
 

 

 Päiväys  
04.11.2022  
  
Diaarinumerot  

 20072/03.04.04.04.19/2021 
20130/03.04.04.04.19/2021  

  

JULKINEN KUULUTUS     

Vaasan hallinto-oikeuden päätös ympäristönsuojelulain mukaisessa valitusasiassa 

Kuulutuksen julkaisupäivä Vaasan hallinto-oikeuden verkkosivuilla  

04.11.2022 

Päätöksen tiedoksisaantipäivä 

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

Päätöksen tiedoksisaantipäivä on 11.11.2022. 

Asia 

Vaasan hallinto-oikeuden päätös 04.11.2022 nro 1189/2022, valitus 
ympäristölupa-asiassa, Kemin tehtaan teollisuusjätteen käsittelyalueen 
ympäristöluvan nro 132/2018/1 lupamääräyksen 1 muuttaminen, Kemi.  

Luvan hakija 

Metsä Fibre Oy  

Kuulutuksen ja päätösasiakirjan nähtävilläpito 

Tämä kuulutus ja päätösasiakirja pidetään nähtävillä 04.11.2022 – 12.12.2022 
Vaasan hallinto-oikeuden verkkosivuilla osoitteessa: 
https://oikeus.fi/hallintooikeudet/vaasanhallinto-oikeus/fi/index/hallinto-
oikeudenkuulutukset/paatoskuulutukset.html 

 
Muutoksenhakuohjeet  

Ohjeet valituksen tekemiseen löytyvät kuulutetun päätöksen muutoksenhakua 
koskevasta osasta sekä siihen liitetystä valitusosoituksesta. Valitusaika päättyy 
12.12.2022. 

 

 



VAASAN HALLINTO-OIKEUS PÄÄTÖS 
 
04.11.2022 

1189/2022 

 Dnrot  
20072/03.04.04.04.19/2021 
20130/03.04.04.04.19/2021 

Asia Valitukset ympäristölupa-asiassa  

Muutoksenhakijat 1.  
2. Suomen luonnonsuojeluliiton Lapin piiri ry 

Luvan hakija Metsä Fibre Oy 

Päätös, josta valitetaan 

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto 18.12.2020 nro 166/2020 

Aluehallintovirasto on muuttanut Metsä Fibre Oy:n hakemuksen mukaisesti 
Kemin tehtaan jätteenkäsittelyalueen ympäristöluvan nro 132/2018/1 
lupamääräystä 1. Lisäksi aluehallintovirasto on muuttanut lupamääräykseen 1 
liittyvää lupamääräystä 3. 

Aluehallintovirasto on myöntänyt Metsä Fibre Oy:lle oikeuden aloittaa 
muutettujen lupamääräysten mukainen toiminta muutoksenhausta huolimatta 
lupapäätöstä noudattaen. 

Muutettuna lupamääräykset 1 ja 3 kuuluvat kokonaisuudessaan seuraavasti 
(muutokset kursivoitu): 

1. Tehdaskaatopaikka on luokitukseltaan tavanomaisen jätteen kaatopaikka. 
Sinne saa loppusijoittaa seuraavia Metsä Fibre Oy:n Kemin sellutehtaan ja 
Metsä Board Oy:n kartonkitehtaan toiminnoissa muodostuvia tavanomaisiksi 
jätteiksi luokiteltavia prosessijätteitä ja rakennus- ja purkujätteitä: 
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Jätekoodi Jäte Sallittu enimmäismäärä tonnia 

vuodessa 
03 03 02 Soodasakka 27 000 uuden biotuotetehtaan 

käynnistyttyä 
20 000 ennen biotuotetehtaan 
käynnistymistä 

03 03 10 Sakeutettu rejekti 
(pigmenttipitoinen) 

2 000 

03 03 99 Lietealtaan 
tyhjennyksen jäte 

500 

10 01 03 Lentotuhka 10 000 
10 01 01 Pohjatuhka 500 
17 05 04 
ja 06 

Pilaantunut maa- ja 
kiviaines tai 
ruoppausmassa 

20 000* 

17 06 05* Asbestia sisältävät 
rakennus- ja 
purkujätteet 

4 400* 

17 09 04 Teollisuuden 
epäorgaaninen 
sekajäte 

100 

17 09 04 Sekalainen rakennus- 
ja purkujäte 

10 000* 

Yhteensä loppusijoitus enintään 74 500* uuden biotuotetehtaan 
käynnistyttyä 
67 500* ennen biotuotetehtaan 
käynnistymistä 

  * kertaluontoisia eriä 

Kaatopaikalle saa loppusijoittaa lisäksi lupamääräyksen 7 tarkoittamia 
esikäsiteltyjä jätteitä. 

Kaatopaikalle saa sijoittaa vain sellaista tavanomaista jätettä, jonka 
biohajoavan ja muun orgaanisen aineksen pitoisuus määritettynä orgaanisen 
hiilen kokonaismääränä tai hehkutushäviönä on enintään 10 prosenttia. Tämä 
ei koske energiantuotannossa tai jätteen polttamisessa syntyvää lento- tai 
pohjatuhkaa, jos sen liuenneen orgaanisen hiilen pitoisuus on alle 800 
milligrammaa kilogrammassa määritettynä nesteen ja kiinteän aineen 
suhteessa 10 litraa kilogrammaa kuiva-ainetta kohden joko jätteen omassa 
pH:ssa tai pH:ssa 7,5–8; pilaantunutta maa-ainesjätettä ja asbestijätettä, jos se 
sijoitetaan erillään muista jätteistä; ja soodasakkaa. 

