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ASIA 

Metsä Tissue Oyj:n Mäntän paperitehtaan ympäristöluvan lupamääräysten 2 

ja 3 mukainen selvitys, Mänttä-Vilppula 

HAKIJA 

Metsä Tissue Oyj 

PL 25 

02020 Metsä 

LAITOS 

Metsä Tissue Oyj 

Mäntän tehdas 

Tehtaankatu 16/ PL 300  

35801 Mänttä 

LAITOS JA SEN SIJAINTI 

Mäntän tehdas sijaitsee Mäntä-Vilppulan kaupungissa kiinteistöllä 508-2-

2011-6. 

SELVITYKSEN PERUSTE 

Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 54 §. 

LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA 

Ympäristönsuojelusta annetun valtioneuvoston asetuksen (713/2014) 1 §:n 

mukaan valtion ympäristölupaviranomainen ratkaisee direktiivilaitoksen ym-

päristölupa-asiat.  

ASIAN VIREILLETULO 

Selvitys on tullut vireille Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastossa 

28.9.2018. 

ASIAN AIKAISEMPI KÄSITTELY 

Metsä Tissue Oyj:n voimassa olevan ympäristöluvan LSSAVI/6160/2015 an-

nettu 24.3.2017 lupamääräykset 2 ja 3 kuuluvat seuraavasti: 

”2. Luvanhaltijan on 30.9.2018 mennessä toimitettava aluehallintovirastoon 

selvitys patoaltaasta, sen nykyisestä syvyydestä, lietemäärästä ja lietteen 

koostumuksesta. Lisäksi on selvitettävä patoaltaaseen johdettavien vesien 
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määrä ja laatu sekä niiden vaikutuksia vesistöpäästöihin. Selvitysten perus-

teella on esitettävä suunnitelma siitä miten patoaltaan rakenteita ja kunnos-

sapitoa kehittämällä voidaan tehostaa vesienkäsittelyä vuoden 2020 loppuun 

mennessä siten, että poikkeuksellisten tilanteiden jätevedet ja muut likaiset 

vedet voidaan pitää erillään altaaseen tulevista muista vesistä. Selvitys voi-

daan tehdä yhteistyössä alueen muiden toimijoiden kanssa. 

Selvityksen perusteella lupaviranomainen voi täsmentää tai täydentää pää-

töksessä annettuja lupamääräyksiä.  

3. Jäteveden määrää ja puhdistamolle johdettavaa kuormitusta on vähennet-

tävä prosesseja kehittämällä ja veden kierrätystä edelleen tehostamalla. 

Luvanhaltijan tulee esittää selvitys toiminnassa syntyvän jäteveden määrän 

vähentämisestä. Selvityksessä tulee ottaa huomioon puhtaiden vesien erot-

taminen jätevesistä siten, että puhtaat vedet voidaan johtaa vesistöön. Selvi-

tyksessä on esitettävä toimenpiteet ja aikataulu toimenpiteiden toteuttamisel-

le. Selvitys tulee toimittaa lupaviranomaiselle 30.9.2018 mennessä. 

Selvityksen perusteella lupaviranomainen voi täsmentää tai täydentää pää-

töksessä annettuja lupamääräyksiä.” 

Lupamääräykset on perusteltu seuraavasti: 

”Lupamääräys 2 

Hakemuksen mukaan patoallas on Metsä Tissue Oyj:n omistuksessa. Män-

tän Puhdistamo Oy:n vastuulla on patoaltaasta johdettavien jätevesien hallin-

ta. 

Hakemuksen mukaisesti patoaltaaseen mm. johdetaan tulipalojen sammu-

tusvedet sekä toiminnassa syntyvät liian väkevät pesuvedet. Liian väkevät 

pesuvedet ajetaan patoaltaaseen laimentumaan ennen puhdistusta. Aluehal-

lintovirasto katsoo, että ei ole parhaan käyttökelpoisen tekniikan tai hyvän-

käytännön mukaista johtaa eri toiminnoissa syntyviä vesiä hakemuksessa 

kuvatulla tavalla. Poikkeuksellisissa tilanteissa on lisäksi mahdollista, että pa-

toaltaaseen johdetaan myrkyllisiä vesiä, jotka voivat pilata koko patoaltaan 

vesimäärän. Myös jätevedenpuhdistamon toiminnan kannalta, on tarkoituk-

sen mukaista minimoida sinne johdetavien laimeiden vesien määrä.  

Ottaen huomioon patoaltaan suuri koko, patoaltaan vesien johtamisjärjestelyt 

teollisuusalueella, prosessijätevesien mahdollinen sekoittuminen ja laimen-

tuminen häiriötilanteissa patoaltaan muihin vesiin, aluehallintovirasto on mää-

rännyt luvanhaltijan tekemään selvityksen patoaltaan nykyisestä käytöstä se-

kä patoaltaan rakenteiden ja kunnossapidon kehittämisestä siten, että vuo-

den 2020 loppuun mennessä likaiset vedet voidaan pitää erillään altaaseen 

tulevista muista vesistä. Selvityksen perusteella saattaa ilmetä tarvetta täs-

mentää tai täydentää päätöksessä annettuja lupamääräyksiä.  

Lupamääräys 3 

Hakemuksen mukaan toiminnassa syntyvä jätevesivirtaama on ollut vuosina 

2012–2014 30–35 m3/t. BAT-päätelmien BAT 5 mukaan parhaan käytettävis-

sä olevan tekniikan mukainen jätevesivirtaama uusiokuitupohjaista pehmo-

paperia tuottavalle tehtaalle, jossa käytetään siistausta, on 10–25 m3/t. BAT 5 

mukainen jätevesivirtaama ei ole sitova BAT-päästötaso.  

Ottaen huomioon puhdistamolle johdettavien puhtaiden vesien, kuten jäähdy-

tys- ja tiivistevedet, määrä ja jäteveden puhdistamon tarkoituksenmukainen 

toiminta, on aluehallintovirasto määrännyt luvanhaltijan tekemään selvityksen 
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toiminnassa syntyvän jäteveden määrän vähentämisestä. Puhtaiden vesien 

johtaminen puhdistamolle ei ole tarkoituksenmukaista ja voi heikentää puh-

distamon puhdistustulosta. Aluehallintovirasto lisäksi katsoo, että tehtaan 

ominaisjätevesivirtaama on BAT 5 esitettyä tasoa merkittävästi suurempi, jo-

ten on tarpeen selvittää tarkemmin jätevedenmäärän vähentämismahdolli-

suudet. Selvityksen perusteella saattaa ilmetä tarvetta täydentää ja täsmen-

tää päätöksessä annettuja lupamääräyksiä.” 

YLEISKUVAUS PATOALTAASTA JA SEN KÄYTÖSTÄ SEKÄ SIJAINNISTA 

Patoallas on Mäntänlahden itäosasta patopenkereellä erotettu allas, jota on 

käytetty Mäntän vanhan sellutehtaan jätevesien johtamispaikkana 1980-

luvulle saakka. Myöhemmin allas on toiminut paperitehtaan varo- ja tasausal-

taana sekä virtaamahuippujen tasaajana jätevedenpuhdistamon toiminnan 

turvaamiseksi. Altaaseen on lisäksi johdettu tehdasalueen puhtaita pintavesiä 

ja vedenkäsittelyn rejektivesiä. Patopenger, joka erottaa Lahdenpohjan 

muusta Mäntänlahdesta, on rakennettu 1980- luvun puolivälissä. Patoaltaan 

pinta-ala on noin 8 ha ja alkuperäinen syvyys noin 11 metriä. Allas on suurel-

ta osin täynnä Mäntän sellutehtaan jätevesien johtamisen johdosta kertynyttä 

sedimentoitunutta kuituainesta.  Metsä Tissue Oyj Mäntän tehtaan (myö-

hemmin tehdas) jätevedet käsitellään Mäntän Puhdistamo Oy:n (myöhemmin 

puhdistamo) biologisella jätevedenpuhdistamolla. Puhdistamolla käsitellään 

tehtaan kaikki jätevedet, Mäntän Energia Oy:n (myöhemmin voimalaitos) jä-

tevedet sekä Mänttä-Vilppulan kaupungin (myöhemmin kaupunki) yhdyskun-

tajätevedet. Tehtaan ja voimalaitoksen jätevedet johdetaan jätevedenpuhdis-

tamolle kahden erillisen pumppaamon kautta. Tehtaan uusiomassalaitoksen 

ja voimalaitoksen prosessijätevedet sekä kaikki voimalaitoksen saniteettijäte-

vedet ja osa tehtaan saniteettijätevesistä johdetaan jäteveden puhdistamolle 

niin kutsutun tulopumppaamon kautta. Tehtaan muiden toimintojen, kuten 

paperituotanto, yhteydessä syntyvät prosessijätevedet ja saniteettijätevesiä 

johdetaan puhdistamolle niin kutsutun paperitehtaan jätevesipumppaamon 

kautta. Pumppaamojen sijainnit tehdasalueella on esitetty alla olevassa ku-

vassa. 
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Patoallas on tehtaan omistuksessa ja vastuulla. Altaasta poistettavien vesien 

hallinta on osa jätevedenpuhdistamon toimintaa ja siten puhdistamon vas-

tuulla. Patoaltaan itäpuolella oleva pieni allas on Mäntänvuoren suunnasta 

tulevien puhtaiden pintavesien keräily- ja pumppausallas (yllä oleva kuva). 

