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JULKINEN KUULUTUS 

Luvan hakijan valitus ympäristölupapäätöksestä  

Ympäristönsuojelulain 196 §:n mukaan Vaasan hallinto-oikeuden on annettava 

ympäristölupapäätöstä koskeva luvan hakijan valitus tiedoksi julkisella 

kuulutuksella noudattaen, mitä hallintolain 62 a §:ssä säädetään, jollei se ole 

ilmeisen tarpeetonta. Kuulutus ja valitusasiakirjat on pidettävä verkkosivuilla 

vähintään 14 päivän ajan. Tieto kuulutuksesta on lisäksi julkaistava toiminnan 

vaikutusalueen kunnissa noudattaen, mitä kuntalain 108 §:ssä säädetään. 

Kuulutuksen julkaisupäivä Vaasan hallinto-oikeuden verkkosivuilla  

29.12.2021 

Valituksen tiedoksisaantipäivä 

Hallintolain 62 a §:n 3 momentin mukaan tiedoksisaannin katsotaan 

tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta. 

Valituksen tiedoksisaantipäivä on 5.1.2022. 

Asia 

Stora Enso Veitsiluoto Oy on jättänyt Vaasan hallinto-oikeudelle 6.4.2020 

valituksen Pohjois-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupavastuualueen 

päätöksestä 28.2.2020, nro 12/2020. Päätös koskee Kemin kaupungissa 

sijaitsevan Veitsiluodon tehtaan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistamista 

uusien BAT-päätelmien vuoksi.  

Stora Enso Veitsiluoto Oy on jättänyt Vaasan hallinto-oikeudelle 21.12.2021 

yllä mainitun valituksen osittaisen peruutuksen. Kuulutuksen liitteeksi 

liitetystä valitusasiakirjasta on peitelty ne kohdat, joiden osalta valitus on 

peruutettu.  

Valitusasiakirjojen nähtävilläpito 

Tämä kuulutus, luvan hakijan valitus sekä luvan hakijan valituksen osittainen 

peruutus pidetään nähtävillä 29.12.2021 – 28.1.2022 Vaasan hallinto-oikeuden 

verkkosivuilla (https://oikeus.fi/hallintooikeudet/vaasanhallinto-

oikeus/fi/index/hallinto-oikeudenkuulutukset/valituskuulutukset.html). 

https://oikeus.fi/hallintooikeudet/vaasanhallinto-oikeus/fi/index/hallinto-oikeudenkuulutukset/valituskuulutukset.html
https://oikeus.fi/hallintooikeudet/vaasanhallinto-oikeus/fi/index/hallinto-oikeudenkuulutukset/valituskuulutukset.html
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Hallinto-oikeuden verkkosivuilla valitus on ilman liitteitä. Tieto kuulutuksesta 

on julkaistava Kemin kaupungissa, Keminmaan kunnassa ja Simon kunnassa.  

Hallintolain 62 b §:n mukaan julkisen kuulutuksen ja kuulutettavan asiakirjan 

tiedot julkaistaan, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu. 

Henkilötiedoista julkaistaan kuitenkin ainoastaan tiedonsaannin kannalta 

välttämättömät henkilötiedot. 

Mahdollisuus vastineen antamiseen 

Vaasan hallinto-oikeus varaa asianosaisille, joita asia erityisesti koskee, 

tilaisuuden vastineen antamiseen. Mahdollinen vastine tulee toimittaa hallinto-

oikeuteen viimeistään 28.1.2022. Viranomaisille varataan erikseen tilaisuus 

vastineen antamiseen. 

Vastineeseen on merkittävä sen tekijän nimi, postiosoite, puhelinnumero ja 

mahdollinen sähköpostiosoite. Vastineessa on ilmoitettava asian diaarinumero 

449/2020. 

Kiinteistön osaomistajaa pyydetään antamaan tieto kuulutuksesta myös 

kiinteistön mahdollisille muille omistajille ja haltijoille. 

