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Vaasan hallinto-oikeus

Asia

Muutoksenhakijat

Päåitökset, joita vaatimus koskee

Välipäätös

Antopäivä

28.06.2019

Päätösnumero

1910t6212

Diaarinumero

0056811915399
006261t915399
0064911915399

Täytäntöönpanon kieltäminen ympäristölupaa ja vesitalouslupaa koskevassa
asiassa

1. Puhtaan meren puolesta ry
2.EevaKyllikki Ruissalo ja Tapio Ilari Ruissalo
3. Vesiluonnon puolesta ry

Etelä-Suomen aluehallintovirasto i Ympäristölupavastuualue I 8.4.20 1 9

Nro 161/2019 Dnro ESAVV3022|20L8 (ympäristölupa) jaNro 16212019 Dnro
ESAVV270 l2l20l8 (vesitalouslupa)

Ympdristölupa

Aluehallintovirasto on myöntänyt Fortum Waste Solutions Oy:lle ympäristölu-
van jätteiden käsittelyyn sekä jätevesiputkien rakentamiseen kiinteistöille 609-
4 5 4-I -83 l, 609 -45 4 -1 -3 8 5, 609 -66-9901 -60 1 j a 609 -66 -9908 -5 066 lupamää-
räyksistä ilmenevin raj oituksin.

Vesitalouslupa

Aluehallintovirasto on myöntänyt Fortum V/aste Solutions Oy:lle luvan
hakemuksessa esitettyjen vedenottoputkistojen rakentamiseen kiinteistön
609-65-4-686 määräalalle M601 ja veden ottamiseen sielta. Aluehallintovi-
rasto on myöntlin1.t luvan saajalle pysyvän käyttöoikeuden hanketta varten
tarvittavaan osaan edellä mainitusta kiinteistöstä.

Ympdristölupapcidtöksen noudattaminen mahdollisesta muutolcsenhausta huo-
limatta

Aluehallintovirasto on määrännyt, että toiminta voidaan ympäristölupapäätöstä
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noudattaen aloittaa mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta.
Luvan saajan on ennen toiminnan aloittamista asetettava Varsinais-Suomen
elinkeino-, liikenne- ja ymp?iristökeskuksen ympäristö- ja luonnonvarat
-vastuualueelle 200 000 euron suuruinen vakuus ympäristön
saattamiseksi ennalleen lupapäätöksen kumoamisen tai lupamääräysten

muuttamisen varalle. Vakuudeksi hyväksytäåin takaus, vakuutus tai pantattu

talletus. Vakuuden antajan on oltava luotto-, vakuutus- tai muu ammattimainen
rahoituslaitos, jolla on kotipaikka Euroopan talousalueeseen
kuuluvassa valtiossa.

Vaasan hallinto-oikeus voi kumota tai muuttaa mätiräyksen tai kieltää lupapää-

töksen täytäntöönpanon (YSL 201 $).

Perustelut

Ympäristönsuoj elulain 1 99 $ :n mukaan lupaviranomainen voi perustellusta
syystä j a edellyttäen, ettei täytäntöönpano tee muutoksenhakua
hyödyttömäksi, luvan hakij an pyynnö stä lupapäätöksessä mäåir atà, että
toiminta vo idaan muutoksenhausta huoli matta aloittaa lupapäätö stä

noudattaen, jos hakija asettaa hyvdksyttävän vakuuden ympäristön
saattamiseksi ennalleen lupaptiätöksen kumoami sen tai lupamääräyksen
muuttamisen varalle.

Aluehallintovirasto on todennut, että hakemuksen mukaisille jätteille ei ole

käsittelykapasiteettia Suomessa, minkä vuoksi lupa toiminnan aloittamiseen
on tarpeen. Jätteenpolttolaitoskapasiteetti on mm. valtioneuvoston kaato-
paikka-asetuksen I.1.2016 voimaan tulleen orgaanisen jätteen sijoituskiellon
seurauksena kasvamassa, mikä edelleen lisää käsiteltävien tuhkien ja
kaasunkäsittelyjätteiden määrää. APC-j ätteitä ei voida nykymenetelmin
sij oittaa käsittelemättöminä kaatopaikoi lle. Hakij an selvityksen mukaan
käyttöön otettava käsittelymenetelmä vähentåiä kaatopaikalle sijoitettavan
j ätteen määrää j a hiilidioksipäästöj ä.

Jätevesien vaikutus merialueen tilaan on luvan myöntämisperusteita
harkittaessa todettu esitetyn leviämismallinnuksen perusteella våihäiseksi.
Toiminnan aloittaminen ei aiheuta pysyviä muutoksia toimintaympäristössä
eikä tee muutoksenhakua hyödyttömåiksi.

Toiminnan aloittamislupa koskee myös ympäristölupaan kuuluvaa
purkuputken rakentamista. Ympäristönsuoj elulain I 99 $ :n mukainen vakuuden
on tarkoitus kattaa ympåiristön ennalleen saattamisesta (rakenteiden purku ym.)
aiheutuvat kustannukset. Ympäristönsuojelulain 59 $:n mukaisella jätteen kä-
sittelytoiminnan vakuudella on tarkoitus kattaa mm. alueella olevan jätteen

asianmukaisesta käsittelystä sekä seurannasta j a tarkkailusta aiheutuvat
kustannukset, eikä sitä ole mahdollista korvata aloitusvakuudella.

