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Kuulutuksen julkaisupäivä Vaasan hallinto-oikeuden verkkosivuilla  
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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 1190/2022, valitus 
vesitalousasiassa, Kemin tehtaan vedenottoa koskevan vesitalousluvan nro 
2/2014/2 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 

1190/2022 

 Dnrot  
20073/03.04.04.04.20/2021 
20131/03.04.04.04.20/2021 

Asia Valitukset vesitalousasiassa 

Muutoksenhakijat 1.  
2. Suomen luonnonsuojeluliiton Lapin piiri ry 

Luvan hakija Metsä Fibre Oy 

Päätös, josta valitetaan 

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto 18.12.2020 nro 165/2020 

Asiaa koskeva aikaisempi päätös 

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on 20.1.2014 antamallaan päätöksellä nro 
2/2014/2 myöntänyt Metsä Fibre Oy:lle luvan vedenottorakenteiden 
pysyttämiseen hakemukseen liitetyn piirustuksen, mittakaava 1:7 500, 
osoittamassa paikassa ja pintaveden johtamiseen Kemijoesta Kemin 
metsäteollisuusintegraattiin kuuluville tehtaille ja Karihaaran sahalle Kemin 
kaupungissa hakemuksen mukaisesti. Lupa on voimassa toistaiseksi. 

Päätöksen lupamääräykset 1–4 ovat kuuluneet seuraavasti: 

1. Päävesipumppaamon on oltava hakemuksen liitteellä 4 esitettyjen 
rakennepiirustusten, mittakaava 1:50, mukainen. 

2. Vuosittain pintavettä saa johtaa Kemijoen Kurimonhaarasta sekä 
Akkumusjoen haarasta vetensä ottavasta palovesipumppaamosta 
metsäteollisuusintegraattiin kuuluville tehtaille ja Karihaaran sahalle yhteensä 
enintään 85 000 000 m3 ja kesällä alivirtaaman aikana hetkellisesti enintään 
3,6 m3/s. 

3. Luvan saajan on pidettävä kirjaa johdettavasta vesimäärästä. Vesimäärän 
mittaus on tehtävä riittävän tarkalla mittauksella vedenottorakenteista tai 
luotettavien mittausten avulla luvan saajan muista mittauspisteistä. 
Vesimäärän mittausmenetelmä on toimitettava tiedoksi Lapin ELY-
keskukselle. 
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4. Luvan saajan on pidettävä veden johtamiseen tarvittavat rakenteet 
tarkoitustaan vastaavassa kunnossa. 

Päävesipumppaamolla oleva välppä on pidettävä puhtaana ja siihen kertynyt 
jäte on käsiteltävä voimassa olevien jätehuoltomääräysten mukaisesti.  

Päätös, johon on haettu muutosta 

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on 18.12.2020 antamallaan päätöksellä 
nro 165/2020 hyväksynyt Metsä Fibre Oy:n hakemuksen ja muuttanut 
20.1.2014 myönnetyn vesitalouslupapäätöksen nro 2/2014/2 lupamääräyksen 1 
ja antanut uuden pumppaamon rakentamista koskevan lupamääräyksen 1 A. 

Aluehallintovirasto on oikeuttanut Metsä Fibre Oy:n ryhtymään 
lupamääräyksen muuttamisen tarkoittamien toimenpiteiden valmistelemiseen 
jo ennen päätöksen lainvoimaiseksi tulemista. 

Muutettu lupamääräys 1 ja uusi lupamääräys 1 A kuuluvat seuraavasti: 

1. Metsä Fibre Oy saa rakentaa uuden vedenottamon korvaamaan 
aluehallintoviraston 20.1.2014 antamassa päätöksessä nro 2/2014/2 tarkoitetun 
vedenottamon. 

Uusi vedenottamo on rakennettava aluehallintoviraston päätöksen sivulla 6 
esitettyyn paikkaan. 

1 A. Luvan saajan on toimitettava uuden päävesipumppaamon tarkemmat 
rakennepiirustukset, mittakaavassa 1:50, tiedoksi Lapin ELY-keskukselle. 