 

Vaasan hallinto-oikeus 

Kuulemiskanslia, 029 56 42612 

 

 

 

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/ 

 

 



   aika 06.04.2020 15.23.28

Vastaanottaja: "vaasa.hao@oikeus.fi" <vaasa.hao@oikeus.fi>
Kopio:  
Aihe: Valitus  Vaasan hallinto-oikeudelle [HPPLAW:34020]

Hei,
 
Pyydän  korvaamaan liitteenä olevalla  versiolla aiemmin tänään (klo 14:09)  
lähettämäni Stora Enso Veitsiluoto Oy:n valituskirjelmän. Aiemmin lähettämässäni 
valituskirjelmässä oli   virheellinen maininta päiväyksen kohdalla (etusivulla).
 
 
Ystävällisin terveisin / best regards
 

 
HPP Attorneys

SPECIALISED IN THE ESSENTIAL
 
The information contained in this message may be legally privileged and confidential 
and protected from disclosure. If the reader of this message is not the intended 
recipient, you are hereby notified that any unauthorised use, distribution or copying 
of this communication is strictly prohibited. If you have received this communication 
in error, please notify us immediately by replying to the message and deleting it 
from your computer. 

 Valitus Vaasan hallinto-oikeudelle_6.4.2020.pdfValitus Vaasan hallinto-oikeudelle_6.4.2020.pdf
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Vaasan hallinto-oikeudelle 

Asia Valitus ympäristölupa-asiassa 

Valituksenalainen päätös 

Valittaja 

Pohjois-Suomen aluehallintoviraston 28.2.2020 antama päätös Nro 
12/2020 

Stora Enso Veitsiluoto Oy, kotipaikka Kemi 

Asiamies ja prosessiosoite 

HPP Asianajotoimisto Oy 

Vaatimukset Stora Enso Veitsiluoto Oy pyytää, että Vaasan hallinto-oikeus 
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17) kumoaa lupamääräyksen 51 neljännen kappaleen ja  

 
a. ensisijaisesti kumoaa liitteen 3 ja muuttaa lupamääräyksen 51 en-
simmäisen kappaleen kuulumaan: 
 

”Luvan saajan on oltava selvillä toiminnan ympäristövaikutuksista. 
Toiminnan päästöjä ja niiden vaikutuksia on tarkkailtava voimassa 
olevien Lapin ympäristökeskuksen hyväksymien tarkkailuohjelmien 
mukaisesti (27.1.2009, LAP-2007-Y-300-119).”; tai 
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18 Lupamääräys 51 ja tarkkailua koskeva liite 3 

18.1 Lupamääräyksen valituksen kannalta relevantti sisältö ja perustelut 

Lupamääräyksen 51 ensimmäisen kappaleen mukaan luvan saajan on ol-
tava selvillä toiminnan ympäristövaikutuksista. Toiminnan päästöjä ja nii-
den vaikutuksia on tarkkailtava siten, kuin tämän päätöksen liitteessä 3 ja 
tämän päätöksen muissa lupamääräyksissä on määrätty. Lupamääräyksen 
neljännen kappaleen mukaan Luvan saajan on tarkkailtava hajukaasupääs-
töjen vaikutuksia lähiympäristön asuinalueiden ilmanlaatuun viimeistään 
vuodesta 2021 lähtien omalla tarkkailupisteellä. Pisteellä on mitattava jat-
kuvatoimisesti TRS-pitoisuuksia. Seurannan tulokset on raportoitava vuo-
sittain Lapin ELY-keskukselle ja Kemin ympäristönsuojeluviranomai-
selle. Kemin ilmanlaadun yhteistarkkailuvuosina tarkkailu voidaan toteut-
taa ja raportoida yhteistarkkailun osana. 

Lupamääräyksen perusteluissa todetaan ensimmäisen kappaleen osalta, 
että lupamääräys on tarpeen, jotta valvontaviranomaiset voivat seurata 
toiminnan asianmukaisuutta, lupamääräysten noudattamista ja toiminnan 
ympäristövaikutuksia sekä saada valvontaa varten tarpeellisia muita tie-
toja, sekä eri tarkkailuihin liittyvien mittaus- ja muiden tulosten käsittele-
miseksi ja raportoimiseksi. Tarkkailua on määrätty jatkettavaksi pääosin 
hakemuksessa esitettyjen nykyisten tarkkailuohjelmien mukaisella tasolla. 
Luvan saajan tarkkailusuunnitelmaa on liitteessä 3 täydennetty ja muutettu 
tarpeellisin osin lupamääräysten noudattamisen valvomiseksi ja ympäris-
tövaikutusten arvioimiseksi. Liite 3 on kokonaisuudessaan osa päätöstä ja 
lupamääräystä 51. Tarkkailuliitteeseen kirjattu velvoite päätöksen edellyt-
tämien mittausten, testauksien, selvitysten ja tutkimusten luotettavasta ja 
tarkoituksenmukaisesta suorittamisesta on annettu ympäristönsuojelulain 
209 §:n nojalla. Tarkkailuun määrättyjen muutosten ja lisäysten johdosta 
luvan saaja on velvoitettu päivittämään koko tehdasintegraattia koskeva 
yksityiskohtainen tarkkailuohjelma ajantasaiseksi. 

