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Asia Valitus ympäristölupa-asiassa  

 

Muutoksenhakija 

 

Luvan hakija Kuusamon energia- ja vesiosuuskunta 

 

Päätös, johon on haettu muutosta 

 

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto 20.1.2020 nro 2/2020  

 

Ympäristöluparatkaisu 

 

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on myöntänyt Kuusamon energia- ja vesi-

osuuskunnalle toistaiseksi voimassa olevan ympäristöluvan hakemuksen mu-

kaiseen ja laajuiseen Kuusamon uuden jätevedenpuhdistamon toimintaan, vie-

märiputken rakentamiseen Torankijärveen ja jätevedenpuhdistamolla käsitelty-

jen jätevesien johtamiseen viemäriputkea pitkin Torankijärveen aluehallintovi-

raston päätöksen liitteen 3 mukaiseen paikkaan.  

 

Toiminnasta yleiselle ja yksityiselle kalatalousedulle aiheutuvien kalasto- ja 

kalastusvahinkojen ehkäisemiseksi ja kompensoimiseksi luvan saajalle on 

määrätty lupamääräyksen 29 mukainen kalatalousvelvoite ja lupamääräyksen 

30 mukainen vuotuinen kalatalousmaksu. 

 

Luvan saajan on maksettava aluehallintoviraston päätöksen liitteen 2 mukaiset 

korvaukset. Toiminnasta ei ennalta arvioiden aiheudu muuta toimenpitein es-

tettävää tai ympäristönsuojelulain mukaisesti korvattavaa vahinkoa. Ennakoi-

mattoman vahingon varalta annetaan jäljempänä ilmenevä ohjaus.  

 

Toiminnassa on noudatettava päätöksessä annettuja lupamääräyksiä 1–30. 
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Toiminnan aloittaminen muutoksenhausta huolimatta 

 

Luvan saajalle on myönnetty oikeus aloittaa toiminta lupapäätöksen mukai-

sesti ja lupamääräyksiä noudattaen mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta. 

Luvan saajan on ennen toiminnan aloittamista asetettava Pohjois-Pohjanmaan 

ELY-keskukselle 20 000 euron hyväksyttävä vakuus ympäristön saattamiseksi 

ennalleen lupapäätöksen kumoamisen tai muuttamisen varalta. 

 

Lupamääräykset 1–6 sekä 24–28  

 

Rakenteet ja laitteet  

 

1. Kuusamon uusi jätevedenpuhdistamo ja jätevesien käsittely siellä on toteu-

tettava hakemuksessa esitetyn mukaisessa tai muussa vastaavan tehoisessa jä-

tevedenpuhdistamossa.   

 

Luvan saajan on toimitettava uuden jätevedenpuhdistamon yksityiskohtaiset 

rakennus- ja laadunvalvontasuunnitelmat sekä työselostukset tiedoksi Pohjois-

Pohjanmaan ELY-keskukselle viimeistään kolme kuukautta ennen uuden jäte-

vedenpuhdistamon rakennustöiden aloittamista. Rakennustöiden aloittamisesta 

on hyvissä ajoin ennakolta ilmoitettava Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselle 

ja Kuusamon kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle. Töiden valmistumi-

sesta on ilmoitettava edellä mainituille viranomaisille ennen rakennelmien 

käyttöönottoa.    

 

2. Luvan saajan on toimitettava jätevedenpuhdistamolta Torankijärveen raken-

nettavan viemäriputken yksityiskohtaiset rakennussuunnitelmat, työselostukset 

ja viemäriputken linjaus Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselle viimeistään 

kolme kuukautta ennen viemäriputken rakennustöiden aloittamista. 