Luvan saajan on toimitettava Lapin ELY-keskukselle hyväksyttäväksi 
vesialueella tehtäviä rakentamistoimia ja vesistövaikutuksia estäviä toimia 
koskevat työsuunnitelmat viimeistään kuusi kuukautta ennen uuden ottamon 
rakentamisen aloittamista.  

Töiden aloittamisesta ja uuden pumppaamon käyttöönotosta on ilmoitettava 
Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ympäristö ja luonnonvarat -
vastuualueelle ja Kemin kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle. 

Aluehallintovirasto on perustellut päätöstään muun ohella seuraavasti: 

Ratkaisun perustelut 

Metsä Fibre Oy:n hakemus koskee vedenottoluvan nro 2/2014/2 
lupamääräyksen 1 muuttamista. Hakemus ei koske mainitun päätöksen 
vesitalousluparatkaisun muuttamista tai vedenottoa rajoittavien 
lupamääräysten muuttamista. 

Tehtaan nykyinen pääpumppaamo on rakennettu Kemijoesta tulevan 2,8 
kilometriä pitkän kanavan päähän vuonna 1955. Pumppaamo on tarkoitus 
korvata uudella pumppaamolla osana luvan saajan suunnittelemaa 
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biotuotetehtaan rakentamista. Uusi pumppaamo sijoittuu nykyisen 
pumppaamon pohjoispuolelle, sen välittömään läheisyyteen. 

Toteutettava muutos ei ole sellainen vesitaloushanke, joka edellyttäisi vesilain 
3 luvun 2 §:n nojalla uutta lupaa. Veden ottamista koskeva asia on 
lainvoimaisesti ratkaistu edellä mainitulla päätöksellä, eikä kyseessä siten ole 
vesilain 3 luvun 3 §:ssä tarkoitettu aina lupaa edellyttävä vesitaloushanke. 

Asia on ratkaistu vesilain 3 luvun 23 §:n mukaisena lupamääräyksen 
muuttamisena luvanhaltijan hakemuksesta. 

Nykyisen pumppaamon laaja tekninen uusiminen ei ole mahdollista, koska 
toiminnassa oleva tehdas edellyttää jatkuvaa raakaveden syöttöä. Näin ollen 
nykyistä pumppaamoa käytetään uuden pumppaamon rakentamisen ajan. 

Uuden pumppaamon rakentaminen nykyisen pumppaamon viereen ei edellytä 
muutostöitä tai ruoppauksia tehtaalle johtavassa raakavesikanavassa. Uuden 
pumppaamon työmaa-alue erotetaan padolla tai ponttiseinällä 
raakavesikanavasta. Yhteys kanavaan palautetaan pumppaamon valmistuttua. 
Biotuotetehtaan käyttöönoton myötä vedenottomäärä ei sanottavasti muutu ja 
on edelleen ottomääriä rajoittavan lupamääräyksen 2 mukaista. 

Rakentaminen tapahtuu luvan saajan alueella eikä sillä ennalta arvioiden ole 
vaikutuksia yleiseen tai yksityiseen etuun. 

Lupamääräyksen muutos siten, että se mahdollistaa uuden pumppaamon 
rakentamisen ja nykyisen pumppaamon korvaamisen uudella, on 
merkitykseltään vähäinen eikä se sanottavasti koske toisen oikeutta tai etua. 
Näin ollen edellytykset lupamääräyksen muuttamiseen hakemuksessa 
tarkoitetulla tavalla ovat olemassa. 

Lupamääräysten perustelut 

Lupamääräys 1 on muutettu siten, että se mahdollistaa nykyisen vanhan 
pumppaamon korvaamisen uudella pumppaamolla. Määräys on annettu siten, 
että se mahdollistaa nykyisen pumppaamon käytön siihen asti, kunnes uusi 
pumppaamo on valmis. Vedenottoa on mahdollista jatkaa nykyisestä 
pumppaamosta, jos uuden pumppaamon rakentamista ei toteutetakaan. 