3. Jätteenkäsittelyalueelle loppusijoitettavien prosessijätteiden ja niiksi 
rinnastettavien muiden jätejakeiden määrä märkätonneina saa olla enintään  
33 100 tonnia vuodessa ennen biotuotetehtaan käynnistymistä ja enintään  
40 100 tonnia vuodessa biotuotetehtaan käynnistymisen jälkeen.  
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Tehdasalueella tehtävien kertaluontoisten rakentamis- tai kunnostustoimien 
yhteydessä muodostuvaa hyödyntämiskelvotonta maa-aines-, rakennus- ja 
purkujätettä saa loppusijoittaa kaatopaikalle enintään 34 400 tonnia vuodessa. 

Alueelle tuotavat jätekuormat on punnittava. 

Aluehallintovirasto on perustellut päätöstään seuraavasti: 

Ratkaisun perustelut 

Aluehallintovirasto on muuttanut lupamääräyksessä 1 asetettua 
loppusijoitettavan soodasakan määrää hakijan esityksen mukaisesti 
vastaamaan Kemin Pajusaaren tehdasalueelle suunnitellun biotuotetehtaan 
toimintaa. Lisäksi on muutettu lupamääräys 3 vastaamaan muutettua 
lupamääräystä 1. Jätteenkäsittelyalueen toiminnassa on muilta osin 
noudatettava ympäristölupapäätöksen nro 132/2018/1 lupamääräyksiä. 

Muutetut lupamääräykset mahdollistavat loppusijoitettavan soodasakan 
määrän kasvamisen 35 %:lla aikaisemmasta tasosta biotuotetehtaan 
suuremman selluntuotannon johdosta siitä alkaen, kun biotuotetehtaan 
toiminta käynnistyy. Kaatopaikalle vuosittain loppusijoitettavan jätteen 
kokonaismäärä kasvaisi noin 10 %. Loppusijoitettavan soodasakan määrän 
muutos ei luvan mukaisesti toimittaessa kasvata päästöjä ympäristöön eikä 
siitä aiheudu muutoksia teollisuusjätteen käsittelyalueen pinta-alaan, 
läjityskorkeuteen tai muuhun toimintaan, joten soodasakan määrän muutosta ei 
ole tässä lupa-asiassa käsitelty jätteenkäsittelyalueen toiminnan olennaisena 
muutoksena. 

Uuden biotuotetehtaan soodasakan laadun on arvioitu pysyvän nykyisen 
sellutehtaan soodasakan kaltaisena. Loppusijoitusalueelta muodostuvat 
valuma- ja suotovedet kerätään ja johdetaan käsiteltäväksi sellutehtaan 
jätevedenpuhdistamolle. Soodasakan määrän kasvamisen ei arvioida 
vaikuttavan käsiteltävien vesien laatuun tai määrään oleellisesti eikä siten 
vaikuttavan jätevedenpuhdistamon toimintaan. Jätevedenpuhdistamolle on 
määrätty riittävä tarkkailu myös kaatopaikan päästöjen vaikutusten 
havaitsemiseksi. 

Aluehallintovirasto on arvioinut, että loppusijoitettavan soodasakan määrän 
kasvusta ei aiheudu merkittävää muutosta jätteenkäsittelyalueen liikenteestä 
aiheutuvaan meluun. Jätteenkäsittelyalueen toiminnasta aiheutuvaa melua 
koskevat lainvoimaisen ympäristöluvan nro 132/2018/1 lupamääräykset 31 ja 
32. 

Lupamääräysten muutos tämän päätöksen mukaisesti ei aiheuta muuta tarvetta 
jätteenkäsittelyalueen ympäristöluvan muuttamiseen tai lupamääräysten 
tarkistamiseen. Kyseessä ei ole myöskään sellainen muutos, joka edellyttäisi 
julkaistujen jätteenkäsittelyn BAT-päätelmien mukaista luvan tarkistamista. 
Kaatopaikka on osa massateollisuuden toimintaa (pääasiallinen toiminta) ja 
siltä osin lupa tarkistetaan, kun komissio on julkaissut uudet massa- ja 
paperiteollisuutta koskevat BAT-päätelmät. 
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Toiminnan aloittaminen muutoksenhausta huolimatta 

Lupamääräysten muuttaminen mahdollistaa biotuotetehtaan suunnitellun 
toiminnan ja soodasakan loppusijoittamisen toiminnassa olevalle 
teollisuusjätekaatopaikalle. Päätöksessä 164/2020 on myönnetty toiminnan 
aloittamislupa kyseisen biotuotetehtaan toiminnalle. Toiminnan 
aloittamisoikeuden edellyttämän perustellun syyn ja muiden edellytysten 
täyttymisen osalta aluehallintovirasto on viitannut mainittuun päätökseen. 