 

Päästöt pintavesiin  

 

3. Jätevedenpuhdistamoa on käytettävä ja hoidettava niin, että jätevesien käsit-

telytulos pysyy tasaisena. Jätevedenpuhdistamolta Torankijärveen johdettavan 

jäteveden on täytettävä kokonaistypen osalta vuosikeskiarvona, ammoniumty-

pen osalta puolivuosikeskiarvona ja muilta osin neljännesvuosikeskiarvona 

häiriö- ja poikkeukselliset tilanteet mukaan lukien seuraavat jäännöspitoisuuk-

sien ja poistotehojen raja-arvot: 

 

  Jäännöspitoisuus Poistoteho  

  enintään  vähintään 

 

BOD7ATU  10 mg/l O2 ja 95 % 

Kokonaisfosfori 0,25 mg/l ja 95 % 

Kokonaistyppi 15 mg/l tai 70 % 

Ammoniumtyppi 8 mg/l tai 90 % 

Kiintoaine  15 mg/l ja 90 % 

CODCr  70 mg/l ja 85 % 

 

Päästöraja-arvojen laskennassa on käytettävä 24 tunnin kokoomanäytteitä, 

joita on otettava vähintään kaksi kertaa kuukaudessa.  
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Jätevedenpuhdistamolta Torankijärveen johdettavan jäteveden aiheuttama ko-

konaisfosforikuormitus saa olla enintään 150 kg vuodessa. 

 

Jätevedenpuhdistamolle tuleva jätevesi on käsiteltävä lisäksi siten, että toimin-

nassa täytetään valtioneuvoston asetuksen yhdyskuntajätevesistä 888/2006 liit-

teen taulukkojen 1 ja 2 mukaiset käsittelyn vähimmäisvaatimukset pitoisuuden 

ja / tai poistotehon osalta siten määriteltynä ja tarkkailtuna, kuin asetuksessa 

on edellytetty. 

 

4. Jätevedet on desinfioitava ennen niiden johtamista Torankijärveen 1.6.–31.8 

välisenä aikana. 

 

5. Hule- ja vuotovesien pääsy viemäriverkostoon on rajoitettava vuotovesi-

määrien seurantaan perustuvalla verkoston säännöllisellä kunnossapidolla ja 

saneerauksella. 

 

Edellisen vuoden aikana tehdyistä viemäriverkoston tarkastus-, muutos- ja 

kunnostamistoimenpiteistä on laadittava Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselle 

selvitys jätevedenpuhdistamon käyttö- ja päästötarkkailun vuosittaisessa yh-

teenvetoraportissa. 

 

6. Luvan haltijan on oltava selvillä jätevedenpuhdistamolle johdettavien teolli-

suusjätevesien määrästä ja laadusta ja huolehdittava siitä, että mainitut jäteve-

det eivät haittaa jätevedenpuhdistamon tai viemäriverkoston toimintaa, käyttöä 

tai laitteita, eivätkä lisää päästöjä tai niiden vaikutuksia tai haittaa lietteen hyö-

tykäyttöä tai aiheuta vaaraa tai haittaa työntekijöille. Luvan haltijan on huoleh-

dittava siitä, että mainittujen jätevesien haitallisuutta vähennetään tarvittaessa 

esikäsittely-, tasaus- tai muiden toimenpiteiden avulla. 

  

Tiedot teollisuusjätevesistä, niiden määrästä, laadusta ja esikäsittelystä sekä 

jäljennökset tällaisten laitosten liittymissopimuksista viemäriverkostoon on 

toimitettava Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselle ja Kuusamon kaupungin 

ympäristönsuojeluviranomaiselle vuosiraportoinnin yhteydessä tai muulla, asi-

anomaisten viranomaisten kanssa sovittavalla tavalla. 

 

Toiminnan käyttö- päästö ja vaikutustarkkailu 

 

24. Jätevedenpuhdistamon toiminnasta on pidettävä käyttöpäiväkirjaa, josta 

käy ilmi ympäristönsuojelun kannalta tarpeelliset tiedot mukaan lukien mah-

dolliset häiriötilanteet ja niiden syyt sekä mahdolliset ympäristöhaittoja koske-

vat valitukset. Käyttöpäiväkirjat on säilytettävä vähintään viiden vuoden ajalta 

ja ne on pyydettäessä esitettävä valvontaviranomaiselle. 

 

25. Jätevedenpuhdistamon käyttö, ja päästö- ja vaikutustarkkailu sekä rapor-

tointi on toteutettava tämän päätöksen kertoelmaosassa sivuilla 124–131 esite-

tyn tarkkailusuunnitelman mukaisesti seuraavin muutoksin ja lisäyksin: 

 

- Päästötarkkailun näytteet on otettava 24 kertaa vuodessa automaattisilla 

näytteenottimilla yhden vuorokauden ajalta. 