Uusi lupamääräys 1 A on annettu, jotta valvontaviranomainen saa käyttöönsä 
pumppaamon yksityiskohtaiset suunnitelmat sekä vesistövaikutuksia estäviä 
toimenpiteitä koskevat suunnitelmat niiden valmistuttua ja voi hyväksyä 
pumppaamon toteuttamiseen liittyvän tilapäisen vesirakentamisen 
suunnitelmat. Vaikka asiassa ei ole kyse varsinaisesta 
vesitalousluparatkaisusta, on lupamääräyksessä annettu valvontaviranomaisen 
tiedonsaannin varmistamiseksi vesilain 3 luvun 18 §:n vaatimukset täyttävä 
määräys töiden aloittamisesta ja pumppaamon käyttöönotosta ilmoittamisesta. 

Uuden pumppaamon kunnossapidon ja nykyisen pumppaamon purkamisen 
osalta on noudatettava muun muassa vesilain 2 luvun 9 §:n säännöksiä. 
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Valmisteluluvan perustelut 

Ratkaisun perusteluista ilmenevästi lupamääräyksen muuttamisessa on kyse 
merkitykseltään vähäisestä toimesta, joka ei koske toisen oikeutta tai etua. 
Toteuttaminen on tarpeen suuren tehdasalueen raakaveden toimitusvarmuuden 
turvaamiseksi myös tulevaisuudessa. 

Lupamääräyksen sallimat toimenpiteet voidaan suorittaa tuottamatta haittaa 
vesien käytölle tai luonnolle ja sen toiminnalle. Lupamääräyksen muuttamisen 
oikeuttamat työt tapahtuvat luvan saajan omalla alueella, eivätkä aiheuta 
haittaa tai vahinkoa yleiselle tai yksityiselle edulle. Näin ollen niiden 
suorittamisen jälkeen oloja ei ole tarve palauttaa entisen veroisiksi edes siinä 
tapauksessa, että lupapäätös kumotaan tai sen määräyksiä muutetaan. Näin 
ollen myöskään vakuudesta ei ole tarve 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 lupavalituksen yhteiskäsittelyä ja, siltä osin kuin nyt on 
kysymys, ensisijaisesti vaatinut aluehallintoviraston päätöksen ja 
valmisteluluvan kumoamista. Toissijaisesti yhdistys on vaatinut 
valmisteluluvan välitöntä kumoamista välipäätöksellä, toissijaisesti kunnes 
ympäristönsuojelulain mukainen lupa 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 vedenottorakenteen paikkaa muutetaan. 
Kolmassijaisesti hallinto-oikeuden on tehtävä päätökseen vaaditut muutokset. 
Vesilain mukainen intressivertailu tulee tehdä rahallisilla arvoilla huomioiden 
kaikki haitat mukaan lukien toiminnasta aiheutuvat imago- ja mainehaitat 
elinkeinoille, ammatti- ja virkistyskalastukselle sekä matkailuille ja rantojen 
maataloudelle, rantakiinteistöjen todellinen arvonaleneminen sekä käyttö-, 
markkinointi- ja kysyntäarvojen heikkeneminen sekä haitat yleiselle edulle 
vesien virkistyskäytössä.  

Yhdistys on perustellut vaatimuksiaan muun ohella seuraavasti: 

Hakemuksessa ei ole riittävästi huomioitu vedenoton aiheuttamia ongelmia 
alasvaeltaville vaelluskalojen pienpoikasille ja lohikalojen smolteille. 
Vähähaaran virtaamiin ja pohjapatoratkaisuihin on tehtävä muutoksia, jotta 
Vähähaarasta on virtaamayhteydet Isohaaran uomaan ja Vähähaaran uomista 
tehdasalueen ohittavat reilut virtaamat mahdollistaisivat vaelluskalojen ylös- ja 
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alasvaellukset Akkunusjoen kautta Isohaaran padon yläpuolelle. Yhdistys on 
viitannut Kemijoen kalatalousvelvoitteista lausumaansa ja yhtiölle 
toimittamaansa materiaaliin. Myös kalatalouskorvausta vaelluskaloille tulee 
tältä osin korottaa.  

Aluehallintovirasto on jakanut biotuotetehtaan ympäristö- ja vesitalousluvan 
juuri ennen päätöksen antamista kolmeksi erilliseksi luvaksi. Erillisiä 
lupahakemuksia ei kuulutettu ja asiassa on ilmeisisiä 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.  

Vedenottorakenteen paikka haittaisi vaelluskalojen kalatien rakentamista 
vanhaan joen uomaan. Esitetty vedenottorakenteen paikka on siten erityisen 
huono.  