Lupamääräyksen neljännen kappaleen osalta perusteluissa todetaan, että 
hakemuksessa esitetyn arvion mukaan tehtaan hajurikkiyhdisteiden häi-
riöpäästöistä voi aiheutua ajoittaista viihtyvyyshaittaa tehtaan lähialueilla. 
Ottaen huomioon, että Veitsiluodon tehdasalueen läheisyydessä on asuin-
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alueita etenkin tehtaan pohjoispuolella, ja että Kemissä ei alueella sijaitse-
vista sellutehtaista huolimatta ole ollut jatkuvaa haisevien rikkiyhdisteiden 
seurantaa, on tarvetta lisätä alueella toiminnanharjoittajien omaa jatkuva-
toimista hajuyhdisteiden tarkkailua. 

18.2 Stora Enson valitus 

18.2.1 Lupamääräyksen ensimmäinen kappale ja liite 3 

18.2.1.1 Ensisijainen vaatimus 

Stora Enso vaatii ensisijaisesti, että valituksenalaisen päätöksen Veitsiluo-
don tehtaan tarkkailua koskeva liite 3 kumotaan ja lupamääräystä 51 muu-
tetaan siten, että tarkkailu toteutetaan jatkossakin Lapin ELY-keskuksen 
hyväksymien tarkkailuohjelmien mukaisesti. 

Perusteluinaan yhtiö toteaa, että Veitsiluodon tehtaan toimintaa ja pääs-
töjä tarkkaillaan nykyisin Lapin ympäristökeskuksen hyväksymien tarkkai-
luohjelmien (27.1.2009, LAP-2007-Y-300-119) mukaisesti. Stora Enso on 
lupahakemuksessaan esittänyt Veitsiluodon tehtaiden päästö- ja vaikutus-
tarkkailun jatkamista nykyisessä muodossaan ja katsoo tämän olevan ym-
päristön pilaantumisen ehkäisemisen kannalta riittävä toimintatapa jatkos-
sakin. Stora Enso korostaa, että Veitsiluodon tehtaan tosiasiallinen toi-
minta vastaa pääpiirteissään voimassaolevaa ympäristölupaa Nro 
64/07/2, eikä ympäristölupaan ole kohdistunut merkittäviä muutostar-
peita. Myös aluehallintovirasto on todennut tämän valituksenalaisen pää-
töksen sivulla: ”Toiminnassa, sen päästöissä tai niiden vaikutuksissa ei ole 
vuoden 2007 ympäristölupapäätöksessä tehdyn lupaharkinnan jälkeen ta-
pahtunut olennaisia muutoksia.” Toimintaa valvova viranomainen ei ole 
myöskään ole lupamenettelyn aikana antamissaan lausunnoissa vaatinut 
aluehallintoviraston tekemiä laajoja lisäyksiä lisättäväksi tarkkailusuunni-
telmaan, vaan ne aluehallintovirasto on tehnyt viran puolesta itse. 