 

- Torankijärven happipitoisuutta on seurattava talviaikana kuukausittain vä-

hintään tarkkailusuunnitelman mukaisista pisteistä. 
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- Saostuskemikaalien jäännöspitoisuuksista on erikseen analysoitava jäteve-

denpuhdistamolta vesistöön johdettavan sulfaatin määrä.  

 

- Jätevedenpuhdistamolta lähtevästä jätevedestä on määritettävä vuoden ajan 

uuden jätevedenpuhdistamon käyttöönoton jälkeen päästötarkkailun yhtey-

dessä kadmiumin ja nikkelin pitoisuus ja tulosten perusteella niiden jatko-

tarkkailusta on sovittava Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen kanssa. 

 

- Jätevedenpuhdistamolle tulevasta ja sieltä lähtevästä jätevedestä on määri-

tettävä jätevedenpuhdistamon päästötarkkailun yhteydessä TOC-pitoisuus 

uuden jätevedenpuhdistamon käyttöönoton jälkeen kahden ensimmäisen 

vuoden ajan. Tulosten perusteella on selvitettävä, voidaanko TOC-määri-

tyksellä korvata kokonaan BOD7ATU- ja CODCr-määritykset. Esitys tästä on 

toimitettava valvontaviranomaisen hyväksyttäväksi. 

 

- Jätevedenpuhdistamon vesistövaikutusten tarkkailun osalta luvan saajan on 

lisättävä tarkkailupisteet Torankijärveen uuden jätevesien purkukohdan lä-

heisyyteen ja Kuusamojärven vesimuodostumaan. Tarkkailuun lisättävien 

pisteiden tarkemmista sijainneista on sovittava valvontaviranomaisen 

kanssa. Torankijärven uudelta pisteeltä on tehtävä samat näytteenotot, mit-

taukset ja määritykset kuin olemassa olevalta vedenlaadun tarkkailupis-

teeltä To2 ja Kuusamojärven uudelta pisteeltä on tehtävä samat näytteen-

otot ja määritykset kuin olemassa olevilta vedenlaadun tarkkailupisteiltä 

Ku1/2 ja Ku7. Ensimmäiset näytteet uusilta havaintopisteiltä on otettava 

uuden jätevedenpuhdistamon käyttöönoton jälkeen seuraavalla vesistövai-

kutusten tarkkailuohjelman mukaisella näytteenottokerralla. 

 

- Torankijärven uudelta vesistövaikutusten tarkkailupisteeltä sekä tarkkailu-

pisteiltä To2, To3, ja To5 on määritettävä uuden jätevedenpuhdistamon 

käyttöönoton jälkeen jokaisella vesistövaikutusten tarkkailuohjelman mu-

kaisella näytteenottokerralla sulfaatin pitoisuus jokaisen tarkkailupisteen 

syvimmistä näytteistä.  

 

- Pohjaeläintarkkailua on jatkettava viiden vuoden välein. 

 

- Tarkkailutulokset on kirjattava heti niiden valmistuttua ympäristöhallinnon 

pintavesien tilan tietojärjestelmän vedenlaatuosioon (Vesla) sekä biologi-

sen seurannan tietojärjestelmiin. 

 

Vaikutustarkkailua on lisäksi tarkennettava siten, että sen tuottamaa tietoa voi-

daan hyödyntää muun muassa metallien biosaatavuuden arvioinnissa ja vaiku-

tustarkkailun biologista seurantaa siten, että sen tuloksia voidaan hyödyntää 

vesienhoitosuunnitelmien mukaisten tilatavoitteiden arvioinnissa. 

 

Tarkistettu jätevedenpuhdistamon käyttö-, päästö- ja vaikutustarkkailuohjelma 

sekä viemäriputken rakentamisen aikainen tarkkailuohjelma on toimitettava 

Pohjois-Pohjanmaan-ELY-keskukselle viimeistään lupamääräyksessä 1 tarkoi-

tetun uuden jätevedenpuhdistamon yksityiskohtaisen toteutussuunnitelman yh-

teydessä. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus ja Lapin ELY-keskus kalatalous-

tarkkailun osalta voivat tarvittaessa tarkentaa tarkkailuohjelmia. 
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Muut toimet, joilla ehkäistään, vähennetään tai selvitetään pilaantumista tai 

sen vaaraa 

 

26. Luvan saajan on järjestettävä Kuusamon uuden jätevedenpuhdistamon 

käyttöönoton jälkeen Torankijärven hapetus ja ilmastus niin, että sen vesi-

massa pysyy koko ajan mahdollisimman laajasti hapellisena. Talvella alueet, 

joissa jään kantavuus on Torankijärven hapetuksen ja ilmastuksen vuoksi hei-

kentynyt, on merkittävä asianmukaisesti. 