Teollisuusjätteen loppusijoitusalueen lupapäätöksessä nro 132/2018/1 
määrätty vakuus asianmukaisen jätehuollon varmistamiseksi on tässä 
tapauksessa riittävä eikä erillistä toiminnan aloittamista koskevaa vakuutta ole 
tarpeen määrätä. 

Vaatimukset hallinto-oikeudessa 

1.  on valituksesta ja sen täydennyksestä tarkemmin 
ilmenevillä perusteilla katsottava vaatineen aluehallintoviraston päätöksen 
kumoamista. 

2. Suomen luonnonsuojeluliiton Lapin piiri ry (jäljempänä myös yhdistys) on 
Metsä Fibre Oy:n biotuotetehdasta, vesitalouslupaa ja tehdaskaatopaikkaa 
koskevista aluehallintoviraston päätöksistä tekemässään valituksessa pyytänyt 
kaikkien kolmen valituksen yhteiskäsittelyä ja, siltä osin kuin nyt on kysymys, 
ensisijaisesti vaatinut aluehallintoviraston päätöksen ja toiminnan 
aloittamisluvan kumoamista. Toissijaisesti yhdistys on vaatinut toiminnan 
aloittamisluvan välitöntä kumoamista välipäätöksellä, toissijaisesti kunnes 
biotuotetehtaan ympäristö- ja vesitalouslupa on lainvoimainen tai edelleen 
toissijaisesti, kunnes hallinto-oikeus on ratkaissut asian.  

Yhdistys on lisäksi toissijaisesti vaatinut aluehallintoviraston päätöksen 
kumoamista ja asian palauttamista aluehallintovirastolle uudelleen 
käsiteltäväksi siten, että yhtiö määrätään tekemään korjattu 
ympäristövaikutusten arviointi käsittäen kaatopaikan vaikutukset kaikkien 
merkittävien, valituksesta tarkemmin ilmenevien, luvanvaraisten ja haitallisten 
aineiden vaikutusten ja riskien osalta sekä sosiaalisten vaikutusten arviointi 
kattaen valituksesta tarkemmin ilmenevät seikat. Kolmassijaisesti hallinto-
oikeuden on tehtävä päätökseen vaaditut muutokset. 

Yhdistys on perustellut vaatimuksiaan muun ohella seuraavasti: 

Kaatopaikalle toimitetaan merkittävästi orgaanista hiiltä käsittäviä jätteitä. 
Kaatopaikka vapauttaa merkittäviä metaanipitoisuuksia, mitä ei ole 
päätöksessä otettu huomioon. Metaani on voimakas kasvihuonekaasu. 
Metaania ei polteta tai toimiteta hyötykäyttöön.  

Päätös on annettu riittämättömiin selvityksiin perustuen. Toiminnan 
aloittaminen muutoksenhausta huolimatta tekisi muutoksenhaun tyhjäksi 
johtuen ympäristön pilaantumisesta. Se johtaisi uusiin tai kasvaviin ennalta 
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tunnistamattomiin päästöihin. Perustilaselvitykset sekä tarkkailut puuttuvat 
useiden aineiden ja ilmalaskeuman, vesipitoisuuksien ja sedimenttien osalta.  

Aluehallintovirasto on jakanut biotuotetehtaan ympäristö- ja vesitalousluvan 
juuri ennen päätöksen antamista kolmeksi erilliseksi luvaksi. Erillisiä 
lupahakemuksia ei kuulutettu ja asiassa on ilmeisiä kuulemisvirheitä. Luvan 
jakamisella on tarkoitus estää kokonaisuudesta valittaminen sekä erottaa 
kokonaisuuteen oleellisesti kuuluvat kaatopaikka ja vedenottorakenne 
erillisiksi luviksi. Aluehallintovirasto on toistuvasti tehnyt 
kuulutusmenettelyssään perustuslain ja julkisuuslain peruslähtökohdan 
vastaisen menettelyvirheen, jonka vuoksi lupapäätös on kumottava.  

Koska varsinainen päälupa biotuotehtaalle ei täytä lainsäädännön vaatimuksia, 
ei myöskään pääluvasta erilleen erotetuille kaatopaikkaluvalle ja 
vedenottoluvalle voida katsoa olevan perusteita, jonka vuoksi ne on 
kumottava, ja myös niihin hallintoviranomaisen antamat toimeenpanolupa ja 
valmistelulupa muutoksenhausta huolimatta on kumottava.  

Asian käsittely hallinto-oikeudessa 

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on valitusten johdosta antamassaan 
lausunnossa todennut, että valitukset eivät anna aihetta päätöksen 
kumoamiseen tai muuttamiseen. Valituksissa ei ole tuotu esiin olennaista uutta 
verrattuna siihen, mitä on ollut esillä muistutuksissa ja mielipiteissä. 
Aluehallintovirasto on viitannut valituksissa esitettyjen vaatimusten osalta 
pääosin luparatkaisuun ja sen perusteluihin. 