Lupahakemuksen kohteena oleva Stora Enson Veitsiluodon sellu- ja pa-
peritehdas on sijainnut Veitsiluodon tehdasalueella vuosikymmenten ajan. 
Tehtaan päästöt ja ympäristövaikutukset ovat siten hyvin tiedossa, ja teh-
taan toimintaa tarkkaillaan jo nykyisellään kattavan päästö- ja tarkkailu-
suunnitelman mukaisesti. Valituksenalaisen päätöksen perustelujen mu-
kaan ”tarkkailua on määrätty jatkettavaksi pääosin hakemuksessa esitetty-
jen nykyisten tarkkailuohjelmien mukaisella tasolla”, mutta väite on ab-
surdi ottaen huomioon, että tarkkailuohjelmaan esitettävät muutokset, eli 
liite 3, on 15 sivun mittainen. Edelleen koska kyse on voimassaolevan ym-
päristöluvan tarkistamisesta pääasiassa BAT-päätelmien julkaisemisen pe-
rusteella, päästö- ja vaikutustarkkailun määräysten pohjaksi tulee ottaa nykyinen 
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tarkkailuohjelma, jota muutetaan vain ja ainoastaan siltä osin, kuin BAT-päätel-
mien johdosta tarkistamisessa tehdyt muutokset edellyttävät. Näin ollen Veitsiluo-
don tehtaan tarkkailua tulee jatkossakin suorittaa voimassaolevien tarkkai-
luohjelmien mukaisesti siten, että ympäristönsuojelun kannalta tarpeellisista 
muutoksista tarkkailuohjelmiin voidaan sopia valvovan viranomaisen La-
pin ELY-keskuksen kanssa. 



  43 (55) 

   
 
   



  44 (55) 

   
 
   



  45 (55) 

   
 



  46 (55) 

   
 
   



  47 (55) 

   
 



  48 (55) 

   
 
   



  49 (55) 

   
 

18.2.2 Lupamääräyksen neljäs kappale 

Stora Enso vaatii lupamääräyksen kumottavan neljännen kappaleen, jossa 
on asetettu vaatimus hajupäästöjen tarkkailusta omalla tarkkailupisteellä.  

Veitsiluodon tehtaan normaalitoiminnan aikana hajurikkipäästöjen vaiku-
tukset hajun tuntipitoisuuksiin ympäristössä ovat alhaiset eikä ns. hajutun-
teina (yli 3 μgS/m3 tuntipitoisuus) mitattuna hajun viihtyvyyshaittaa 
esiinny normaalitoiminnan aikana. Tätä kuvastaa jo se seikka, että hajuun 
liittyviä valituksia on lupakaudella tullut noin 1–3 kpl vuodessa. Jonkinas-
teiset hajupäästöt liittyvät väistämättä metsäteollisuuden harjoittamiseen, 
ja Veitsiluodon tehtaan hajupäästölähteet ja hajupäästöjä aiheuttavat häi-
riötilanteet ovat nykyisellään hyvin tiedossa. Lisäksi tehdas osallistuu Ke-
min alueellisen ilmanlaadun yhteistarkkailuun, jonka osana tarkkaillaan 
myös hajupäästöjen vaikutuksia. Näin ollen yhtiö katsoo, ettei ympäris-
tönsuojelullisia perusteita jatkuvatoimiselle hajupäästöjen mittaamisen 
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edellyttämiselle ole, ja nykyinen mittauskäytäntö on riittävä ympäristön 
pilaantumisen ehkäisemiseksi ja sen tarkkailemiseksi. 
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Helsingissä 6. huhtikuuta 2020 
 
STORA ENSO VEITSILUOTO OY 

 
 

LIITTEET  1) Lausunto ioninvaihdon käytöstä typenpoistoon, 1.4.2020 



1

HAO Vaasa

Lähettäjä:
Lähetetty: tiistai 21. joulukuuta 2021 16.17
Vastaanottaja: HAO Vaasa
Kopio:
Aihe: Stora Enso Veitsiluoto Oy, valituksen osittainen peruuttaminen
Liitteet: Vaasan hallinto-oikeudelle tehdyn valituksen osittainen peruuttaminen_

21.12.2021.pdf

Lähetän oheisena Stora Enso Veitsiluoto Oy:n valituksen osoittaisen peruuttamisen ympäristölupa-asiassa: Pohjois-
Suomen aluehallintoviraston 28.2.2019 antama päätös Nro 12/2020. 
 
