitusluvan. Valituskirjelmä on toimitettava

korkeimpaan hallinto-oikeuteen 30 päivän kuluessa hallinto-oikeuden päätök-

sen tiedoksisaannista eli viimeistään 7.2.2022.

 

Valitusosoitus on liitteenä HallJK (01.20). 
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 Diaarinumero 

 00090/20/5133  

 

 

 

 

Asian ovat ratkaisseet lainoppineet hallinto-oikeustuomarit Reko Vuotila ja 

Riitta Riihimäki, luonnontieteiden alan hallinto-oikeustuomari Juha  

Väisänen sekä tekniikan alan hallinto-oikeustuomari Jenni Korpeinen. Asian 

on esitellyt Riitta Riihimäki. 

 

 

 

 

 

 

Reko Vuotila   Juha Väisänen 

 

 

 

 

 

 

Jenni Korpeinen   Riitta Riihimäki 

 

 

 

 

Toimituskirjan antaja: 

 

 

Anu Sara 

lainkäyttösihteeri 
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 Diaarinumero 

 00090/20/5133  

 

 

 

 

Jakelu 

 

Päätös ja maksu Eurajoen vesiensuojeluyhdistys ry 

oikeudenkäyntimaksu 260 euroa 

(Oikaisuvaatimusohje ilmenee hallinto-oikeuden päätöksen 

oikeudenkäyntimaksua koskevasta liitteestä.)  

 

 

Jäljennös maksutta 

 

JVP-Eura Oy 

 

Euran kunnan ympäristönsuojeluviranomainen 

 

Euran kunnanhallitus 

 

Eurajoen kunnan ympäristönsuojeluviranomainen 

 

Eurajoen kunnanhallitus 

 

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus/ 

Kalatalousryhmä, sähköisesti 

 

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus/ 

Ympäristö ja luonnonvarat, sähköisesti 

 

Etelä-Suomen aluehallintovirasto, sähköisesti 

Ympäristölupavastuualue  

 

Suomen ympäristökeskus, sähköisesti 

 

 

 

 

 

 

ARS 
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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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