Lisäksi aluehallintovirasto on lausunut Suomen luonnonsuojeluliiton Lapin 
piiri ry:n valituksen johdosta muun ohella seuraavaa: 

Biotuotetehtaan ympäristö- ja vesitalouslupa-asia on kuulutettu 27.5.–
3.7.2020. Kuulutettu hakemusaineisto on sisältänyt tehdaskaatopaikan 
lupamääräyksen muuttamisen. Aluehallintovirasto on päätöksellään nro 
166/2020 muuttanut teollisuusjätteen kaatopaikan lainvoimaista 
ympäristölupaa nro 132/2018/1 vain soodasakan määrää koskevien 
lupamääräysten 1 ja 3 osalta. Muiden lupamääräysten muuttaminen tai 
lupaharkinnan tekeminen kokonaan uudestaan kaatopaikan osalta ei ole ollut 
tarpeen. Lupa-asioiden jakaminen on tehty, koska kaatopaikan osalta haettu 
muutos on koskenut lainvoimaista erillistä ympäristölupapäätöstä. 
Kaatopaikkaa koskeva asia on erotettu biotuotetehtaan ympäristö- ja 
vesitalouslupa-asiasta omalle diaarinumerolleen käsittelyn loppuvaiheessa. 
Asioiden jakamisella ei ole ollut vaikutusta asioiden käsittelyyn, 
ratkaisuharkintaan tai sen lopputulokseen eikä asianosaisten mahdollisuuksiin 
vaikuttaa asiassa. 

Kaatopaikan osalta oikeus toiminnan aloittamiseen muutoksenhausta 
huolimatta on myönnetty biotuotetehtaalle päätöksessä nro 164/2020 
myönnetyn toiminnanaloittamisluvan johdosta. Muutetun lupamääräyksen 
mukaisesti suurempi soodasakkamäärä saadaan loppusijoittaa kaatopaikalle 
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vasta uuden biotuotetehtaan käynnistymisen jälkeen. Riippuu yksinomaan 
biotuotetehtaan ympäristöluvan täytäntöönpanosta ja toiminnan alkamisesta, 
aletaanko kaatopaikalle loppusijoittaa suurempaa soodasakkamäärää vai 
jatkuuko toiminta lainvoimaisen ympäristöluvan mukaisissa rajoissa. 
Kaatopaikan muutetun luvan osalta toiminnanaloittamisluvan kumoaminen ei 
siten ole käytännössä tarpeellista. 

Muutetun lupamääräyksen mukainen soodasakan määrän kasvu ei ole niin 
suuri tai olennainen muutos, että kyse olisi kokonaisuutena toiminnan 
olennaisesta muuttamisesta ja että koko kaatopaikan lupaharkinta olisi tullut 
tehdä uudelleen. Tarvetta laajempiin vaikutusarviointeihin ja luvan 
myöntämisen edellytysten uudelleen harkintaan ei ole ollut. Soodasakan 
laadun ja kaatopaikkavesiin aiheutuvan kuormituksen on arvioitu pysyvän 
nykyisen kaltaisena. Lainvoimaisen ympäristöluvan mukaisesti soodasakkaa 
voidaan nykyisellään sijoittaa kaatopaikalle. Kaatopaikkavedet käsitellään 
jätevedenpuhdistamolla.  

Kaatopaikoista annetun valtioneuvoston asetuksen (331/2013) 28 §:n 1 
momentissa tavanomaiselle jätteelle asetettu orgaanisen hiilen pitoisuusraja on 
asetettu kasvihuonekaasupäästöjen rajoittamiseksi, mutta raja ei kyseisen 
momentin 4 kohdan mukaan koske soodasakkaa. Soodasakkaa saadaan siten 
lain puitteissa sijoittaa kaatopaikalle sen orgaanisen aineen pitoisuudesta 
huolimatta. 

Valituksessa esitettyyn vaatimukseen, jonka mukaan tähdellä merkittyä 
asbestijätettä ei saa toimittaa kaatopaikalle yli 100 000 tonnia, on 
aluehallintovirasto todennut, että päätöksellä ei ole muutettu loppusijoitettavan 
asbestia sisältävän, jätekoodilla 17 06 05* merkityn jätteen määrää. Muutetun 
lupamääräyksen 1 taulukon toisessa sarakkeessa ja ”yhteensä”-rivillä olevilla 
tähtimerkinnöillä ei viitata asbestijätteen jätekoodiin, vaan taulukon 
alaviitteeseen ”kertaluontoisia eriä”. Aluehallintovirasto on selventänyt 
kyseiset merkinnät 23.4.2021 antamassaan päätöksessä nro 71/2021. 

Tehdaskaatopaikalla on voimassa oleva ympäristölupa, jonka perusteella 
alueella muodostuvat kaatopaikkavedet on kerättävä ja johdettava 
jätevedenpuhdistamolle. Lupamääräyksessä 38 on määrätty sekä 
kaatopaikkavesien että kaatopaikkakaasun tarkkailusta uudella kaatopaikalla 
täsmennetyn tarkkailuohjelman mukaisesti. ELY-keskuksella on 
lupamääräyksen 41 perusteella mahdollisuus muuttaa tarvittaessa 
tarkkailuohjelmaa. Tarkkailumääräysten muuttamiselle soodasakkaa koskevan 
lupamääräyksen muuttamisen yhteydessä ei ole ollut tarvetta. 

Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ympäristö ja luonnonvarat  
-vastuualue on valitusten johdosta antamassaan vastineessa, siltä osin kuin nyt 
on kysymys, viitannut hankkeen perusteltuun päätelmään ja 
ympäristölupahakemuksesta antamiinsa lausuntoihin ja todennut, ettei sillä ole 
niihin lisättävää. 