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. 

Aluehallintovirasto on todennut Suomen luonnonsuojeluliiton Lapin piiri ry:n 
valitukseen lisäksi, että aluehallintovirasto on päätöksellään nro 165/2020 
muuttanut vedenottoa ja vedenottorakenteita koskevaa lainvoimaista 
vesitalouslupaa nro 2/2014/2 vain vedenottamorakenteita koskevan 
lupamääräyksen 1 osalta. Luvan mukainen vedenottomäärä ja siitä 
mahdollisesti aiheutuvat vaikutukset virtauksiin tai kalastoon eivät ole 
kasvaneet. Lupaharkintaa ja vedenottamon sijoituspaikan arviointia ei ole ollut 
tarvetta tai edellytyksiä tehdä uudelleen. 

Biotuotetehtaan ympäristö- ja vesitalouslupa-asia on kuulutettu 27.5.–
3.7.2020. Kuulutettu hakemusaineisto on sisältänyt vedenottoa koskevan luvan 
lupamääräyksen 1 muuttamisen. Lupa-asioiden jakaminen on tehty, koska 
vedenottorakenteiden osalta haettu muutos on koskenut lainvoimaista erillistä 
vesilupapäätöstä. Vedenottorakenteiden muutosta koskeva asia on erotettu 
biotuotetehtaan ympäristö- ja vesitalouslupa-asiasta omalle diaarinumerolleen 
käsittelyn loppuvaiheessa. Asioiden jakamisella ei ole ollut vaikutusta asioiden 
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käsittelyyn, ratkaisuharkintaan tai sen lopputulokseen eikä asianosaisten 
mahdollisuuksiin vaikuttaa asiassa. 

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. 

Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kalatalousviranomainen on 
katsonut, ettei sillä ole valituksista lausuttavaa. 

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

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 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: 

Yhtiöllä on Pohjois-Suomen aluehallintoviraston 20.1.2014 myöntämä 
vesitalouslupa nro 2/2014/2, joka koskee vedenottorakenteiden pysyttämistä ja 
pintaveden johtamista Kemijoesta Kemin metsäteollisuusintegraattiin 
kuuluville tehtaille ja Karihaaran sahalle. Päätös on lainvoimainen. 

Biotuotetehtaan lupahakemuksessa yhtiö on hakenut muutosta voimassa 
olevaan vedenottamista koskevaan vesitalouslupaan. Aluehallintovirasto on 
erottanut vedenottoluvan muuttamisen biotuotetehtaan hakemuksesta omaksi 
asiakseen, mikä on perusteltua, sillä kyse on ollut lainvoimaisen lupapäätöksen 
muuttamisesta. Vedenottoluvassa on muutettu vain vedenottamorakenteita 
koskevaa lupamääräystä 1 sekä annettu uusi lupamääräys 1A. 

Valituksenalaisen päätöksen nojalla yhtiö saa rakentaa uuden vedenottamon 
korvaamaan voimassa olevassa luvassa tarkoitetun vedenottamon. 
Vedenottokanavaan ei tarvitse tehdä muutoksia. Biotuotetehtaalla 
toteutettavan suljetun jäähdytysvesikierron ansiosta integraatin tarvitsema 
vesimäärä hieman jopa laskee nykyisestä tasosta huolimatta selluntuotannon 
kapasiteetin kasvusta. Biotuotetehdashankkeessa uusitaan raakavedenottamo, 
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koska nykyinen on elinkaarensa päässä. Raakavesi otetaan kanavasta samasta 
paikasta kuin aiemminkin, eikä vedenotto aiheuta muutoksia nykytilanteeseen. 

Yhtiölle on asetettu ympäristö- ja vesitalousluvassa nro 164/2020 
kalatalousvelvoite ja kalatalousmaksu. Yhtiön maksamia kalatalouskorvauksia 
on uudessa lupapäätöksessä korotettu. Yhtiölle on asetettu aiempaa suurempi 
istutusvelvoite, jota voidaan tarvittaessa muuttaa kalatalousviranomaisen 
kanssa sovittavalla tavalla. Lupapäätöksen mukaan yksinomaan 
istutusvelvoitteella ei kuitenkaan voida kompensoida kaikkia haittoja, joten 
yhtiölle on määrätty lisäksi kalatalousmaksu kalastolle ja kalastukselle 
aiheutuvien vahinkojen estämiseksi ja rajoittamiseksi. 