Tästä altaasta pintavedet pumpataan pumppausaltaan vieressä sijaitsevalla 

hulevesipumppaamolla (yllä oleva kuva) suoraan Mäntänlahteen jäteveden-

puhdistamon ylimääräisen vesikuormituksen välttämiseksi. Pumppausaltaas-

ta niin kutsuttuun kuorialtaaseen (yllä oleva kuva) aiemmin johtanut ylijuoksu 

on poistettu syksyn 2019 aikana. 

SELVITYS PATOALTAAN NYKYISESTÄ SYVYYDESTÄ, LIETEMÄÄRÄSTÄ JA LIETTEEN 
KOOSTUMUKSESTA 

Metsä Tissue Oyj on 4.7.–22.8.2018 välisenä aikana teettänyt selvityksen pa-

toaltaan nykyisestä syvyydestä, lietemäärästä ja lietteen koostumuksesta. 

Tutkimuksessa kartoitettiin altaan nykyinen vesisyvyys sekä lietekerroksen 

paksuus yhteensä 40:stä tutkimuspisteestä. Lietteestä otettiin lisäksi näytteet 

haitta-aineanalyysejä varten. Tutkimuksessa havaittiin lietekerroksen ulottu-

van paikoitellen veden pintaan saakka ja patoaltaan nykyisen vesisyvyyden 

olevan kauttaaltaan alle 1 m. Tutkimuksen perusteella lietteen kokonaismää-

rä altaassa on märkätilavuutena noin 500 000 m3 ja kiintoaineena noin 75 

000 m3. Raportti on liitetty asiakirjoihin.  

SELVITYS PATOALTAASEEN TÄLLÄ HETKELLÄ JOHDETTAVISTA VESISTÄ 

Patoallas ei ole enää tehtaan eikä puhdistamon tasaus- tai varoallaskäytössä 

ja siihen johdetaankin vain ympäristön valumavesiä sekä tehtaan vesilaitok-

sen vedenvalmistuksen humuspitoisia saostusaltaiden rejektivesiä ja hiekka-

suotimien huuhteluvesiä. 

Patoaltaaseen johdettavat vedet 

Patoaltaaseen tällä hetkellä johdettavien vesien purkupisteiden sijainti patoal-

taassa on esitetty kuvassa 2. Purkupisteet vesijakeineen ovat seuraavat: 

1. Vesilaitoksen saostusaltaiden rejektivedet ja hiekkasuotimien huuhte-

luvedet  

2. Voimalaitoksen kenttäalueen ja tehtaan itäpään sadevesiviemärien 

vedet sekä kenttäalueen ja vanhan puukentän alueen valumavedet. 

Kenttäalueille on varastoitu voimalaitoksen polttoainemateriaaleja. 

3. Patoaltaan itäpuolella olevan, energiakasaksi kutsutun vanhan jäte-

huoltoalueen suotovedet Kuorialtaan kautta 

4. Pättiniemen alueelta sekä käytöstä poistetun ja jätteistä tyhjennetyn 

Pättiniemen kaatopaikan alueelta tulevat valumavedet avo-ojia pitkin 
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Patoaltaaseen johdettavien vesien koostumus ja määrä 

Tehtaan, voimalaitoksen ja puhdistamon käyttämä kemiallinen-, mekaaninen- 

ja talousvesi valmistetaan tehtaan yläpuolisen vesistön järvivedestä tehtaan 

omistamalla ja voimalaitoksen operoimalla vesilaitoksella.  

Vesilaitokselta johdetaan patoaltaaseen saostusaltaiden rejektivesiä noin 4 

320 m3/kk. Saostusaltaiden tyhjennyksiä tehdään yhtenä päivänä viikossa. 

Vesi on humuspitoista järvivettä, joka sisältää pieniä jäämiä saostuksessa 

käytetyistä kemikaaleista.  

Vesilaitoksen hiekkasuotimien huuhteluvesiä johdetaan patoaltaaseen kuu-

kausitasolla noin 22 500 m3/kk. Hiekkasuotimien huuhteluita tehdään käytän-

nössä päivittäin ja niistä syntyvä vuorokautinen virtaama patoaltaaseen on 

noin 750 m3/vrk. Huuhtelu tehdään kemiallisestipuhdistetulla vedellä. Hiekka-

suotimien huuhteluvesi sisältää saostusaltaista ylipäässyttä humusta ja kiin-

toainetta.  

Patoaltaaseen johdettavat sade- ja valumavedet voidaan luokitella pääosin 

normaaleiksi luonnon valumavesiksi. Poikkeavaa kuormitusta voi kuitenkin 

aiheutua kenttäalueilta tulevista sade- ja valumavesistä, johtuen kentällä va-

rastoidusta voimalaitoksen polttoainemateriaalista. Valumavesien määrää ei 

ole mahdollista mitata, mutta suurimmillaan niiden voidaan todeta olevan ke-

väisin lumen sulamisesta johtuen sekä kesän ja syksyn aikana sademääristä 

riippuen. 

Pättiniemen alueelta patoaltaaseen ohjautuu avo-ojaa pitkin luonnon valu-

mavesiä. Alue, jolta vesi kerääntyy, on pääosin metsää. Alueella sijaitsee 

myös Pättiniemen vanha kaatopaikka, joka on tyhjennetty jätteistä ja suljettu. 

Kaatopaikan tarkkailu on lopetettu Pirkanmaan ELY-keskuksen päätöksellä 

PIRELY/1054/2015, 24.3.2015. Patoaltaan itäpuolella sijaitsee tehtaan vanha 

suljettu jätehuoltoalue, niin kutsuttu energiakasa, jonka suotovedet on johdet-
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tu kuorialtaaseen ja siitä edelleen patoaltaaseen. Tarkkailu energiakasan 

osalta on lopetettu Pirkanmaan ympäristökeskuksen hyväksynnällä Dnro 

1900Y0048-121, 15.4.2009. Näin ollen Pättiniemen alueen sekä energia-

kasan alueilta johtuvien vesien voidaan olettaa vastaavan laadultaan luonnon 

valumavesiä. 

PATOALTAAN VEDEN KOOSTUMUS 

Alla olevassa taulukossa on esitetty patoaltaan veden koostumusta vuoden 

2020 helmikuussa patoaltaasta Mäntänlahteen tehtyjen juoksutuksien yhtey-

dessä otetuista näytteistä. Näytteistä analysoitiin kiintoaine, CODCr, BOD7, 

typpi ja fosfori. Taulukossa on esitetty myös puhdistamolta puhdistusproses-

sin jälkeen Mäntänlahteen johdettavan veden koostumusta aikavälin 

1.1.2020–30.4.2020 keskiarvona laskettuna. 

 Patoallas 

(mg/l) 

Jätevedenpuhdistamo 

(mg/l) 

Kiintoaine 7,0 22,0 

CODCr 27,4 56,8 

BOD7 7,4 11,4 

N 0,6 4,8 

P <0,020 0,3 

Toiminnanharjoittaja toteaa, näytteiden tuloksista voidaan havaita patoaltaas-

ta juoksutetun veden olleen hyvin ravinneköyhää sekä kiintoaineen ja hapen-

kulutuksen pitoisuuksien olevan huomattavasti jätevedenpuhdistamolta ve-

sistöön johdettua alhaisemmalla tasolla. 

VEDEN POISTAMINEN PATOALTAASTA 

Patoaltaassa on pumppausyhde puhdistamolle veden patoaltaasta poista-

mista varten sekä juoksutusyhde Mäntänlahteen. Pääsääntöisesti veden 

poistaminen patoaltaasta tapahtuu pumppausyhteen kautta puhdistamon bio-

logiseen osan esiselkeytykseen. Pumppaustarve määrittyy patoaltaan pinnan 

korkeuden mukaisesti. Juoksutusyhde patoaltaasta Mäntänlahteen on nor-

maalisti suljettu. Jos patoaltaan pinnankorkeus ylittää kriittisen pisteen, eikä 

pinnan korkeutta saada laskettua pelkästään pumppaamalla vettä jäteveden-

puhdistamolle, voidaan juoksutuspisteen käsikäyttöinen venttiili avata patoal-

taan veden juoksuttamiseksi käsittelemättömänä Mäntänlahteen. Ennen 

mahdollisen juoksuttamisen aloittamista asiasta ollaan yhteydessä Pirkan-

maan ELY-keskukseen. Mikäli päädytään juoksuttamaan vettä patoaltaasta 

Mäntänlahteen, otetaan juoksutettavasta vedestä näytteitä automaallisella 

näytteenottimella juoksutettavan veden laadun analysoimiseksi ja juoksutuk-

sesta aiheutuneen kuormituksen laskemiseksi. Patoaltaasta vesistöön johde-

tun veden aiheuttama kuormitus lasketaan mukaan puhdistamon kokonais-

kuormitukseen. Seuraavassa kuvassa on esitetty pumppaus- ja juoksutusyh-

teen sijainnit numeroilla 5 ja 6, kuvasta on nähtävissä myös patoaltaaseen 

johdettavien vesien purkupisteet 1–4. 
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Veden poistaminen patoaltaasta jätevedenpuhdistamolle 

Edellisessä kuvassa näkyvästä kohdasta 5 voidaan Patoaltaasta pumpata 

vettä puhdistamolle puhdistusprosessissa käsiteltäväksi. Vesi johdetaan 

puhdistamolla neutralointivaiheeseen ja siitä biologisen vaiheen esiselkey-

tykseen. Patoaltaasta pumpatun veden määrää voidaan seurata jatkuvatoi-

misella virtausmittauksella ja vedestä on tarvittaessa mahdollista ottaa näyt-

teitä manuaalisesti. 