Kemin kaupungin ympäristöjaosto (ympäristönsuojeluviranomaisena) on 
ilmoittanut, ettei se anna vastinetta valituksiin. 
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Kemin kaupunginhallitus on ilmoittanut, ettei se anna vastinetta valituksiin. 

Metsä Fibre Oy (jäljempänä myös yhtiö) on valitusten johdosta antamassaan 
vastineessa, siltä osin kuin nyt on kysymys, vaatinut, että  
valitus jätetään tutkimatta, ja että Suomen luonnonsuojeluliiton Lapin piiri 
ry:n valitus hylätään. Yhtiö on yhtynyt Pohjois-Suomen aluehallintoviraston 
lausuntoon ja Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ympäristö ja 
luonnonvarat -vastuualueen vastineeseen.  

 valitusoikeuden osalta yhtiö on todennut muun ohella, että 
 ei ole ympäristönsuojelulain 191 §:n 1 momentin tarkoittama 

asianosainen asiassa. Muutoksenhakijan asuinpaikka on yli 100 kilometrin 
etäisyydellä toiminnasta eivätkä valituksenalaisen päätöksen mukaisten 
toimintojen vaikutukset ulotu sinne saakka. Valitus on siten oikeudenkäynnistä 
hallintoasioissa annetun lain 81 §:n 2 momentin 4 kohta huomioon ottaen 
jätettävä tutkimatta.  

Yhtiö on lisäksi lausunut yhdistyksen valituksesta muun ohella seuraavaa: 

Kyseessä olevalla kaatopaikalla on ollut voimassa oleva Pohjois-Suomen 
ympäristölupaviraston 29.5.2007 myöntämä ympäristölupa nro 61/07/2. 
Aluehallintoviraston 21.12.2018 myöntämällä ympäristöluvalla nro 
132/2018/1, Kemin tehtaan teollisuusjätteen käsittelyalueen ympäristöluvan 
lupamääräysten tarkistaminen, on korvattu kokonaisuudessaan vuoden 2007 
ympäristöluvan kaatopaikkatoimintaa koskevat lupamääräykset. 
Biotuotetehtaan lupahakemuksessa yhtiö on hakenut muutosta tämän voimassa 
olevan ympäristöluvan lupamääräykseen 1 yhden jätteen eli soodasakan 
määrään.  

Kaatopaikalle toimitetaan lähinnä soodasakkaa, jonka kaatopaikkakelpoisuus 
on osoitettu lupahakemuksessa. Käytössä olevalle kaatopaikalle ei toimiteta 
orgaanisia jätteitä, joten metaania ei synny. Joka tapauksessa kaatopaikan 
ympäristöluvassa on annettu oma lupamääräys sellaisesta tavanomaisesta 
jätteestä, joka sisältää biohajoavaa tai muuta orgaanista ainesta. 

Voimassa olevassa ympäristöluvassa on lupamääräykset 38–41 kaatopaikan 
tarkkailusta, tarkkailuohjelmasta ja raportoinnista. Lapin ELY-keskus voi 
tarvittaessa muuttaa käyttö-, päästö- ja vaikutustarkkailua. Haitallisten 
aineiden osalta yhtiö tekee E-PRTR-mittaukset vuosittain ja ilmoittaa tulokset 
Euroopan päästö- ja siirtorekisteriin, jos ilmoituskynnys ylittyy. Kaasujen 
tarkkailua varten kaatopaikalle asennetaan kaasuputki lupamääräyksen 22 
mukaisesti heti, kun se on täyttömäärän ja liikennöinnin kannalta mahdollista.  

Voimassa olevan ympäristöluvan lupamääräyksessä 36 on määrätty 
toimittamaan valvovalle viranomaiselle kaatopaikka-asetuksen 41 §:ssä 
tarkoitettu perustilaselvitys viimeistään kuusi kuukautta ennen 
jätteenkäsittelyalueen tai sen osan sulkemista.  

Suomen luonnonsuojeluliiton Lapin piiri ry on antanut vastaselityksen. 
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 on antanut vastaselityksen ja toimittanut lisäselvitystä 
valitusoikeudestaan. Valitusoikeutensa tueksi hän on todennut muun ohella, 
että on valituksessaan vedonnut ihmisten terveyden suojelemiseen sekä 
viitannut vaarallisten jätteiden sijoittamiseen tehdaskaatopaikalle ja 
alailmakehän otsonin aiheuttamiin haittoihin. 

 

Suomen luonnonsuojeluliiton Lapin piiri ry on toimittanut valituksen 
täydennyksen, jossa se on toistanut valituksensa vaatimukset ja viitannut muun 
ohella muuttuneeseen maailmanpoliittiseen tilanteeseen. 

Merkintä 

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on toimittanut hallinto-oikeudelle tiedoksi 
10.2.2021 samana päivänä antamansa päätöksen nro 24/2021, Kemin tehtaan 
teollisuusjätteen käsittelyalueen ympäristöluvan nro 132/2018/1 
lupamääräyksen 25 mukainen suunnitelma vaihtoehtoiseksi pohjarakenteeksi, 
sekä 23.4.2021 samana päivänä antamansa päätöksen nro 71/2021, Kemin 
tehtaan teollisuusjätteen käsittelyalueen ympäristöluvan nro 132/2018/1 
muuttaminen biotuotetehtaan rakentamisen aikana muodostuvien kaatopaikalle 
sijoitettavien pilaantuneiden kaivumassojen osalta. 