Aluehallintovirasto on todennut lupapäätöksessään, että kyse on vanhan 
pumppaamon korvaamisesta uudella pumppaamolla eli kyse on 
merkitykseltään vähäisestä muutoksesta eikä se sanottavasti koske toisen 
oikeutta tai etua. Kaikki tarvittavat intressit on otettu lupapäätöksessä 
huomioon.  

Aluehallintoviraston lausunnossaan esittämä näkemys, että lupa-asioiden 
jakamisella ei ole ollut vaikutusta asioiden käsittelyyn, ratkaisuharkintaan tai 
sen lopputulokseen eikä asianosaisten mahdollisuuksiin vaikuttaa asiassa, on 
perusteltu ja lainmukainen. Kun lisäksi huomioidaan, että kaatopaikkaluvan ja 
vedenottoluvan osalta on ollut kyse lainvoimaisten lupapäätösten 
muuttamisesta ja kummankin luvan osalta ainoastaan joitain yksittäisiä 
lupamääräyksiä on muutettu, ei lupa-asioiden jakamista voida miltään osin 
pitää menettelyvirheenä yhdistyksen esittämin tavoin.  

Valmisteluluvan myöntämisen osalta aluehallintovirasto on todennut ratkaisun 
perusteluista ilmenevästi, että lupamääräysten muuttamisessa on kyse 
merkitykseltään vähäisestä toimesta, joka ei koske toisen oikeutta tai etua. 
Toimenpiteet voidaan toteuttaa tuottamatta haittaa vesien käytölle tai 
luonnolle tai sen toiminnalle eivätkä toimenpiteet aiheuta haittaa tai vahinkoa 
yleiselle tai yksityiselle edulle lupapäätöksessä mainituin tavoin. Lisäksi työt 
tapahtuvat yhtiön omalla alueella. Valmisteluluvan myöntämiselle on ollut 
perusteltu syy ja vesilain 3 luvun 16 ja 17 §:n mukaiset edellytykset 
valmisteluvalle täyttyvät.  

Suomen luonnonsuojeluliiton Lapin piiri ry on antanut vastaselityksen. 

 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. 
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Merkintä 

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 166/2020, Metsä Fibre Oy:n Kemin tehtaan 
teollisuusjätteen käsittelyalueen ympäristöluvan muuttaminen 
(20072/03.04.04.04.20/2021 ja 20130/03.04.04.04.20/2021) 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 

Vesilain 15 luvun 2 §:n 1 kohdan mukaan muutosta vesilain nojalla annettuun 
päätökseen saa hakea asianosainen. 

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. 

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

 yli 100 kilometrin etäisyydellä hakemuksen mukaisesta 
vedenottamokiinteistöstä, eikä hänellä ole kiinteistöomistuksia Kemissä. 
Asiakirjoista ei ilmene muutakaan perustetta  asianosaisuudelle 
asiassa. Hallinto-oikeus katsoo edellä lausutun perusteella, että  ei 
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ole pidettävä asianosaisena vesilain 15 luvun 2 §:n 1 kohdassa tarkoitetulla 
tavalla.  valitus on siten yhtiön vaatimuksen mukaisesti jätettävä 
tutkimatta. 

2. Pääasia 

Sovelletut oikeusohjeet 

Vesilain 3 luvun 23 §:n mukaan, jos vesitaloushanketta toteutettaessa 
havaitaan tarkoituksenmukaiseksi muuttaa lupamääräyksiä, lupaviranomainen 
voi luvanhaltijan hakemuksesta muuttaa lupamääräyksiä. Muuttamisen 
edellytyksenä on, että muutos on merkitykseltään vähäinen eikä se sanottavasti 
koske toisen oikeutta tai etua. Lupaviranomaisen on käsiteltävä asia soveltuvin 
osin kuten lupahakemus. 