Patoaltaasta on patoaltaan pinnan liiallisen nousemisen välttämiseksi pum-

pattava vettä puhdistamolle suuria määriä vuorokaudessa, etenkin keväisin 

sulamis- ja valumavesien vuoksi sekä runsassateisina aikoina valumavesistä 

johtuen. Mikäli patoaltaan pinnan liiallista nousemista ei hallitusti estettäisi, 

nousisi vesi tehdasalueella oleville ajoväylille sekä rakennuksiin. Lisäksi pin-

nan liiallinen nouseminen lisää alapuolisen vesistön veden korkeudesta riip-

puen patopenkereen vuotoriskiä. Vuotoriskin hallinnan vuoksi patoaltaan ja 

alapuolisen vesistön veden pintojen tulisi olla mahdollisimman samalla kor-

keudella, jolloin patoaltaan veden muodostama paine patopenkereeseen vä-

henee. 

Patoaltaan veden vaikutukset puhdistusprosessiin 

Patoaltaasta pumpattava vesimäärä vastaa Ilmastuksen kokonaisvesimää-

rästä edellä mainittuina ajankohtina noin 7–10 % osuutta. Korkeampi virtaa-

ma aiheuttaa erityisesti huonosti laskeutuvan lietteen huuhtoutumista puhdis-

tamon altaista puhdistamolta vesistöön johdettavan veden mukaan. 

Vesimäärän lisäksi patoaltaasta pumpatun veden negatiivinen vaikutus il-

mastuksen toimintaan aiheutuu patoaltaan veden alhaisesta ravinnekuor-

masta (fosfori ja typpi), jolloin hyvän bakteerikannan toimintaedellytykset 

heikkenevät. Tämän vuoksi puhdistusprosessiin joudutaan nykyisin lisää-

mään ravinteita bakteerikannan toimintakyvyn ylläpitämiseksi. Patoaltaan ve-

den lämpötila vastaa järviveden lämpötilaa ja voi patoaltaan viipymän kautta 

vielä laskea talviaikaan. Alhainen lämpötila hidastaa ja rajoittaa biologista 

toimintaa. 
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Patoaltaasta pumpattu vesimäärä vaikuttaa myös esi-, väli- ja jälkiselkeytti-

men pintakuormiin. Tammikuun 2020 keskiarvovirtaamien perusteella vaiku-

tus esi- ja väliselkeyttimen pintakuormiin oli 0,15 m3/m2/h. Vaikutus korostuu 

korkeilla virtaamilla, jolloin lähestytään hyvän pintakuorman rajaa 0,8 

m3/m2/h. Tällöin pienemmilläkin virtauksilla on vaikutusta kokonaistulokseen. 

Veden poistaminen patoaltaasta Mäntänlahteen 

Edellisessä kuvassa näkyvän kohdan 6 kautta on mahdollista juoksuttaa vet-

tä patoaltaasta Mäntänlahteen. Juoksutusyhteessä on automaattinen näyt-

teenotin, jonka ottamien näytteiden mukaisesti voidaan analysoida vesistöön 

juoksutetun veden laatua. Juoksutetun veden määrä voidaan laskea patoal-

taan pinta-alan ja juoksutuksen aikaisen vedenpinnan alenema tiedoista. 

Veden juoksutusta patoaltaasta suoraan vesistöön tehdään satunnaisesti. 

Pääsääntöisesti juoksutustarve on ajoittunut kevääseen lumen sulamisvesis-

tä johtuen sekä runsassateisiin aikoihin, jolloin veden pumppausta jäteve-

denkäsittelyyn on jouduttu rajoittamaan. Tällöin patoaltaan pinnan laske-

miseksi turvalliselle tasolle, on patoaltaasta juoksutettu vettä Mäntänlahteen. 

SELVITYS PATOALTAAN TOIMINNAN JA VESIENKÄSITELYN KEHITTÄMSIESTÄ VUODEN 2020 
LOPPUUN MENNESSÄ 

Metsä Tissue Oyj on laatinut tehtaan toimintaa koskevan ympäristöluvan lu-

pamääräyksen 2 mukaisen selvityksen perusteella suunnitelman patoaltaan 

toiminnan tehostamisesta ja vesien käsittelyn tehostamisesta. Patoaltaan 

toimintaa ja vesien käsittelyä on jo tehostettu tai esitetään tehostettavaksi 

seuraavilla keinoilla: 

1. Patoaltaaseen johdettavien pintavesien määrää vähennetään ohjaamalla 

Pättiniemen alueelta tulevat luonnon valumavedet uutta reittiä pitkin pa-

toaltaan ohi Mäntänlahteen. Savosenmäen suunnasta tulevat valumave-

det johdetaan edelleen patoaltaaseen ja osin toimimattomasta ohitus-

pumppauksesta luovutaan. 

2. Patoaltaaseen johdettavien tehtaan vesilaitoksen rejektivesien määrää 

vähennetään merkittävästi ohjaamalla altaaseen jatkossa vain vesilaitok-

sen saostusaltaiden humuspitoinen rejektivesi. Vesilaitoksen toisena vai-

heena toimivien hiekkasuotimien huuhteluvesi sisältää erittäin vähän hu-

musainesta ja tullaan johtamaan jatkossa käsittelemättömänä vesistöön. 

Muutos edellyttää valvovan viranomaisen ja aluehallintoviraston hyväk-

synnän. Tehtaan vesilaitoksen rejektivesien käsittelyn selvitystyötä jatke-

taan edelleen ja tavoitteena on luopua rejektiveden johtamisesta patoal-

taan kautta vesistöön kokonaan lähivuosina.  

3. Veden pumppaaminen käsiteltäväksi Mäntän Puhdistamo Oy:n jäteve-

denpuhdistamolla lopetetaan ja patoaltaan pääasiassa luonnon valuma-

vesistä koostuva vesi johdetaan jatkossa altaasta ylivuotona sellaisenaan 

vesistöön. Veden laatu ei edellytä käsittelyä biologisella jätevedenpuhdis-

tamolla, vaan päinvastoin häiritsee merkittävästi sen toimintaa. Patoal-

taasta ylivuotona juoksutettavan veden laatua esitetään seurattavaksi 

myöhemmin kuvatulla tavalla. Muutos edellyttää valvovan viranomaisen 

ja aluehallintoviraston hyväksynnän. 

4. Patoaltaan käyttö tehtaan varoaltaana on lopetettu vuoden 2018 aikana 

ja samanaikaisesti on, jätevedenpuhdistamon mekaanisen osan esisel-

keytyksen jälkeen olevan tasausaltaan toimintaa on kehitetty. Altaan pin-
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nan korkeus pidetään normaalitilanteessa noin 40 %:n tasolla ja allas 

toimii siten tehtaalta ja voimalaitokselta tulevan jäteveden virtaamahuip-

pujen tasaajana. Aiemmin tasausaltaan pinta oli pidetty maksimikorkeu-

dessa tulevan jäteveden pH:n tasaamiseksi ennen neutralointiallasta, 

mutta tämä ei ole enää tarpeellista.  

5. Puhdistamolla käsiteltäville yhdyskuntajätevesille pyritään järjestämään 

tasauskapasiteettia puhdistamon käytöstä poistetusta 2-ilmastusaltaasta. 

Tämä edellyttää uusien putkilinjojen rakentamista sekä vielä tarkennettua 

kokonaisarviota vaikutuksista puhdistamon toimintaan. 

Luonnon valumavesien uudelleen ohjaaminen 

Patoaltaan itäpäässä on pieni pumppausallas, johon luonnon valumavesiä 

johdetaan Patoaltaan itäpuolella sijaitsevan Savosenmäen suunnasta kuo-

rialtaan sivua pitkin kulkevan avo-ojan kautta. Lisäksi luonnon valumavesiä 

ohjautuu pumppausaltaaseen Pättiniemen alueelta sekä Pättiniemen suljetun 

kaatopaikan alueilta. Pumppausaltaasta valumavedet pumpataan tämän het-

kisellä ratkaisulla hulevesipumppaamolla maan alla kulkevaa putkea pitkin 

Mäntänlahteen. Hulevesipumppaamon kapasiteetti on rajallinen ja etenkin 

keväisin runsaslumisien talvien jälkeen sulamisvesiä on ohjautunut pump-

pausaltaan ja kuorialtaan välissä aiemmin olleen ylijuoksun kautta patoaltaa-

seen. Tämän vuoksi patoaltaan pinta on keväisin noussut nopeasti ja vettä 

on patoaltaanpinnan laskemiseksi jouduttu juoksuttamaan lyhyitä aikoja Män-

tänlahteen. Seuraavassa kuvassa on esitetty hulevesipumppaamon, pump-

pausaltaan, kuorialtaan ja avo-ojan sijainti. Kuvassa näkyy myös sinisellä vä-

rillä Pättiniemen alueelta sekä Pättiniemen suljetun kaatopaikan alueelta tu-

levat luonnon valumavesien avo-ojat, jotka laskevat patoaltaaseen ja huleve-

sipumppaamon pumppausaltaaseen. 
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Patoaltaaseen virtaavien luonnonvalumavesien määrää on mahdollista vä-

hentää merkittävästi johtamalla Pättiniemen alueelta laskevien avo-ojien vesi 

Pättiniemen tien vierustaa pitkin puhdistamon ohi Mäntänlahteen laskevaan 

avo-ojaan. Muutos edellyttää kaivuutyötä ojalinjan muuttamiseksi sekä rum-

puputken asentamisen Pättiniemen vanhalle kaatopaikalle johtavan tien ja 

Pättiniemen tien risteykseen. Muutos ojaan on tarkoitus toteuttaa syksyn 

2020 aikana.  