Hallinto-oikeus on tänään antamillaan päätöksillä ratkaissut samanaikaisesti 
Pohjois-Suomen aluehallintoviraston päätöksistä nro 164/2020, Metsä Fibre 
Oy:n Kemin biotuotetehtaan ympäristö- ja vesitalouslupa (diaarinumerot 
hallinto-oikeudessa 20325/03.04.04.04.20/2020, 20071/03.04.04.04.20/2021 ja 
20129/03.04.04.04.20/2021) ja nro 165/2020, Metsä Fibre Oy:n Kemin tehtaan 
vedenottoa koskevan vesitalousluvan muuttaminen 
(20073/03.04.04.04.20/2021 ja 20131/03.04.04.04.20/2021) tehdyt valitukset. 

Hallinto-oikeuden ratkaisu 

1. Hallinto-oikeus ei tutki  valitusta. 

2. Hallinto-oikeus hylkää Suomen luonnonsuojeluliiton Lapin piiri ry:n 
valituksen. 

Perustelut 

1. Tutkimatta jättäminen 

Ympäristönsuojelulain 191 §:n 1 momentin 1 kohdan mukaan valitusoikeus on 
asianosaisella. 
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Oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 81 §:n 2 momentin 4 kohdan 
mukaan tuomioistuin jättää valituksen tutkimatta, jos valittajalla ei ole 
valitusoikeutta. 

Metsä Fibre Oy on vastineessaan hallinto-oikeudelle vaatinut, että 
tekemä valitus on jätettävä tutkimatta, koska hän ei ole asianosainen. Hallinto-
oikeus on  osoittamassaan vastaselityspyynnössä pyytänyt 
tätä valitusoikeuden varmistamiseksi selvittämään, minkälaisia vaikutuksia 
luvan hakijan hakemuksen mukaisesta toiminnasta on hänen etuihinsa ja 
oikeuksiinsa, tai esittämään muita asiaan vaikuttavia perusteita.  on 
vastaselityksessä ja sen täydennyksessä tuonut valitusoikeuden perusteena 
esille muun muassa terveyden suojelemisen, vaarallisten jätteiden 
sijoittamisen tehdaskaatopaikalle sekä alailmakehän otsonin.  

Ympäristönsuojelulain mukainen asianosaisen valitusoikeus perustuu siihen 
haitalliseen vaikutukseen, joka valituksenalaisen päätöksen mukaisesta 
toiminnasta saattaa aiheutua hänelle. Oikeuskäytännössä asiaa on arvioitu 
keskeisesti toiminnan sekä muutoksenhakijan asuinpaikan ja hänen 
omistamiensa tai hallitsemiensa maa- tai vesialueiden välisen etäisyyden 
perusteella. Asiakirjojen ja väestötietojärjestelmän perusteella  asuu 

 yli 100 kilometrin päässä hakemuksen mukaisesta 
toimintapaikasta, eikä hänellä ole kiinteistöomistuksia Kemissä. Asiakirjoista 
ei ilmene muutakaan perustetta sille, että hän olisi asianosainen asiassa. 
Hallinto-oikeus katsoo edellä lausutun perusteella, että  ei ole 
pidettävä asianosaisena ympäristönsuojelulain 191 §:n 1 momentin 1 kohdassa 
tarkoitetulla tavalla.  valitus on siten yhtiön vaatimuksen mukaisesti 
jätettävä tutkimatta. 

2. Pääasia 

Sovelletut oikeusohjeet 

Ympäristönsuojelulain 39 §:n 2 momentin mukaan hakemukseen on liitettävä 
lupaharkinnan kannalta tarpeellinen selvitys toiminnasta, sen vaikutuksista, 
asianosaisista ja muista merkityksellisistä seikoista. 

Ympäristönsuojelulain 48 §:n 2 momentin mukaan ympäristölupa on 
myönnettävä, jos toiminta täyttää tämän lain ja jätelain nojalla annettujen 
säännösten vaatimukset. 

Ympäristönsuojelulain 49 §:n 1–5 kohtien mukaan ympäristöluvan 
myöntäminen edellyttää, 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 luonnonolosuhteiden huonontumista taikka 
vedenhankinnan tai yleiseltä kannalta tärkeän muun käyttömahdollisuuden 
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vaarantumista toiminnan vaikutusalueella; 5) eräistä naapuruussuhteista 
annetun lain 17 §:n 1 momentissa tarkoitettua kohtuutonta rasitusta. 

Ympäristönsuojelulain 52 §:n 1 momentin 3 kohdan mukaan ympäristöluvassa 
on annettava tarpeelliset määräykset jätteistä sekä niiden määrän ja 
haitallisuuden vähentämisestä. 

Ympäristönsuojelulain 89 §:n 1 momentin mukaan toiminnanharjoittaja voi 
hakea ympäristöluvan muuttamista. Luvan muuttamista koskevaan 
toiminnanharjoittajan hakemukseen sovelletaan, mitä 39 §:ssä säädetään 
lupahakemuksesta. 