Vesilain 3 luvun 16 §:n 1 momentin mukaan lupaviranomainen voi 
perustellusta syystä lupapäätöksessään oikeuttaa hakijan ryhtymään jo ennen 
päätöksen lainvoimaiseksi tulemista hankkeen toteuttamista valmisteleviin 
toimenpiteisiin (valmistelulupa). Toimenpiteet on lupapäätöksessä 
tarpeellisilta osin yksilöitävä. Toisen aluetta saadaan käyttää edellä 
tarkoitettuihin toimenpiteisiin vain, jos sellainen oikeus luvassa perustetaan tai 
oikeudenhaltijat siihen muuten suostuvat. Pykälän 2 momentin mukaan 
valmistelulupa voidaan myöntää, jos: 1) valmistelevat toimenpiteet voidaan 
suorittaa tuottamatta muulle vesien käytölle tai luonnolle ja sen toiminnalle 
huomattavaa haittaa; ja 2) kyseisten toimenpiteiden suorittamisen jälkeen olot 
voidaan olennaisilta osin palauttaa ennalleen siinä tapauksessa, että lupapäätös 
kumotaan tai luvan ehtoja muutetaan. 

Vesilain 3 luvun 17 §:n 3 momentin mukaan valmistelulupaa koskeva päätös 
saadaan panna täytäntöön muutoksenhausta huolimatta. 
Muutoksenhakutuomioistuin voi määrätä toimenpiteiden jatkamisen 
keskeytettäväksi tai rajoitettavaksi. 

Vesilain 11 luvun 3 §:n 1 momentin 1 ja 2 kohtien mukaan lupahakemuksessa 
on esitettävä: 1) asian ratkaisemisen kannalta riittävä selvitys hankkeen 
tarkoituksesta ja hankkeen vaikutuksista yleisiin etuihin, yksityisiin ja 
ympäristöön; 2) suunnitelma hankkeen toteuttamiseksi tarpeellisista 
toimenpiteistä. 

Vesilain 11 luvun 7 §:n 1 momentin mukaan lupaviranomaisen on ennen asian 
ratkaisemista varattava niille, joiden oikeutta, etua tai velvollisuutta asia 
saattaa koskea (asianosainen), tilaisuus tehdä muistutuksia asiasta. 

Lainkohdan 2 momentin mukaan muille kuin asianosaisille on ennen asian 
ratkaisua varattava tilaisuus ilmaista mielipiteensä. 

Vesilain 11 luvun 10 §:n 1 momentin mukaan lupaviranomaisen on annettava 
hakemus tiedoksi julkisella kuulutuksella noudattaen, mitä hallintolain 62 a 
§:ssä säädetään.  
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Saatu selvitys ja oikeudellinen arviointi 

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on 20.1.2014 antamallaan päätöksellä nro 
2/2014/2 myöntänyt Metsä Fibre Oy:lle luvan vedenottorakenteiden 
pysyttämiseen ja pintaveden johtamiseen Kemijoesta Kemin 
metsäteollisuusintegraattiin kuuluville tehtaille ja Karihaaran sahalle Kemin 
kaupungissa hakemuksen mukaisesti. Lupa on voimassa toistaiseksi.  

Asiassa on aluehallintovirastossa ollut kysymys Metsä Fibre Oy:n vireille 
panemasta vesilain 3 luvun 23 §:n mukaisesta hakemuksesta edellä mainitun 
vesitalousluvan lupamääräysten muuttamiseksi. Hakemus on pantu vireille 
osana yhtiön lupahakemusta, joka lisäksi sisältää uutta biotuotetehdasta 
koskevan ympäristö- ja vesitalouslupahakemuksen sekä yhtiön 
tehdaskatopaikan toistaiseksi voimassa olevan ympäristöluvan muuttamista 
koskevan hakemuksen. Yhtiö on lisäksi hakenut vesilain 3 luvun 16 §:n 
mukaista valmistelulupaa koskien toimenpiteitä, joilla varmistetaan vedenotto 
biotuotetehtaan tarvitsemaa vesimäärää varten. 