Savosenmäen suunnasta tulee runsaasti luonnon valumavesiä keväisin ja 

runsassateisina aikoina ja määrä saattaa ylittää hulevesipumppaamon 

pumppauskapasiteetin. Tuolloin on riskinä, että pumppaamo jää veden pin-

nan alle. Riittävän kapasiteetin varmistaminen edellyttäisi uuden ja tehok-

kaammalla pumpulla varustetun pumppaamon rakentamista sekä mahdolli-

sesti järveen johtavan putkilinjan kaivamisen ylös ja vaihtamisen suurempi-

halkaisijaiseen. Nämä toimenpiteet aiheuttaisivat huomattavat investointitar-

peet luonnon valumavesien pumppaamiseen suurella sähkömoottorikäyttöi-

sellä pumpulla. Pumppaaminen tarkoittaisi näin ollen myös vuositasolla mer-

kittävää sähköenergian kulutusta. Näitä ei pidetä perusteltuina, huomioiden 

valumavesien vähäisen vaikutuksen vesistökuormitukseen kokonaisuutena. 

Energia- ja kustannustehokkain ratkaisu on johtaa Savosenmäen suunnalta 

tulevat valumavedet hallitusti ylijuoksuna nykyisestä pumppausaltaasta kuo-

rialtaaseen ja siitä patoaltaaseen, jonka jälkeen juoksutusyhteen kautta Män-

tänlahteen. Patoaltaaseen on mahdollista määrittää jo nykyisellä juoksutus-

yhteellä vakiopinnan korkeus, jonka ylittävä vesi virtaisi juoksutusyhteen 

kautta Mäntänlahteen. Hulevesipumppaamo ja sinne johtava sähkölinja voi-

daan tämän jälkeen purkaa pois. 

Seuraavassa kuvassa on esitetty luonnonvalumavesien suunniteltu käsitte-

lymalli.  
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Vesilaitoksen saostusaltaiden rejektivedet ja hiekkasuotimien huuhteluvedet 

Tällä hetkellä vesilaitoksen saostusaltaiden rejektivedet ja hiekkasuotimien 

huuhteluvedet johdetaan patoaltaaseen, josta ne yhdessä patoaltaassa ole-

van muun veden kanssa pumpataan tilanteen sen salliessa puhdistamon 

puhdistusprosessiin. Tämä ei ole ympäristönsuojelullisesti kestävä ratkaisu 

jatkossa, johtuen kylmien ja laimeiden patoaltaan vesien negatiivisesta vaiku-

tuksesta biologisen puhdistamon toimintaan edellä kuvatulla tavalla. Metsä 

Tissuen näkemyksen mukaan järkevin ratkaisu on lopettaa patoaltaan vesien 

johtaminen jätevedenkäsittelyyn ja hallita patoaltaan veden korkeutta jatkos-

sa johtamalla sinne kertyvä vesi sellaisenaan Mäntänlahteen olemassa ole-

van juoksutusyhteen kautta. Veden laatua tarkkaillaan ja ratkaisuun voidaan 

tehdä sen perusteella muutoksia tarvittaessa.  

Tehtaan tarvitseman raakaveden käsittelyn osalta esitetään tehtaan vesilai-

toksen rejekti- ja huuhteluvesien käsittelyn muuttamista siten, että vain lai-

toksen kemiallisessa saostuksessa syntyvä humuspitoinen liete johdetaan 

huuhteluveden mukana edelleen patoaltaaseen. Vesilaitoksen laskeutusaltai-

ta huuhdellaan puhtaaksi kaksi allasta viikossa ja huuhtelusta syntyvä vesi-

määrä on varsin merkittävä, noin 1 080 m3/ kerta. Vesi sisältää raakavedestä 

erotettua humusta ja jäämiä saostuskemikaalina käytetyistä polyalumiiniklori-

dista ja polyakryyliamidista. Rejektivedestä tehtyjen analyysien mukaan se 

sisältää kiintoainetta noin 1 320 mg/l. Humuspitoinen liete laskeutuu valtaosin 

patoaltaaseen, eikä veden johtamisella arvioida olevan olennaista vaikutusta 

patoaltaan veden laatuun kokonaisuutena. Patoaltaassa puhdistunut rejekti-

vesi johdetaan Mäntänlahteen edellä esitetyllä tavalla patoaltaan juoksutus-

yhteen kautta.  

Patoaltaaseen johdettavan vesimäärän alentamiseksi esitetään vesilaitoksen 

toisena vaiheena toimivien hiekkasuodattimien huuhtelu/rejektiveden johta-

mista käsittelemättömänä vesistöön. Hiekkasuodattimet käsittelevät vesilai-

toksen ensimmäisen vaiheen kemiallisen saostuksen läpikäynyttä jo kertaal-

leen puhdistettua vettä, jossa on jäljellä enää hyvin vähän kiintoainetta. Kiin-

toaine on peräisin käsiteltävästä raakavedestä ja se voidaan Metsä Tissuen 

näkemyksen mukaan palauttaa takaisin vesistöön ilman havaittavia ympäris-

tövaikutuksia. Hiekkasuotimien rejektiveden kiintoainepitoisuus on tehtyjen 

analyysien mukaan noin 13 mg/l ja vesistöön johdettava määrä 22 500 m3/kk 

(750 m3/d), jolloin vesistöön johdettavan kiintoaineen määrä on noin 10 kg/d. 

Vesilaitoksen rejektivesien johtaminen patoaltaan kautta (lasketusaltaiden re-

jekti) tai sellaisenaan (hiekkasuotimet) vesistöön edellyttää Metsä Tissuelle 

myönnetyn ympäristöluvan lupaehdon 1 muuttamista. Tässä esitettyjen toi-

menpiteiden lisäksi Metsä Tissue jatkaa selvittelyä rejektiveden käsittely-

mahdollisuuksista ja tavoitteena on lopettaa vesilaitoksen rejektiveden joh-

taminen patoaltaaseen kokonaan lähivuosien aikana. 

Vesien johtaminen patoaltaasta ylivuotona vesistöön 

Edellä kuvatun vesien käsittelymallin mukaan osa vesilaitoksen rejektivedes-

tä johdetaan patoaltaaseen ja edelleen vakiopinnan korkeuden mukaisesti 

juoksutusyhteen kautta Mäntänlahteen. Patoallas toimisi tuolloin selkeytysal-

taan tavoin viivytysaltaana vesilaitoksen rejektivesille ja luonnon valumavesil-

le vähentäen merkittävästi veden kiintoainepitoisuutta. Vakiotasoon säädetyl-

lä juoksutuspinnan korkeudella varmistetaan patoturvallisuuden kannalta tur-

vallinen vedenpinnan taso. Laimeiden ja kylmien vesien pumppaaminen jäte-
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vedenpuhdistamolle käsiteltäväksi lopetetaan kokonaan. Patoaltaan veden-

laatua ja vesistöön johdettavaa virtaamaa seurataan säännöllisen tarkkailun 

avulla.  

Patopenkereellä olevassa juoksutusyhteessä on jo nykyisin asennettuna au-

tomaattinen näytteenotin, jolla juoksutettavasta vedestä voidaan ottaa näyt-

teitä veden laadun analysoimiseksi. Koska Patoaltaan vedet koostuvat nykyi-

sin huomattavan puhtaista vesistä ja vesien määrä on kokonaisuutena vä-

häinen, ei niiden juoksuttamisella katsota olevan havaittavaa vaikutusta ala-

puoliseen vesistöön.  

Patoaltaasta juoksutetun veden laatua voidaan tarkkailla omalla Pirkanmaan 

ELY-keskuksen hyväksymällä tarkkailuohjelmalla. Tarkkailu tehtäisiin siten, 

että patoaltaasta juoksutetun veden laatua analysoitaisiin yhden vuorokau-

den keräilynäytteestä kerran kuukaudessa kahden vuoden ajan. Näytteestä 

tutkittaisiin pH, kiintoaine, CODCr, typpi ja fosfori. Altaasta Mäntänlahteen 

juoksutetun veden määrä arvioidaan altaaseen johdetun veden (vesilaitoksen 

rejekti), pintavesien valuma-alueen ja haihdunnan perusteella tasetarkastelu-

na. Tarvittaessa virtaaman määrittämiseksi voidaan tehdä kertaluontoisia vir-

taamatutkimuksia.  

Patoaltaasta juoksutettavaa vettä ei tule lisätä mukaan jätevedenpuhdista-

mon kuormituslaskentaan. 