 

Luvan saajan on toimitettava Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselle lupamää-

räyksessä 25 mainitun tarkistetun jätevedenpuhdistamon käyttö-, päästö- ja 

vaikutustarkkailuohjelman yhteydessä esitys laitteistokokoonpanosta, tarkkai-

lusta ja raportoinnista, jolla Torankijärven hapetus ja ilmastus toteutetaan tä-

män lupamääräyksen mukaisesti. 

 

Mikäli tarkkailutulokset osoittavat tai muutoin ilmenee, että hapetuksesta ja 

ilmastuksesta aiheutuu haitallisia muutoksia Torankijärven tilaan, Pohjois-Poh-

janmaan ELY-keskuksella on oikeus määrätä se keskeytettäväksi. 

 

27. Luvan saajan on poistettava säännöllisesti Kitroninpuron suulta Torankijär-

veä padottava kasvusto Kuusamon kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen 

hyväksymällä tavalla. 

 

28. Luvan saajan on 1.12.2022 mennessä toimitettava Pohjois-Suomen alue-

hallintovirastoon selvitys mahdollisista toimenpiteistä Torankijärven ja Kuusa-

mojärven Kirkkolahti–Haaposelän vesimuodostumien rehevöitymiskehityksen 

hillitsemiseksi.  

 

Selvityksessä on mm. esitettävä teknistaloudellinen vertailu eri vaihtoehdoista, 

joilla Torankijärveä ja Kuusamojärven Kirkkolahti-Haaposelän vesimuodostu-

maa voidaan kunnostaa. Yhtenä vaihtoehtoisena kunnostusmenetelmänä on 

selvityksessä oltava pohjasedimentin poisto ruoppaamalla Torankijärvestä, ja 

siihen liittyen luvan saajan on tehtävä selvitys Torankijärven pohjasedimentin 

määrästä ja laadusta ja kuivatusmahdollisuuksista. Selvityksessä on esitettävä 

arvio toimenpiteillä saavutettavista hyödyistä ja vaikutuksista mm. Torankijär-

ven ja Kuusamojärven Kirkkolahti–Haaposelän vesimuodostuman ekologisiin 

tiloihin. Selvitykseen on sisällytettävä luonnonsuojelulain 65 § tarkoittama  

Natura-arviointi, jossa Torankijärven kunnostuksen vaikutuksia tarkastellaan 

Torankijärven Natura-alueen suojeluperusteisiin lajeittain. 

 

Selvitykseen on myös sisällytettävä raportti Torankijärven hapetuksesta ja il-

mastuksesta ja esitys Torankijärven hapetuksen ja ilmastuksen jatkotoimenpi-

teistä ja mahdollisesta Kuusamojärven Kirkkolahti-Haaposelän vesimuodostu-

man tulevasta hapettamisesta ja ilmastamisesta. Selvityksessä on lisäksi esitet-

tävä yhteenveto jätevedenpuhdistamon toiminnasta ja tarkkailusta.  

 

Selvitykseen on lisäksi liitettävä arvio toimenpiteiden vaikutuksista jäteveden-

puhdistamon päästöistä johtuvien vesistön pilaantumisvahinkojen määrittämi-

seen. 