Ympäristönsuojelulain 199 §:n 1 momentin mukaan lupaviranomainen voi 
perustellusta syystä ja edellyttäen, ettei täytäntöönpano tee muutoksenhakua 
hyödyttömäksi, luvan hakijan pyynnöstä lupapäätöksessä määrätä, että 
toiminta voidaan muutoksenhausta huolimatta aloittaa lupapäätöstä 
noudattaen, jos hakija asettaa hyväksyttävän vakuuden ympäristön 
saattamiseksi ennalleen lupapäätöksen kumoamisen tai lupamääräyksen 
muuttamisen varalle. Vakuus on asetettava ympäristöluvassa osoitetun 
valvontaviranomaisen eduksi ennen toiminnan aloittamista. Vaatimus 
vakuuden asettamisesta ei koske valtiota tai sen laitosta eikä kuntaa tai 
kuntayhtymää. Lupaviranomainen voi tarvittaessa määrätä täytäntöönpanon 
lupapäätöstä suppeammaksi sekä määrätä täytäntöönpanon 
aloitusajankohdasta. 

Saatu selvitys ja oikeudellinen arviointi 

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on 21.12.2018 antamallaan päätöksellä 
nro 132/2018/1 tarkistanut Metsä Fibre Oy:n teollisuusjätteen 
loppusijoitusalueen ympäristöluvan nro 61/07/2 lupamääräykset ja korvannut 
kokonaisuudessaan eräät mainitun päätöksen lupamääräykset. Päätös on 
voimassa toistaiseksi.  

Edellä mainitun aluehallintoviraston päätöksen lupamääräyksen 1 mukaan 
tehdaskaatopaikka on luokitukseltaan tavanomaisen jätteen kaatopaikka. Sinne 
saa loppusijoittaa lupamääräyksen taulukossa määrättyjä Metsä Fibre Oy:n 
Kemin sellutehtaan ja Metsä Board Kemi Oy:n kartonkitehtaan toiminnoissa 
muodostuvia tavanomaisiksi jätteiksi luokiteltavia prosessijätteitä ja rakennus- 
ja purkujätteitä. Lupamääräyksen taulukon mukaan loppusijoitettavan 
soodasakan (03 03 02) sallittu enimmäismäärä on 20 000 tonnia vuodessa. 

Yhtiö on hakemuksessaan hakenut Kemin tehtaan teollisuusjätteen 
käsittelyalueen ympäristöluvan nro 61/07/2, sellaisena kuin se on luvan 
tarkistamista koskevalla päätöksellä nro 132/2018/1 muutettuna, muuttamista 
soodasakkaa koskevan enimmäismäärän korottamiseksi. Muilta osin lupaan ei 
ole haettu muutoksia. Hakemus on pantu vireille osana yhtiön lupahakemusta, 
joka lisäksi sisältää uutta biotuotetehdasta koskevan ympäristö- ja 
vesitalouslupahakemuksen sekä yhtiön toistaiseksi voimassa olevan 
vedenottoa koskevan vesitalousluvan muuttamista koskevan hakemuksen. 
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Yhtiö on hakemuksessaan esittänyt, että loppusijoitettavaksi sallittu 
soodasakan enimmäismäärä nostettaisiin 27 000 tonniin vuodessa.  

Aluehallintovirasto on edeltä tästä päätöksestä tarkemmin ilmenevällä tavalla 
valituksenalaisella päätöksellään muuttanut Kemin tehtaan 
jätteenkäsittelyalueen ympäristöluvan nro 132/2018/1 lupamääräystä 1 yhtiön 
hakemuksessaan esittämällä tavalla ja lisäksi lupamääräykseen 1 liittyvää 
lupamääräystä 3. Muutokset koskevat tehdaskaatopaikalle loppusijoitettavan 
soodasakan ja prosessijätteiden sallittua vuotuista enimmäismäärää. 
Lupamääräyksiin ei ole tehty muita muutoksia. 

Hallinto-oikeus toteaa, että asiassa on kysymys Kemin tehtaan 
jätteenkäsittelyalueen lainvoimaisen ympäristölupapäätöksen muuttamisesta 
tehdaskaatopaikalle loppusijoitettavien jätejakeiden sallitun enimmäismäärän 
osalta. Hallinto-oikeus katsoo, että aluehallintovirasto on voinut antaa 
voimassa olevan tehdaskaatopaikan ympäristöluvan lupamääräysten 
muuttamista koskevan päätöksen erillisenä päätöksenä. Aluehallintovirasto on 
valituksenalaisesta päätöksestä ilmenevästi käsitellyt uutta biotuotetehdasta 
koskevan ympäristö- ja vesitalouslupahakemuksen ja voimassa olevan 
vedenottoa koskevan vesitalousluvan muuttamista koskevan hakemuksen 
samanaikaisesti ja antanut niitä koskevat päätökset tämän valituksenalaisen 
päätöksen kanssa samanaikaisesti. Asiassa ei ole tapahtunut yhdistyksen 
valituksessa väitettyä menettelyvirhettä, kun otetaan huomioon myös se, että 
hakemuskuulutuksesta on ilmennyt jätteenkäsittelyalueelle loppusijoitettavan 
soodasakan määrän muuttaminen.  