Jätevesien virtaamahuippujen tasaaminen 

Puhdistamon ajomallia on muutettu aiemmasta siten, että mekaanisen osan 

esiselkeytyksen jälkeen olevan tasausaltaan pinnan korkeus pidetään nor-

maalitilanteessa noin 40 %:n tasolla ja allas toimii siten tehtaalta ja voimalai-

tokselta tulevan jäteveden virtaamahuippujen tasaajana. Tasausaltaan va-

rauskapasiteetti vastaa keskimäärin tehtaan ja voimalaitoksen seisemän tun-

nin jätevesivirtaamaa. Aiemmin ennen ajomallin muutosta, tasausaltaan pinta 

oli pidetty maksimikorkeudessa tulevan jäteveden pH:n tasaamiseksi ennen 

neutralointiallasta. Kuitenkin jo usean vuoden ajan tehtaalta ja voimalaitok-

selta tulevan jäteveden pH:n on todettu olevan hyvin stabiili eikä jäteveden-

puhdistamon toimintaan vaikuttavia pH vaihteluita käytännössä ole ollut ha-

vaittavissa. Myös tasausallasta edeltävän mekaanisen osan selkeytysaltaan 

vesimassa tasaa pH:ta. Lopullinen pH:n säätö ennen biologista puhdistus-

vaihetta tehdään neutralointialtaassa. Tehtaan jätevesipumppaamoissa on 

myös jatkuvatoimiset pH-mittaukset, jotka mahdollistavat puhdistamolle tule-

van jäteveden pH-tason seurannan reaaliajassa sekä tehtaalla että puhdis-

tamolla.  

Seuraavassa kuvassa on esitetty periaatekuva jätevedenpuhdistamon tämän 

hetken ajomallista ja jätevesien käsittelystä. Kuvasta on myös nähtävissä pa-

toaltaan pumppausyhde jätevesien käsittelyyn. 
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Kaupungilta tuleville yhdyskuntajätevesille mahdollisesti tarvittavan tasaus- ja 

varoallaskapasiteetin järjestämiseksi selvitetään puhdistusprosessista ohitet-

tuna ja käytöstä poistettuna olevan 2-ilmastusaltaan käyttämistä. Tämä edel-

lyttäisi ainakin putkilinjojen rakentamista kaupungin välpältä 2-

ilmastusaltaaseen ja 2-ilmastusaltaasta biologisen vaiheen esiselkeytykseen. 

2-ilmastusallasta voitaisiin käyttää esimerkiksi lyhytaikaisten virtaamahuippu-

jen aikana yhdyskuntajäteveden ohjaamiseksi välpältä tasausaltaaseen, 

puhdistusprosessiin virtaavan veden määrän tasaamiseksi.  

Seuraavassa kuvassa on esitetty periaatekuva, jossa on kuvattu mahdollinen 

2-ilmastusaltaan käyttäminen yhdyskuntajätevesien tasaus- ja varoaltaana. 

 

Toimet haitallisten päästöjen käsittelemiseksi 

Nykyisille paperitehtaalta ja voimalaitokselta tuleville jätevesimäärille tarvitta-

va varo- ja tasausallaskapasiteetti on järjestetty jätevedenpuhdistamon me-

kaanisen osan tasausaltaaseen ajomallin muutoksella. Tasausaltaan varaus-
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kapasiteetti vastaa noin seitsemän tunnin tehtaalta ja voimalaitokselta tule-

vaa jätevesivirtaamaa.  

Mikäli tehtaalta tai voimalaitokselta todettaisiin päässeen haitallinen päästö 

puhdistamolle, voidaan se eriyttää puhdistamon mekaanisen osan tasausal-

taaseen. Haitallisen päästön päätyttyä, voidaan osa tehtaan jätevesistä ja 

kaikki voimalaitoksen jätevedet johtaa mekaanisen vaiheen ohi suoraan neut-

ralointiin ja siitä edelleen biologisen prosessin esiselkeytysaltaaseen.  

Todennäköisyys tehtaalta tulevalle haitalliselle päästölle on erittäin pieni, 

koska muun muassa tehtaalla käytettävät kemikaalit varastoidaan valumal-

lastettuna, myös kemikaalien annostelupisteet on valumallastettu. Haitallinen 

päästö voisi syntyä esimerkiksi tulipalon ja sen sammutusvesien yhteydessä. 

Tulipalon sammutusvesien käsittely on kuvattu myöhempänä. 

Kaupungin yhdyskuntajätevesille mahdollisesti tarvittavan varoallaskapasi-

teetin järjestämiksi selvitetään mahdollisuuksia hyödyntää käytöstä poistettua 

2-ilmastusallasta. Yhdyskuntajätevesien mukana tuleva mahdollinen haitalli-

nen päästö voitaisiin johtaa välppäyksen jälkeen 2-ilmastusaltaaseen ja siten 

eriyttää haitallinen päästö muista jätevesistä. 2-ilmastusaltaan kapasiteetti 

riittäisi keskimääräisellä yhdyskuntajätevesivirtaamalla laskettuna hieman yli 

vuorokauden yhdyskuntajätevesivirtaamaan.  

Todennäköisyyttä haitallisen päästön tulemiseksi yhdyskuntajätevesiverkosta 

voidaan pitää melko pienenä, potentiaalinen riski voisi olla esimerkiksi jonkin 

vaarallisen aineen kuljetuksessa tapahtuva onnettomuus, jonka johdosta 

vaarallista ainetta voisi päätyä yhdyskuntajätevesiverkostoon. Tuon tyyppi-

sessä tilanteessa päästö voitaisiin eriyttää 2-ilmastusaltaaseen ja ohjata yh-

dyskuntajätevedet jälleen puhdistusprosessiin, kun haitallinen päästö on ohi. 

Tulipalojen sammutusvesien johtaminen 

Mahdollisessa tulipalotilanteessa sammutusvedet valuvat tehtaan tuotantoti-

loissa kanaaleihin ja viemäreihin. Kanaali- ja viemäriverkostojen kautta sam-

mutusvedet päätyvät puhdistamon mekaanisen osan esiselkeytysaltaaseen 

ja siitä tasausaltaaseen, johon ne voidaan tarvittaessa eriyttää muista teh-

taalta ja voimalaitokselta tulevista jätevesistä sekä siten estää niiden pääsy 

eteenpäin puhdistamon biologiseen prosessiin. Pääosin tehtaalla ei kuiten-

kaan katsota olevan kohteita, joista pääsisi sammutustöiden johdosta erityi-

sen haitallista kemikaalia jätevesiin. Palokohteesta riippuen, on mahdollista, 

että öljyä kulkeutuu sammutusvesien mukana puhdistamolle. Tällaisessa ti-

lanteessa öljyä sisältävä jätevesi voitaisiin eriyttää varoaltaana toimivaan ta-

sausaltaaseen jatkotoimenpiteitä varten. 

Jätevesien käsittely tulopumppaamon häiriötilanteissa 

Tulopumppaamon kautta pumpataan puhdistamolle tehtaan uusiomassalai-

toksen ja voimalaitoksen prosessijätevedet sekä tehtaan konttorirakennuk-

sien ja voimalaitoksen saniteettijätevesiä. Mahdollinen häiriötilanne tulo-

pumppaamolla voi syntyä rumpuvälppien tukkeutumisesta tai pumppaamon 

pumppujen pysähtymisestä sähkökatkon, automaatiojärjestelmän häiriötilan-

teen tai mekaanisen rikkoutumisen johdosta. Edellä mainitun kaltaiset tilan-

teet voivat aiheuttaa jäteveden pinnan nousun tulopumppaamon pumppaus-

altaassa, jolloin pinnannoususta tulee hälytys automaatiojärjestelmään. Jos 

häiriötilanteen aiheuttanutta tekijää ei saada riittävän nopeasti poistetuksi tai 

korjatuksi, alkaa pumppaamossa olevan jäteveden pumppausaltaan pinta 
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nousta ja pinnan noustessa yli pumppausaltaan ylärajan, alkaa jätevesi virra-

ta patoaltaaseen ja pumppaamoa ympäröivään maaperään. Tehtaan alapuo-

liseen vesistöön jätevettä ei edellä mainitun kaltaisessa tilanteessa pääse vir-

taamaan. 

Tehtaan toiminnassa tuleekin kiinnittää huomiota ennaltaehkäisevään toimin-

taan varmistamalla riittävällä kunnossapidolla ja riskinarvioinneilla tulopump-

paamon mahdollisimman häiriötön toiminta. Myös automaatiojärjestelmään 

rakennettujen hälytyksien avulla mahdollinen häiriötilanne havaitaan lähes 

välittömästi ja häiriötilanteen purku voidaan siten aloittaa nopeasti. 

SELVITYS TOIMINNASSA SYNTYVÄN JÄTEVEDEN MÄÄRÄN VÄHENTÄMISESTÄ 

Metsä Tissue Oyj:llä ja Mäntän Energia Oy:llä on jo pitkäaikaisesti toteutettu 

muun muassa prosessiveden tehokkaampaan kierrätykseen ja veden käytön 

vähentämiseen liittyviä kehitystoimenpiteittä ja uudistuksia. Vedenkäytön te-

hostaminen ja siten prosessissa syntyvän jäteveden määrän vähentäminen 

huomioidaan tulevissa investoinneissa ja prosessimuutoksissa. Seuraavassa 

esitetään ympäristöluvan lupamääräyksen 3 mukainen selvitys toiminnassa 

syntyvän jäteveden määrän vähentämisestä. 

Voimalaitoksen vedenkäsittelyä modernisoitiin ja tehostettiin vuonna 2017. 

Kattilan tarvitsema ultrapuhdas lisävesi valmistetaan kalvotekniikkaan perus-

tuvalla RO-laitteistolla, joka käyttää tehtaan vesilaitoksen kemiallista vettä. 

Tässä yhteydessä käytöstä jäi pois voimalaitoksen oma saostuslaitos ja io-

ninvaihtosarjat sekä niistä peräisin olevat puhdistamolle johdetut rejektivedet. 