Ve s il ain mukaine n v almi s t e lulup a

Aluehallintovirasto on myöntänyt Fortum Waste Solutions Oy:lle luvan hank-
keen toteuttamista valmisteleviin toimenpiteisiin seuraavasti:
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Vedenottoputki voidaan toteuttaa suunnitellulla tavalla.

Hakijan on ennen töiden aloittamista asetettava Lounais-Suomen aluehallinto-
viraston peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualueelle 5 000
euron vakuus niiden vahinkojen, haittojen ja kustannusten korvaamiseksi,
jotka päätöksen kumoaminen tai luvan määräysten muuttaminen voi aiheuttaa.

Perustelut

Vesilain 3 luvun 16 $:n perusteella lupaviranomainen voi perustellusta syystä
lupapäätöksessään oikeuttaa hakijan ryhtymään jo ennen päätöksen lainvoi-
maiseksi tulemista hankeen toteuttamista valmisteleviin toimenpiteisiin.
Aluehallintovirasto on todennut, että valmistelulupa on tarpeen hankkeen
kiireellisyyden ja merkittävyyden vuoksi.

Vesilain 3 luvun 17 $:n mukaan valmistelulupaa koskevassa päätöksessä

hakij a on velvoitettava asettamaan ennen toimenpiteisiin ryhtymistä
hyväksyttävä vakuus niiden vahinkojen, haittojen ja kustannusten niiden
vahinkoj en, haittoj en j a kustannusten korvaamiseksi, j otka päätöksen
kumoaminen tai luvan määräysten muuttaminen voi aiheuttaa. Aluehallintovi-
rasto on arvioinut, että 5 000 euron vakuus on riittävä.

Vaatimukset hallinto-oikeudessa

Hallinto-oikeuden ratkaisu

Puhtaan meren puolesta ry on muun muassa vaatinut, että päätökset kumotaan
ja molempien päätöksien täytäntöönpano kielletään.

Eeva ja Tapio Ruissalo ovat vaatineet, että päätökset kumotaan ja molempien
päätöksien täytäntöönpano kielletään.

Vesiluonnon puolesta /y on muun muassa vaatinut, että päätökset kumotaan ja
molempien päätöksien täytäntöönpano kielletään. Lisäksi on toissijaisesti vaa-
dittu aloittamislupaa ko skevan vakuuden määrän muuttami s fa 20 kertai seksi
alkuperäiseen määrään nähden ja valmisteluluvan vakuuden määråiämistä toi-
minnan riskien ja pitkäkestoisuuden mukaisesti.

Hallinto-oikeus hylkää vaatimukset aluehallintoviraston päätöksien täytän-
töönpanon kieltämisestä ympäristöluvan aloittamisoikeuden ja vesilain valmis-
teluluvan osalta sekä aloittamisluvan ja valmisteluluvan vakuuden korottami-
sen osalta.

Hallinto-oikeus antaa pääasian osalta valituksiin påiätöksen myöhemmin erik-
seen.

Perustelut

Hallinto-oikeus katsoo asiakirjoista saatavan selvityksen perusteella tässä vai-
heessa, että pliätöksien täytäntöönpanon kieltämiseen ei ole ilmennyt aihetta.
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Muutoksenhaku

Hallinto-oikeus pitåiä päätöksissä asetettuja 200.000 euron ja 5000 euron va-
kuuksia tässä vaiheessa riittävinä.

Sovelletut oikeusohjeet

Ympäristönsuojelulaki 199 $ 1 momentti ja20l $ I momentti
Vesilaki 3 luku 17 $ l ja 3 momentti

Ympäristönsuojelulain 199 $:n 1 momentin ja20l $:n 1 momentin mukaan
tähän välipäätökseen saa hakea muutosta valittamalla vain pääasian yhtey-
dessä.

Vesilain 15 luvun 6 $:n 2 momentin mukaan tähän välipäätökseen saa hakea
muutosta valittamalla vain päåiasian yhteydessä.
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Diaarinumero

00s681191s399
006261t91s399
006491t915399

Asian on ratkaissut lainoppinut hallinto-oikeustuomari Janne Marttila. Asian
on esitelly luonnontieteiden alan hallinto-oikeustuomari Juha Väisänen.

Janne Marttila Juha Väisänen

Toimituskirj an antaj a:

'u^h
Ta¡jaMustoneh
notaari
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Jakelu

vallpaatos

Jäljennös

Diaarinumero

00s68t191s399
006261r915399
006491r91s399

Puhtaan meren puolesta ry

Eeva ja Tapio Ruissalo

Vesiluonnon puolesta ry

Fortum Waste Solutions Oy

Porin kaupunginhallitus

Porin kaupungin ympäristön- j a terveydensuoj eluviranomainen

Porin kaupungin kaavoitusviranomainen

Porin Satama Oy

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, ympäristö ja
luonnonvarat -vastuualue

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus,
kalatalousviranomainen

Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Turvallisuus- j a kemikaalivirasto

Liikenne- ja viestintävirasto (Traficom)

S atakunnan pelastuslaito s

Venator P&A Finland Oy

Jorma Liiho

Suomen ympäristökeskus

asiakirj oihin liitettavaksi
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