 

Lupaviranomainen voi selvityksen perusteella täsmentää lupamääräyksiä tai 

täydentää lupaa. 
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Aluehallintoviraston päätöksen perusteluja 

 

Päätöksen perusteluissa on esitetty Kuusamon kirkonkylän käsiteltyjen jäteve-

sien johtamiseen liittyviä aiempia lupaprosesseja. Asiassa on kyse Kuusamon 

uuden jätevedenpuhdistamon toimintaan ja jätevedenpuhdistamolla käsitelty-

jen jätevesien johtamiseksi viemäriputkella Torankijärveen myönnettävästä 

ympäristöluvasta. Kuusamon uudella jätevedenpuhdistamolla korvataan Toran-

gin jätevedenpuhdistamo, jonka toiminta loppuu, kun uusi jätevedenpuhdis-

tamo on otettu käyttöön. Uusi jätevedenpuhdistamo sijoittuu Torangin jäteve-

denpuhdistamosta noin 3,5 kilometriä länteen ja jätevedenpuhdistamolla käsi-

tellyt jätevedet johdetaan Torankijärveen noin 300 metrin etäisyydelle rannasta 

vesialueelle rakennettavan viemäriputken kautta. Nykyisin Torangin jäteve-

denpuhdistamolla käsitellyt jätevedet johdetaan Torankijärven rantaan. Perus-

teluissa on tarkasteltu vaihtoehtoisia jätevesien purkupaikkoja lupahakemuk-

seen liitetyn purkupaikkaselvityksen pohjalta. 

 

- - - 

 

Esitetyn jätevesien purkupaikan soveltuvuus  

 

Torankijärvi laskee Kitroninpuron kautta Kuusamojärven Kirkkoselälle. Käsi-

teltyjä jätevesiä on johdettu Kuusamon keskustaajaman välittömässä läheisyy-

dessä olevaan Torankijärveen 1960-luvulta lähtien. Jätevesien johtamisen seu-

rauksena järvi on rehevöitynyt ja sen luonnontila on muuttunut merkittävästi 

aiemmasta. Tämä pilaantuminen on tapahtunut vähitellen pitkän ajan kuluessa 

lainvoimaisten lupien nojalla. Nykyisellään Torankijärven rehevyystasoa pitää 

osin yllä järven orgaanisen sedimenttikerroksen aiheuttama sisäinen kuormi-

tus. Näin ollen, vaikka jätevedenpuhdistamon tuoma kuormitus loppuisi koko-

naan, ei sillä olisi ilmeisesti merkittäviä välittömiä parantavia vaikutuksia To-

rankijärven tilaan. 

 

Vesiin johdettavien päästöjen vaihtelut ovat lupamääräysten mukaisesti toimit-

taessa prosessin jatkuvasta luonteesta, vakiintuneesta tekniikasta ja tehok-

kaasta jätevesien käsittelemisestä johtuen kohtuullisen pienet. Häiriötilanteis-

sakaan ei ole odotettavissa, että purkuvesistöön johdettaisiin merkittävästi lu-

paratkaisusta poikkeavia päästöjä. Jätevedenpuhdistamolle tulee kiinteä vara-

voimakone, joka mitoitetaan siten, että sillä voidaan varmistaa koko laitoksen 

jätevesien käsittelyprosessin vaatima sähkön saanti sähkökatkojen aikana. Va-

ravoima käynnistyy automaattisesti mahdollisissa sähkökatkotilanteissa. Jäte-

vedenpuhdistamo mitoitetaan siten, että jätevedenpuhdistamolle tuleva jätevesi 

saadaan johdettua kokonaisuudessaan jäteveden käsittelyprosessiin ja käsitel-

tyä tehokkaasti. Jätevedenpuhdistamon laitteet mitoitetaan siten, että normaa-

lissa kuormitustilanteessa kaikille keskeisimmille laitteille on varalaitteet. 

 

Torankijärven ympäristön maankäyttö ja vesistön virkistyskäyttö on muotoutu-

nut vallitsevan tilanteen mukaan ja rakennettujen rantakiinteistöjen vesistö-

sidonnainen virkistyskäyttö on nykyään vähäistä. Järven aluetta käytetään ak-

tiivisesti esimerkiksi luontomatkailuun ja se on Kuusamon keskustaajaman vir-

kistysaluetta. Aiheutunut rehevöityminen on ollut yksi keskeinen tekijä alueen 

muodostumisessa linnustollisesti merkittäväksi luontokohteeksi ja Torankijär-

ven ottamiseksi Natura 2000 -verkostoon mukaan.  
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Torankijärven rantojen virkistyskäyttöä koskeva tilanne on edelleen muuttunut 

2010-luvulla. Torankijärven ympäri on rakennettu Torankijärven ympäristö-

reitti -niminen ulkoilureitti, joka on rakennettu 10 metriä leveän rasiteoikeuden 

nojalla useiden rakennettujen kiinteistöjen rakennusten ja rannan väliin.  