RO-laitteiston rejektivesimäärä on noin 25–30 % (noin 4 900 m³/kk) laitteistol-

le tulevasta kemiallisesta vedestä. Tällä hetkellä RO-laitteiston rejektivesi 

johdetaan vielä puhdistamolle, mutta tullaan jatkossa hyödyntämään tehtaan 

prosessivetenä, jolloin se vähentää myös syntyvän jäteveden määrää. 

Mäntän Energia Oy:n voimalaitoksen kaikki puhtaat jäähdytysvedet johde-

taan nyt joko suoraan tai I-luokan öljynerottimen kautta Mäntänlahteen. Näis-

tä suoraan vesistöön johdetaan apulauhduttimen ja turbiinin staattorin ilma-

jäähdytyksen jäähdytysvedet.  

Tehtaalla on toteutettu uusiomassalaitoksen tehokkuuden parantamiseen liit-

tyvä investointi. Tehokkuuden parantaminen näkyy myös uusiomassalaitok-

sella tuotettavaa uusiomassatonnia kohden käytetyn raakaveden määrän 

pienenemisenä, joka näkyy vastaavasti myös syntyvän jäteveden määrän 

vähenemisenä. 

Paperikone 10:n kiekkosuodin on uusittu vuoden 2019 aikana. Suotimen uu-

sinta tehostaa paperikoneen kuidun- ja veden käyttöä tuotettua paperitonnia 

kohden. Tämä tulee näkymään myös jätevedenpuhdistamolle johdettavan 

veden määrän vähenemisenä. 

Paperikone 9 jäähdytysvesien kierrätystä tehostetaan vuoden 2021 aikana. 

Tämä tulee näkymään tehtaalta puhdistamolle johdettavan jätevesimäärän 

vähenemisenä. Jäähdytysvesien kierrätystä tarkastellaan jatkossa kaikkien 

tehtaiden prosessien osalta, tavoitteena on kierrättää ja korvata tällä tuore-

vettä tai eriyttää puhtaat jäähdytysvedet prosessista. 

Tehtaan kokonaisvesitaseen ja vedenkäytön osalta tullaan tekemään diplo-

mityö vuoden 2020–2021 aikana. Työn tavoitteena on löytää oikeat kehitys-

kohteet tehtaan vedenkäytön vähennykseen. 
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Paperikone 9:n kiekkosuodin uusitaan lähivuosien aikana. Suotimen uusinta 

tehostaa paperikoneen kuidun- ja vedenkäyttöä tuotettua paperitonnia koh-

den, joka tulee näkymään myös jätevedenpuhdistamolle johdettavan veden 

määrän vähenemisenä. 

ESITYS METSÄ TISSUE OY:N YMPÄRISTÖLUVAN LUPAMÄÄRÄYKSEN 1 MUUTTAMISESTA 

Metsä Tissue Oy esittää Mäntän tehtaalle myönnetyn ympäristöluvan nro 

24/2017/1 (24.3.2017) lupaehdon 1 muuttamista tässä selvityksessä kuvattu-

jen vesien johtamisen muutosten mahdollistamiseksi. 

Lupaehto kuuluu tällä hetkellä seuraavasti: 

1. Kaikki tehtaan toiminnassa syntyvät prosessijätevedet, jätevesikanaviin 

johdettavat vedet, tehdasalueen saniteettivedet ja hiekkurien huuhteluvedet 

on johdettava Mäntän Puhdistamo Oy:n jätevedenpuhdistamolle. Käsittele-

mättöminä Mäntänlahteen saadaan johtaa ainoastaan puhtaita sadevesiä ja 

muita puhtaita vesiä. 

Poikkeuksellisissa tilanteissa syntyvät jätevedet voidaan johtaa patoaltaa-

seen.  

Jätevesien laatu, määrä tai niiden vaihtelu eivät saa aiheuttaa haittaa viemä-

riverkostolle tai jätevedenpuhdistamon toiminnalle tai puhdistamolietteen asi-

anmukaiselle käsittelylle ja hyötykäytölle. 

Esitys muutetuksi lupaehdoksi: 

1. Kaikki tehtaan toiminnassa syntyvät prosessijätevedet, jätevesikanaviin 

johdettavat vedet ja tehdasalueen saniteettivedet on johdettava Mäntän Puh-

distamo Oy:n jätevedenpuhdistamolle. Vesilaitoksen hiekkasuodattimien re-

jektivedet, patoaltaan ylivuotovesi sekä tehdasalueen puhtaat sadevedet ja 

muut puhtaat vedet voidaan johtaa käsittelemättöminä Mäntänlahteen. 

Vesilaitoksen humuspitoiset vedet voidaan johtaa patoaltaaseen. 

Jätevesien laatu, määrä tai niiden vaihtelu eivät saa aiheuttaa haittaa viemä-

riverkostolle tai jätevedenpuhdistamon toiminnalle tai puhdistamolietteen asi-

anmukaiselle käsittelylle ja hyötykäytölle. 

Perustelut: 

Tarvetta lupaehdon muutokselle on perusteltu laajasti tässä selvityksessä. 

Muutos on tarpeen, jotta tehdasalueella sijaitsevan patoaltaan käyttöä ja teh-

dasalueen vesien johtamista kokonaisuutena voidaan kehittää järkevämpään 

ja ympäristönsuojelun kannalta parempaan suuntaan. Patoaltaan laimeiden 

ja kylmien vesien pumppaaminen jätevedenkäsittelyyn on ympäristönsuoje-

lullisesti kestämätön ratkaisu, joka häiritsee biologisen jätevedenpuhdista-

mon toimintaa ja saattaa johtaa jätevesikuormituksen tarpeettomaan ko-

hoamiseen. Patoaltaaseen ei johdeta enää olennaista kuormitusta sisältäviä 

vesiä, vaan altaan vesi koostuu pääasiassa luonnon valumavesistä. Patoal-

taan vedet on siten perusteltua johtaa vakiopinnakorkeudella sellaisenaan 

Mäntänlahteen. Vesien aiheuttamaa kuormitusta tarkkaillaan säännöllisellä 

tarkkailuohjelmalla. 

Tehtaan vesilaitoksen hiekkasuodattimien rejektivesi sisältää hyvin vähän 

kiintoainetta, joka sekin on peräisin tehtaan raakavetenä käytetyn järviveden 

puhdistamisesta. Veden johtaminen käsittelemättömänä vesistöön on perus-

teltu toimenpide, joka ei aiheuta havaittavia ympäristövaikutuksia. Veden joh-
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taminen sellaisenaan vesistöön vähentää osaltaan patoaltaaseen tarpeetto-

masti johdettavan veden määrää. 

SELVITYKSEN KÄSITTELY 

Selvityksen täydennykset 

Selvitystä on täydennetty 2.7.2020 sekä 6.11.2020. 

Selvityksestä tiedottaminen 

Selvityksestä on tiedotettu julkaisemalla kuulutus ja asiakirjat aluehallintovi-

rastojen verkkosivuilla (https://ylupa.avi.fi) 23.11–30.12.2020. 

Tieto kuulutuksesta on julkaistu myös Mänttä-Vilppulan kaupungin verkkosi-

vuilla.  

Selvityksestä on lisäksi erikseen annettu tieto niille asianosaisille, joita asia 

erityisesti koskee.  

Lausunnot 

Selvityksestä on pyydetty lausunnot Pirkanmaan ELY-keskukselta, Pohjois-

Savon ELY-keskuksen kalatalousviranomaiselta, Kainuun ELY-keskuksen 

patoturvallisuusviranomaiselta, Mänttä-Vilppulan kaupungilta, Mänttä-

Vilppulan kaupungin ympäristön- ja terveydensuojeluviranomaisilta.  

Keurusselän ympäristönsuojelujaosto ja Mänttä-Vilppulan kaupungin 

kaupunginhallitus, 15.12.2020 

Lausunnonantajilla ei ole huomautettavaa Metsä Tissue Oyj:n, Mäntän Puh-

distamo Oy:n ja Mäntän Energia Oy:n tekemiin selvityksiin ja niiden perus-

teella esitettyihin muutoksiin patoaltaan käytössä ja vesien käsittelyssä. 

Pohjois-Savon ELY-keskus, 19.1.2021 

Pohjois-Savon ELY-keskuksen kalatalousyksikkö katsoo, että ennalta arvioi-

den hanke ei aiheuta haittaa kalataloudelle ja lupa hankkeelle voidaan ylei-

sen kalatalousedun estämättä myöntää eikä kalataloudellisen kompensaation 

tai kalataloudellinen tarkkailun määrääminen ole tarpeen. Lupaehdon muutos 

on asianmukainen. Kalatalousyksikkö muistuttaa, että patoaltaan pato tulee 

pitää kunnossa niin, ettei padon rikkoutuminen aiheuta patoaltaan veden hal-

litsematonta purkautumista Mäntänlahteen. 

Pirkanmaan ELY-keskus, 29.1.2021 

Pirkanmaan ELY-keskus pitää hyväksyttävänä selvityksessä esitettyjä vesien 

johtamisjärjestelyjä, toimia jätevesien virtaamahuippujen tasaamiseksi ja hai-

tallisten päästöjen käsittelemiseksi sekä selvitystä tehtaan ja voimalaitoksen 

jäteveden määrän vähentämiseksi.  

Tehtaan toiminnassa tulee, kuten selvityksessä on todettu, kiinnittää huomio-

ta ennaltaehkäisevään toimintaan varmistamalla riittävällä kunnossapidolla ja 

riskinarvioinneilla tulopumppaamon mahdollisimman häiriötön toiminta.  