Soodasakan ja muiden lupamääräyksistä 1 ja 3 ilmenevien jätejakeiden 
loppusijoitus on sallittu lainvoimaisessa ympäristölupapäätöksessä eikä 
loppusijoitettaviin jätejakeisiin ole hakemuksen mukaan tulossa laadullista 
muutosta. Soodasakan määrän muutoksesta laitoksen tuotantokapasiteetin 
muuttuessa on hakemuksessa esitetty ympäristönsuojelulain 39 §:n 2 
momentin mukaisesti riittävä selvitys. Loppusijoitettavan soodasakan määrän 
muutos ei ennalta arvioiden aiheuta sellaisia uusia pilaantumisvaikutuksia, 
jotka ympäristönsuojelulain 49 § huomioon ottaen olisivat luvan myöntämisen 
esteenä tai joiden ehkäisemiseksi olisi tullut antaa muita kuin 
valituksenalaisesta päätöksestä ilmeneviä lupamääräyksiä. 

Edellä mainituilla perusteilla sekä aluehallintoviraston päätös ja sen perustelut 
huomioon ottaen valituksenalaisen päätöksen kumoamiseen tai muuttamiseen 
ei ole syytä. Asiassa ei ole myöskään ilmennyt syytä kieltää 
aluehallintoviraston päätöksen täytäntöönpanoa muutoksenhausta huolimatta 
taikka kumota täytäntöönpanoa koskevaa päätöstä. Suomen 
luonnonsuojeluliiton Lapin piiri ry:n valitus on siten hylättävä. 

Sovelletut oikeusohjeet 

Perusteluissa mainitut 
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Julkinen kuulutus   

Päätös on annettu julkisella kuulutuksella. 

Päätöksestä ilmoittaminen 

Kemin kaupunginhallituksen on viipymättä julkaistava tieto tätä päätöstä 
koskevasta kuulutuksesta kuntalain 108 §:n mukaisesti. Tiedon kuulutuksen 
julkaisemisesta tulee olla nähtävillä vähintään sen ajan, jonka kuluessa 
päätökseen saa hakea muutosta. 

Muutoksenhaku 

Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-
oikeuteen, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan. Valituskirjelmä 
on toimitettava korkeimpaan hallinto-oikeuteen 30 päivän kuluessa hallinto-
oikeuden päätöksen tiedoksisaannista eli viimeistään 12.12.2022. 

Valitusosoitus on liitteenä HallJK (01.20). 

Hallinto-oikeuden kokoonpano 

Asian ovat ratkaisseet lainoppineet hallinto-oikeustuomarit Arto Hietaniemi ja 
Reko Vuotila, luonnontieteiden alan hallinto-oikeustuomari Kirsti Poikonen 
sekä tekniikan alan hallinto-oikeustuomari Jenni Korpeinen. Asian on esitellyt 
Jenni Korpeinen. 

 

 

Tämä päätös on sähköisesti varmennettu hallinto-oikeuden 
asianhallintajärjestelmässä. 
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Jakelu 

Päätös ja maksu , maksutta 

Suomen luonnonsuojeluliiton Lapin piiri ry, oikeudenkäyntimaksu 260 euroa 
(Oikaisuvaatimusohje ilmenee hallinto-oikeuden päätöksen 
oikeudenkäyntimaksua koskevasta liitteestä.) 

  Metsä Fibre Oy 
   
   

Kemin kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen 

Kemin kaupunginhallitus 

Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus / 
Ympäristö ja luonnonvarat 

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto,  
Ympäristölupavastuualue 

Suomen ympäristökeskus 

 

 
Tuomioistuimen yhteystiedot 
 

Vaasan hallinto-oikeus 
Korsholmanpuistikko 43, 4 krs (PL 204), 65101 Vaasa 
Sähköposti: vaasa.hao@oikeus.fi 
Puh.: 029 56 42780  
 
Hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelu: 
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet 
 
Henkilötietojen käsittelyyn ja tietosuojaan liittyvät tiedot ovat saatavilla 
https://oikeus.fi/hallintooikeudet/vaasanhallinto-oikeus/fi/
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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 

yhtenäisyyden vuoksi on tärkeätä saattaa asia korkeimman hallinto-oikeuden 
ratkaistavaksi;  

2) asian saattamiseen korkeimman hallinto-oikeuden ratkaistavaksi on erityistä aihetta 
asiassa 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 
julkaisemisajankohdasta. Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa hallinto-oikeuden 
päätöksen tiedoksisaannista, 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 
valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä, on 
valituksessa mainittava myös tämän yhteystiedot 

- päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös) 
- peruste, jolla valituslupaa pyydetään, sekä syyt, joiden vuoksi valitusluvan 

myöntämiseen 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 

valittajaan. 
 

Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä 
korkeimmalle hallinto-oikeudelle. Jos usea tekee valituksen yhdessä, voidaan joku heistä 
ilmoittaa yhdyshenkilöksi. 

 
 
 
 
 
 



HallJK (01.20)      2 (2)

 
 
 
 
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 
paperimuodossa. Asiakirjojen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän 
omalla vastuulla. 

 
 
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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