 

Tehokkaammin käsiteltyjen jätevesien johtaminen ei heikennä päätöksen mu-

kaisessa purkupaikassa vesistön ja sitä ympäröivien alueiden käyttömahdolli-

suuksia nykyiseen verrattuna terveellisyyden tai viihtyisyyden kannalta eivätkä 

Kuusamon uudelta jätevedenpuhdistamolta Torankijärveen johdetut käsitellyt 

jätevedet estä vesistön käyttöä nykytilannetta vastaavasti. 

 

Kuusamon uudella jätevedenpuhdistamolla käsiteltyjen jätevesien johtaminen 

Torankijärveen lupamääräyksiä noudattaen ei laajenna jo aiheutunutta vaiku-

tusaluetta vesistössä. Käsittelyä tehostamalla vaikutusalueen voi odottaa jos-

sain määrin pienenevän. 

 

Paras käyttökelpoinen tekniikka 

 

Toimittaessa hakemuksessa esitetyn ja päätöksen lupamääräysten mukaisesti, 

voidaan toiminnan katsoa edustavan parasta käytettävissä olevaa tekniikkaa 

kyseisen kokoluokan jätevedenpuhdistamolle. 

 

Toiminnalle on asetettu päästöjä rajoittavat lupamääräykset, jotka perustuvat 

parhaan käyttökelpoisen tekniikan soveltamiseen. Annetut jäteveden käsittely-

vaatimukset sekä toiminnan ja päästöjen tarkkailuvaatimukset varmistavat jä-

tevedenpuhdistamon tehokkaan toiminnan. 

 

Jätevedenpuhdistamon purkuvesistönä oleva Torankijärvi on välttävässä ja 

Kuusamojärven Kirkkolahti–Haaposelän vesimuodostuma tyydyttävässä eko-

logisessa tilassa. Tilan parantaminen edellyttää purkuvesistöjen kunnostustoi-

mien lisäksi myös Torankijärveen kohdistuvan ulkoisen kuormituksen leikkaa-

mista. Tämän vuoksi esimerkiksi jätevedenpuhdistamolta Torankijärveen joh-

dettavan käsitellyn jäteveden fosforin jäännöspitoisuus on määrätty luvan saa-

jan esityksestä poiketen tasolle 0,25 mg/l, joka on paremmissa laimenemisolo-

suhteissa olevissa purkupaikoissa BAT-vaatimustason ylittävää.  

 

Lupaharkinnan lopputulos 

 

Ympäristönsuojelulain 48 §:n 2 momentin mukaisesti ympäristölupa on myön-

nettävä, mikäli toiminnasta ei annetut lupamääräykset huomioon ottaen ai-

heudu ympäristönsuojelulain 49 §:n 1 momentissa tarkoitettuja vaikutuksia 

eikä muitakaan laissa tai muussa säädöksessä kiellettyjä vaikutuksia. 

 

Kun toimintaa harjoitetaan tässä päätöksessä esitetyllä tavalla ja noudatetaan 

annettuja määräyksiä, toiminta täyttää ympäristönsuojelu- ja jätelain sekä 

eräistä naapuruussuhteista annetun lain sekä niiden nojalla annettujen asetus-

ten vaatimukset. Asiaa ratkaistaessa on otettu huomioon myös, mitä luonnon-

suojelulaissa ja sen nojalla säädetään. 

 

Ympäristönsuojelulain 49 §:n 1 momentissa tarkoitettuja luvan myöntämisen 

edellytyksiä arvioitaessa on asetettavat lupamääräykset ja toiminnan sijoitus-

paikka huomioon ottaen varmistauduttava siitä, ettei toiminnasta aiheudu yksi-
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nään tai yhdessä muiden toimintojen kanssa mainitussa momentissa tarkoitet-

tuja kiellettyjä seurauksia. 