Hakemus on koskenut uuden biotuotetehtaan rakentamisen yhteydessä 
rakennettavaa uutta vedenottamoa ja vedenottoon käytettäviä laitteita. 
Vedenotto jatkuu nykyisestä paikasta eikä raakavedenotto lisäänny nykyisestä 
tasosta. Uusi pumppaamo sijoittuu nykyisen pumppaamon viereen sen 
välittömään läheisyyteen. Saadun selvityksen mukaan nykyinen 
pääpumppaamo on rakennettu vuonna 1955. Yhtiö on aluehallintovirastossa 
pyytänyt luvan muuttamista siten, että se sallii uusien rakenteiden ja 
pumppaamon toteuttamisen ja esittänyt lupamääräyksen 1 muuttamista. 

Hakemuksen mukaan tehtaiden käyttämää raakavettä on johdettu kohteesta jo 
noin sadan vuoden ajan. Hakijalla on oikeus hankkeen edellyttämiin alueisiin. 
Hankkeen vaikutusalueella ei ole erityisiä luonnonarvoja eikä 
luonnonsuojelualueita. 

Hallinto-oikeus toteaa, että asiassa on kysymys Metsä Fibre Oy:n Kemin 
metsäteollisuusintegraattiin kuuluvan olemassa olevan 
vedenottamorakennuksen ja siihen liittyvien vedenottorakenteiden 
korvaamisesta uusilla rakenteilla nykyisten tultua käyttöikänsä päähän. 
Hakemus on tehty vesilain 3 luvun 23 §:n ja soveltuvin osin 11 luvun 3 §:n 
mukaisesti. Hakemus on annettu tiedoksi vesilain 11 luvun 7 ja 10 §:n 
mukaisesti osana edellä mainittua hakemuskokonaisuutta, jota koskevassa 
kuulutuksessa on mainittu vedenottoluvan lupamääräyksen 1 muuttamista 
koskeva hakemus. Hakemuksella on pyydetty voimassa olevan 
vesitalousluvan muuttamista ja hakemuksen ratkaiseminen erillisellä 
päätöksellä on siten ollut perusteltua. Asiaa ei myöskään 
ympäristönsuojelulain 47 § huomioon ottaen ollut syytä ratkaista samalla 
päätöksellä biotuotetehdasta tai tehdaskaatopaikan ympäristöluvan 
muuttamista koskevien asioiden kanssa. Aluehallintovirasto on siten voinut 
antaa voimassa olevan vedenottoluvan lupamääräysten muuttamista koskevan 
päätöksen erillisenä päätöksenä. Aluehallintovirasto on valituksenalaisesta 
päätöksestä ilmenevästi käsitellyt uutta biotuotetehdasta koskevan ympäristö- 
ja vesitalouslupahakemuksen ja tehdaskaatopaikan voimassa olevan 
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ympäristöluvan muuttamista koskevan hakemuksen samanaikaisesti ja antanut 
niitä koskevat päätökset tämän valituksenalaisen päätöksen kanssa 
samanaikaisesti. Asiassa ei ole tapahtunut yhdistyksen valituksessa väitettyä 
menettelyvirhettä eikä menettely ole vaikuttanut asianosaisten tai muiden 
oikeuteen tai etuun haitallisesti.  

Hakemuksessa ei ole haettu muutosta vedenottorakenteiden sijoituspaikkaan 
Kemijoessa eikä muutakaan vesistöön kohdistuvaa muutosta voimassa olevaan 
lainvoimaiseen vedenottolupaan. Muutos ei lisää tai muutoin muuta 
toiminnasta aiheutuvia vedenottotoiminnan vaikutuksia. Hakemuksen 
mukainen muutos ei sanottavasti koske toisen oikeutta tai etua. 
Aluehallintovirasto on arvioinut hakemuksen mukaisesta muutoksesta 
aiheutuvat vaikutukset riittävällä tavalla, eikä yhdistyksen valituksessa 
vaadittu intressivertailu ole hakemuksen sisältö huomioon ottaen tarpeen. 

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 aluehallintoviraston 
myöntämän valmisteluluvan täytäntöönpanon kieltämiselle taikka sitä 
koskevan päätöksen kumoamiselle. Suomen luonnonsuojeluliiton Lapin piiri 
ry:n valitus on siten hylättävä. 

Sovelletut oikeusohjeet 

Perusteluissa mainitut 

Julkinen kuulutus 

Päätös on annettu julkisella kuulutuksella. 

Päätöksestä ilmoittaminen 

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

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). 
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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 / 
Kalatalousryhmä 

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. 
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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 
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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