Ystävällisin terveisin / best regards 
 

 
HPP Attorneys 

 
SPECIALISED IN THE ESSENTIAL 
 
The information contained in this message may be legally privileged and confidential and protected from disclosure. If the reader of this message is not the 
intended recipient, you are hereby notified that any unauthorised use, distribution or copying of this communication is strictly prohibited. If you have received 
this communication in error, please notify us immediately by replying to the message and deleting it from your computer.  
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Vaasan hallinto-oikeudelle 
 
 
 
 
 
 
 
Asia Ympäristölupa-asiassa tehdyn valituksen osittainen peruuttaminen 
 
Valituksenalainen päätös 
 

Pohjois-Suomen aluehallintoviraston 28.2.2019 antama päätös Nro 
12/2020 

 
Valittaja  Stora Enso Veitsiluoto Oy, kotipaikka Kemi 
 
Asiamies ja prosessiosoite 
 

HPP Asianajotoimisto Oy 

 
Vaatimukset  
 

Stora Enso Veitsiluoto Oy peruuttaa asiassa aiemmin tekemänsä valituk-
sen muilta osin ja pyytää, että Vaasan hallinto-oikeus antaa asiassa ratkai-
sun lupamääräykseen 51 ja liitteeseen 3 valittajan ensisijaisen vaatimuksen 
mukaisesti. Muuttuneen tilanteen johdosta valittaja toissijaisesti pyytää, 
että Vaasan hallinto-oikeus kumoaa lupamääräyksen 51 neljännen kappa-
leen ja kumoaa liitteen 3 ja lupamääräystä muuttamatta palauttaa asian siltä 
osin aluehallintovirastolle käsiteltäväksi jäljempänä esitetyin perustein. 
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Perustelut 
 

Stora Enso on tehnyt 17.6.2021 päätöksen lopettaa Veitsiluodon tehtaan 
toiminta. Sellun ja paperin tuotanto on loppunut syksyn 2021 aikana. Veit-
siluodon saha jatkaa toimintaansa. Siten yhtiö ei tarvitse enää varsinaista 
sellu- ja paperitehtaan toimintaa koskevaa ympäristölupaa, mistä valitus-
asiassa on pääosin kyse. Siten valitus voidaan pääosin peruuttaa. Alueelle 
toimintaan jäävään sahaan sovelletaan lailla 1166/2018 ympäristönsuoje-
lulain muuttamisesta lakiin lisättyä 10 a luvun mukaista ilmoitusmenette-
lyä. Lain 1166/2018 voimaantulosäännöksen mukaan lupapäätökset, jotka 
koskevat liitteen 4 mukaisia toimintoja, jäävät voimaan tämän lain tullessa 
voimaan. Jos lupaa on tarpeen muuttaa toiminnan olennaisen muutoksen 
perusteella tai 89 §:ssä säädetystä syystä tämän lain voimaantulon jälkeen, 
sovelletaan 10 a luvussa säädettyä menettelyä niin, että asiassa annettava 
ilmoituspäätös korvaa voimassa olevan luvan. 

 
Yhtiö jättää ympäristöluvan rauettamista koskevan hakemuksen aluehal-
lintovirastolle talven 2022 aikana. Rauettamista koskevaan päätökseen tu-
lee sisältymään kaikki lopetettuja toimintoja koskevat lupamääräykset. 

 
Koska valituksenalaisen luvan rauettamista koskevaa päätöstä ei vielä ole 
olemassa, tulisivat tarkkailua koskeva lupamääräys 51 ja liite 3 muodolli-
sesti voimaan yhtiön peruuttaessa valituksensa kokonaan. Yhtiön tulisi 
mahdollisesti ryhtyä noudattamaan tarpeettomana pitämäänsä tarkkailua 
lupamääräyksen 51 ja liitteen 3 mukaan ennen luvan rauettamista. Näin 
ollen yhtiön on tarpeen saada Vaasan hallinto-oikeuden päätös tarkkailusta 
tämän kirjelmän vaatimusosan mukaisesti ensisijaisen vaatimuksensa mu-
kaan. Tehtaan lakkauttamisen johdosta yhtiö suostuu myös siihen, että lu-
pamääräyksen muokkaamisen sijaan asia palautetaan aluehallintovirastolle 
uudelleen käsiteltäväksi, jolloin se voidaan käsitellä luvan rauettamispää-
töksen yhteydessä, mihin tarkkailu tosiasiallisesti liittyy. Siksi edellä on esi-
tetty palaututusta koskeva toissijainen vaatimus. 

 
 

Helsingissä 21. joulukuuta 2021 
 

STORA ENSO VEITSILUOTO OY 
 