ELY-keskus puoltaa esitystä tehdasta koskevan ympäristöluvan lupamää-

räyksen 1 muuttamiseksi.  

Aluehallintoviraston päätöksessä tulee selkeästi todeta vastuutahot, jotka 

vastaavat padosta, siinä olevasta lietteestä ja vesien johtamisesta. Lisäksi 

https://ylupa.avi.fi/
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aluehallintoviraston tulee pyytää padosta patoturvallisuusviranomaisen lau-

sunto.  

Päätöksessä tulee antaa selvitysvelvoite aikatauluineen rejektiveden patoal-

taaseen johtamisen lopettamisesta, koska rejektivesien kiintoaines kuormit-

taa patoallasta. Lietekerros ulottuu paikoitellen lähelle veden pintaa ja patoal-

taan nykyinen vesisyvyys on kauttaaltaan alle yhden metrin.  

Päätöksessä tulee myös edellyttää, että patoaltaasta on esitettävä aluehallin-

toviraston hyväksyttäväksi riskinarvioon perustuva lopettamissuunnitelma, 

jossa yhtenä vaihtoehtona tarkastellaan lietteen hyötykäyttömahdollisuutta. 

Suunnitelmassa tulee ottaa huomioon ilmastonmuutoksen aiheuttama sään 

äärevöityminen.  

Tehdasalueelta ja energiantuotantolaitoksen piha-alueelta suoraan vesistöön 

johdettavien hulevesien laatua on syytä tarkkailla ylivalumakausina (pH, kiin-

toaine, CODCr, typpi ja fosfori) päästöpisteittäin. Patoaltaasta johdettavan ve-

den tarkkailuun tulee lisätä sähkönjohtavuus. Tarkkailut tulee hyväksyä alue-

hallintoviraston päätöksessä. Patoaltaasta johdettavan veden laadun tarkkai-

lun jatkotarvetta tulee arvioida riskinarviossa. 

Kainuun ELY-keskus, 18.2.2021 

Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen patoturvallisuusviran-

omainen katsoo, että patoaltaasta ei hakemusasiakirjojen perusteella aiheu-

du patoturvallisuuslain (494/2009, PTL) tarkoittamaa vahingonvaaraa, joten 

patoallasta tai sen rakenteita ei ole tarpeen luokitella PTL 11 §:n mukaiseen 

luokkaan. Luokittelemattomiinkin patoihin sovelletaan kuitenkin, mitä PTL 7 

§:ssä säädetään padon suunnittelusta ja rakentamisesta, 15 §:ssä padon 

kunnossapidosta, 16 §:ssä padon käytöstä, 24 §:ssä onnettomuuksien eh-

käisemisestä ja 6 luvussa näiden säännösten valvonnasta. 

Hakijan kuuleminen ja vastine 

Metsä Tissue Oyj:lle on 23.2.2021 annettu tilaisuus antaa vastine selvityk-

sestä jätetyistä lausunnoista. Metsä Tissue Oyj on 26.3.2021 ilmoittanut ettei 

anna vastinetta. 

MERKINTÄ 

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on samanaikaisesti ratkaissut Män-

tän Puhdistamo Oy:n ja Mäntän Energia Oy:n selvitykset koskien patoallasta. 

ALUEHALLINTOVIRASTON RATKAISU 

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto hyväksyy Metsä Tissue Oyj:n esit-

tämän selvityksen ympäristölupapäätöksen dnro LSSAVI/6160/2015 lupa-

määräysten 2 ja 3 mukaiseksi selvitykseksi.  

Selvityksen perusteella aluehallintovirasto lisää lupamääräyksen 26.1 sekä 

muuttaa lupamääräykset 1 ja 35 kuulumaan seuraavasti: 

1. Kaikki tehtaan toiminnassa syntyvät prosessijätevedet, jätevesikanaviin joh-

dettavat vedet ja tehdasalueen saniteettivedet on johdettava Mäntän Puhdis-

tamo Oy:n jätevedenpuhdistamolle.  
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Vesilaitoksen hiekkasuodattimien rejektivedet, patoaltaan ylivuotovesi sekä 

tehdasalueen puhtaat hulevedet voidaan johtaa Mäntänlahteen.  

Vesilaitoksen saostusaltaiden humuspitoisen rejektiveden johtaminen patoal-

taaseen tulee lopettaa 31.12.2025 mennessä. Luvanhaltijan tulee esittää Pir-

kanmaan ELY-keskukselle suunnitelma 31.12.2024 mennessä rejektivesien 

käsittelystä ja patoaltaaseen johtamisen lopettamisesta sekä suunnitelma pa-

toaltaan hoidosta ja kunnossapidosta. 

Jätevesien laatu, määrä tai niiden vaihtelu eivät saa aiheuttaa haittaa viemä-

riverkostolle tai jätevedenpuhdistamon toiminnalle tai puhdistamolietteen asi-

anmukaiselle käsittelylle ja hyötykäytölle. 

26.1  Tehdasalueelta suoraan vesistöön johdettavasta hulevedestä tulee tarkkailla 

vuosittain kunakin ylivalumakautena ainakin kerran seuraavat parametrit: pH, 

kiintoaine, CODCr, typpi ja fosfori. 

Hulevesitarkkailun jaksotusta ja määritysvalikoimaa voidaan tarvittaessa 

muuttaa Pirkanmaan ELY-keskuksen hyväksymällä tavalla. 

35.  Luvanhaltijan on hyvissä ajoin ennen toiminnan lopettamista esitettävä lupa-

viranomaisille yksityiskohtainen suunnitelma vesiensuojelua, ilmansuojelua ja 

maaperänsuojelua sekä jätehuoltoa koskevista, toiminnan lopettamiseen liit-

tyvistä toimista. Suunnitelmassa tulee ottaa huomioon myös patoallas. 

Luvanhaltija vastaa laitoksen toiminnan päätyttyä tarvittavista toimista pilaan-

tumisen ehkäisemiseksi ja toiminnan vaikutusten selvittämisestä.  

RATKAISUN PERUSTELUT 

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on hyväksynyt toiminnanharjoitta-

jan esittämän selvityksen voimassa olevan ympäristöluvan lupamääräyksien 

2 ja 3 mukaiseksi selvitykseksi. Laitoksella on tehty muutoksia vesienjohta-

misjärjestelyissä, jonka vuoksi lupamääräystä 1 on muutettu vastaamaan ny-

kyistä tilannetta. Toimitettu selvitys on tehty yhteistyössä Mäntän Puhdistamo 

Oy:n ja Mäntän Energia Oy:n kanssa. 

Toiminnassa tehtyjen toimenpiteiden jälkeen toiminnassa syntyvä jätevesivir-

taama on 26,7 m3/t. Massan, paperin ja kartongin tuotantoa varten annettujen 

BAT-päätelmien BAT 5 mukaan parhaan käytettävissä olevan tekniikan mu-

kainen jätevesivirtaama uusiokuitupohjaista pehmopaperia tuottavalle teh-

taalle, jossa käytetään siistausta, on 10–25 m3/t. BAT 5 mukainen jätevesivir-

taama ei ole sitova BAT-päästötaso. Tehtaan ominaisjätevesivirtaama vuosi-

na 2012–2014 on ollut 30–35 m3/t. Tehdyt toimenpiteet ja selvityksessä esite-

tyt myöhemmin tehtävät toimenpiteet on katsottu riittäviksi ja asiasta ei ole 

tarpeen määrätä enempää. Voimassa olevan päätöksen määräyksen 3 mu-

kaisesti toiminnassa syntyvän jäteveden määrää on kuitenkin edelleen pyrit-

tävä vähentämään.  

Lupamääräystä 1 on muutettu vastaamaan tehtaan nykyistä vesienjohtamis-

järjestelmää. Vesilaitokselta tulevien humuspitoisten rejektivesien johtaminen 

patoaltaan kautta ei voida pitää parhaan käyttökelpoisen tekniikan mukaise-

na tekniikkana eikä vesistön kannalta hyvänä käytäntönä ja käsittelyä on 

määrätty toteutettavaksi toisin valvovalle viranomaiselle esitettävän selvityk-
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sen mukaisesti. Selvityksen yhteydessä tulee myös esittää miten patoallasta 

pidetään kunnossa ja huolletaan siten, että siitä johtuva päästö ympäristöön 

on mahdollisimman pieni ja patoallasalue säilyy asianmukaisessa ja ympäris-

tön viihtyisyyden kannalta hyväksyttävässä tilassa.  

Toiminnan lopettamista koskevaan määräykseen 35 on lisätty kohta koskien 

patoallasta. Määräys on tarpeellinen sen varmistamiseksi, että patoaltaasta 

ei aiheudu vaaraa ja sen estämiseksi, että altaan sisältämä liete ei tulevai-

suudessa aiheuta ympäristön pilaantumista. Suunnitelmalla voidaan varmis-

tua allasrakenteiden kestävyydestä ja altaaseen sisältyvän lietteen asianmu-

kaisesta käsittelystä ja loppusijoituksesta. 

Lupamääräyksessä 26.1 on määrätty tehdasalueella syntyvien hulevesien 

tarkkailusta. Toiminnanharjoittajan on oltava selvillä toimintansa ympäristö-

vaikutuksista.  

VASTAUS LAUSUNNOISSA ESITETTYIHIN VAATIMUKSIIN 

 Lausunnoissa esitetyt vaatimukset on otettu huomioon määräyksistä ja niiden 

perusteluista ilmenevällä tavalla.  

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen esittämän vastuukysymyksiä koskevan 

vaatimuksen johdosta aluehallintovirasto viittaa voimassa olevaan ympäristö-

lupaan dnro LSSAVI/6160/2015, jonka mukaan Metsä Tissue Oyj omistaa 

patoaltaan ja Mäntän Puhdistamo Oy:n vastuulla on altaasta poistettavien 

vesien hallinta. 

LUVAN VOIMASSAOLO JA LUPAMÄÄRÄYSTEN TARKISTAMINEN 

Päätöksen voimassaolo 

Tämä päätös on voimassa toistaiseksi.  

Lisättävät ja korvattavat lupamääräykset 

Tällä päätöksellä korvataan ympäristölupapäätöksen dnro 

LSSAVI/6160/2015 annettu 24.3.2017 lupamääräykset 1 ja 35 sekä lisätään 

määräys 26.1. 

Lupaa ankaramman asetuksen noudattaminen 

Jos asetuksella annetaan tämän lain tai jätelain nojalla jo myönnetyn luvan 

määräystä ankarampia säännöksiä tai luvasta poikkeavia säännöksiä luvan 

voimassaolosta tai tarkistamisesta, on asetusta luvan estämättä noudatetta-

va. (YSL 70 § 2 mom) 

PÄÄTÖKSEN TÄYTÄNTÖÖNPANO 

Tämä päätös on lainvoimainen valitusajan jälkeen, jos päätökseen ei haeta 

muutosta. (YSL 198 §) 

SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET 

Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 54, 90 § 

KÄSITTELYMAKSU JA SEN MÄÄRÄYTYMINEN 

Tästä päätöksestä peritään maksua 3 360 euroa.  

Ympäristönsuojelulain 205 §:n mukaan ympäristöluvan käsittelystä peritään 

maksu, jonka suuruutta määrättäessä noudatetaan, mitä valtion maksuperus-
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telaissa (150/1992) ja sen nojalla annettavassa valtioneuvoston asetuksessa 

tai ympäristöministeriön asetuksessa säädetään. Maksuun sovelletaan alue-

hallintoviraston maksuista annettua valtioneuvoston asetusta (997/2017). 

Maksu määräytyy asetuksen ja sen liitteenä olevan maksutaulukon mukai-

sesti. Selvityksen käsittelystä peritään muun ympäristölupa-asian käsittelystä 

perittävä maksu, jonka suuruus on 60 €/tunti. Asian käsittelyyn on kulunut 56 

tuntia.  

PÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN 

Aluehallintovirasto tiedottaa päätöksen antamisesta julkaisemalla kuulutuk-

sen ja päätöksen aluehallintovirastojen verkkosivuilla (https://ylupa.avi.fi). 

Tieto kuulutuksesta julkaistaan myös Mänttä-Vilppulan kaupungin verkkosi-

vuilla.  

JAKELU 

Päätös 

Metsä Tissue Oyj  

Mänttä-Vilppulan kaupunki 

Mänttä-Vilppulan kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen 

Mänttä-Vilppulan kaupungin terveydensuojeluviranomainen 

Pohjois-Savon ELY-keskus, kalatalousviranomainen 

Kainuun ELY-keskus, patoturvallisuusviranomainen 

Pirkanmaan ELY-keskus 

Suomen ympäristökeskus  

Ilmoitus päätöksestä 

Tieto päätöksen antamisesta ilmoitetaan erikseen niille, joille on annettu tieto 

hakemuksen jättämisestä. 

https://ylupa.avi.fi/
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MUUTOKSENHAKU 

Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-

oikeuteen. Asian käsittelystä perittävästä maksusta valitetaan samassa jär-

jestyksessä kuin pääasiasta. 

 

LIITTEET 

 Valitusosoitus 

 Muut liitteet 

 

Asian on ratkaissut ympäristöneuvos Stefan Nyman ja esitellyt ympäristöyli-

tarkastaja Tiina Puttonen. 

Asiakirja on hyväksytty sähköisesti. Merkintä sähköisestä hyväksymisestä on 
asiakirjan viimeisellä sivulla. 

   



 

VALITUSOSOITUS  LIITE 

 

Tähän aluehallintoviraston päätökseen tai siitä perittävään maksuun voi hakea muutosta kirjallisella valituksella. Vali-
tuksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on lainvastainen. 

Päätöksestä voivat valittaa asianosaiset, sekä vaikutusalueella ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun tai asuin-
ympäristön viihtyisyyden edistämiseksi toimivat rekisteröidyt yhdistykset tai säätiöt, sijaintikunta ja vaikutusalueen 
kunnat ja niiden ympäristönsuojeluviranomaiset, sekä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset ja muut asiassa 
yleistä etua valvovat viranomaiset.  

Asian käsittelystä hallinto-oikeudessa voidaan periä oikeudenkäyntimaksu siten kuin tuomioistuinmaksu-laissa 
(1455/2015) ja oikeusministeriön asetuksessa tuomioistuinmaksulain 2 §:ssä säädettyjen maksujen tarkistamisesta 
(1383/2018) säädetään. Maksun suuruus on 260 euroa. Tuomioistuinmaksulaissa on erikseen säädetty tapauksista, 
joissa maksua ei peritä. Tarkempia tietoja maksuista saa hallinto-oikeudesta.  

Toimi näin  

Jos haet muutosta aluehallintoviraston päätökseen, tee kirjallinen valitus Vaasan hallinto-oikeuteen ennen valitus-
ajan päättymistä. Valitusaika päättyy 12.11.2021. 

Valitusaika määräytyy seuraavasti: 

− Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen viimeistään seitsemäntenä (7.) päivänä siitä, kun aluehal-
lintovirasto on julkaissut päätöksen verkkosivuillaan. 

− Valitusaika on 30 päivää päätöksen tiedoksisaannista. 

− Kun määräaikaa lasketaan, sitä päivää, kun päätös on saatu tiedoksi, ei oteta lukuun.  

− Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, jouluaatto, juhannusaatto tai ar-
kilauantai, määräaika päättyy ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen. 

Ilmoita valituksessa  

− valittajan nimi, postiosoite, puhelinnumero ja muut tarpeelliset yhteystiedot, kuten sähköpostiosoite. Jos valit-
tajana on yhteisö, ilmoita sen nimi ja yhteystiedot. 

− laillisen edustajan, asiamiehen tai muun valituksen laatineen henkilön nimi ja postiosoite, puhelinnumero ja 
muut tarpeelliset yhteystiedot, kuten sähköpostiosoite 

− sellainen postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää 
(prosessiosoite). Hallinto-oikeus voi valita, mihin osoitteeseen se toimittaa asiakirjat, jos sille on ilmoitettu 
useampia prosessiosoitteita tai jos yhtäkään ilmoitettua yhteystietoa ei ole nimetty prosessiosoitteeksi.  

− päätös, johon haetaan muutosta  

− päätöksen kohta, johon haetaan muutosta  

− mitä muutoksia päätökseen vaaditaan 

− perusteet, joilla muutosta vaaditaan 

− mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan 
 
Yhteystietojen muutoksesta on ilmoitettava viipymättä hallinto-oikeudelle valituksen vireillä olon aikana.  

Valituksen liitteet 

− aluehallintoviraston päätös, johon muutosta haetaan (alkuperäisenä tai jäljennöksenä) 

− asiakirjat, joita käytetään vaatimusten tukena (jollei niitä ole toimitettu jo aiemmin aluehallintovirastoon) 

− valtakirja 
 

o asiamiehen on liitettävä valitukseen valittajalta saatu valtakirja  − ellei hän ole asianajaja, julkinen oi-
keusavustaja tai sellainen oikeudenkäyntiavustaja, joka määritellään luvan saaneista oikeudenkäyn-
tiavustajista annetussa laissa (715/2011).  
 

o asiamiehen ei tarvitse toimittaa valtakirjaa, jos hallinto-oikeuteen toimitetaan sellainen sähköinen asia-
kirja, jossa on selvitys asiamiehen toimivallasta. Asiamiehen ei myöskään tarvitse esittää valtakirjaa, 
jos valittaja on antanut valtuutuksen suullisesti tuomioistuimessa tai jos asiamies on toiminut asia-
miehenä asian aikaisemmassa käsittelyvaiheessa. 
 

Lähetä valitus hallinto-oikeuteen 

Hallinto-oikeuden yhteystiedot ovat: 

 



 

VALITUSOSOITUS  LIITE 
 

Vaasan hallinto-oikeus 
Korsholmanpuistikko 43, 4. krs (käyntiosoite) 
PL 204, 65101 Vaasa (postiosoite) 

sähköposti: vaasa.hao@oikeus.fi 

puhelinvaihde: 029 56 42 611 
asiakaspalvelu: 029 56 42 780 (avoinna ma−pe kello 8.00−16.15) 
telekopio (fax): 029 56 42 760 

 

Valituksen saapuminen määräajassa on valittajan vastuulla, kun se lähetetään postitse, sähköpostitse, telekopiona tai 
lähetin välityksellä. Suljetussa laitoksessa oleva henkilö voi antaa valituskirjelmän valitusajan kuluessa myös sille 
henkilölle, joka on määrätty laitoksessa tätä tehtävää hoitamaan tai laitoksen johtajalle.  

Valituksen on oltava perillä hallinto-oikeuden kirjaamossa viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen hallinto-
oikeuden aukioloajan päättymistä.  

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa 
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet 
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