 

Toiminnasta ei asetetut lupamääräykset ja toiminnan sijoituspaikka huomioi-

den aiheudu päätöksen mukaisesti toimittaessa terveyshaittaa, merkittävää 

muuta ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa, maaperän eikä pohjaveden pi-

laantumista, erityisten luonnonolosuhteiden huonontumista, vedenhankinnan 

tai yleiseltä kannalta tärkeän muun käyttömahdollisuuden vaarantumista toi-

minnan vaikutusalueella eikä eräistä naapuruussuhteista annetussa laissa tar-

koitettua kohtuutonta rasitusta. 

 

Ympäristölupa on voitu siten myöntää Kuusamon uuden jätevedenpuhdista-

mon toimintaan ja jätevedenpuhdistamolla käsiteltyjen jätevesien johtamiseen 

viemäriputkella Torankijärveen, kun otetaan huomioon lupamääräyksillä toi-

minnalle annetut rajoitukset ja velvoitteet. 

 

Määräyksiä annettaessa on otettu huomioon toiminnan aiheuttama pilaantumi-

sen todennäköisyys ja onnettomuusriski sekä alueen kaavamääräykset. Lupa-

määräyksiä asetettaessa on lisäksi otettu huomioon toiminnan luonne (asuma-

jätevesien käsittely), sen alueen ominaisuudet, johon toiminnan vaikutukset 

kohdistuvat, toiminnan vaikutus ympäristöön, pilaantumisen ehkäisemiseksi 

tarkoitettujen toimien merkitys ympäristön kokonaisuuden kannalta sekä tekni-

set ja taloudelliset mahdollisuudet toteuttaa nämä toimet. 

 

Vaatimukset hallinto-oikeudessa 

 

 on hakenut muutosta aluehallintoviraston päätökseen. Vali-

tuskirjelmään liitetyissä muistutuksissa aluehallintovirastolle muutoksenhakija 

on esittänyt seuraavanlaisia vaatimuksia: valituksenalainen jätevedenpuhdis-

tamo on toteutettava niin, että veden ominaispainon muuttamiseen käytettävät 

kemikaalit kielletään ja volyymiin sekä riittävään varoallastilavuuteen nähden 

tarpeelliset ja korkeusasemaltaan erilaiset selkeytysaltaat rakennetaan ja lo-

puksi lietteestä vapaa vesi ohjataan maasuodattamon kautta erämaahan. Muu-

toksenhakija on lisäksi vaatinut, että häntä kuullaan suullisesti hallinto-oikeu-

dessa ja että asiassa suoritetaan katselmus. Valituksessa on esitetty perusteluina 

muun muassa seuraavaa: 

 

Kuusamon energia- ja vesiosuuskunnan toiminta on luonnonlakien vastaista. 

Jätevedenpuhdistamolla on ollut aikaisemmin selkeytysaltaita. Aiemmin käy-

tössä olleet selkeytysaltaat ovat olleet liian pieniä, liian lähellä Torankijärveä 

ja virheellisesti samassa tasossa järven kanssa. 

 

Nykyisellä puhdistamolla ei käytetä selkeytysaltaita. Laitoksella saadaan tal-

teen vain osa kiintoaineksesta. Kiintoaine näkyy Torankijärvessä kelluvina 

lauttoina ja suurin osa kiintoaineesta painuu järven pohjaan kemiallisen aineen 

vaikutuksesta. Uusi puhdistamo ei tuo tietojen perusteella parannusta asiaan. 

Asian valvontaa vaikeutetaan jatkamalla laskuputkea syvemmälle järveen. Ve-

sinäytteitä ei oteta laitokselta tulevasta vedestä, joka on Ahma Ympäristö Oy:n 

laboratorion mukaan hengenvaarallista. Lupaehdoissa on virheellisesti mää-

rätty ottamaan näytteet valuma-alueilta tulevista vesistä. Yleisessä käytössä 

olevaan vesistöön laskettavasta vedestä otettavat näytteet tulee ottaa laitokselta 

tulevasta vedestä ja kiintoaineesta. Suurin haitta toiminnasta koituu Torankijär-
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velle ja Kuusamojärvelle. Ympäristötarkastaja on todennut, että järvillä kellu-

vat lautat ovat vesikasvustoa, mutta valituksen oheen liitetyn pintavesinäytteen 

tulos kertoo muuta. Toiminnanharjoittajan maksamat korvaukset rannanomis-

tajille ja kirkonkylän osakaskunnalle ovat haittaan nähden liian pienet. Asiassa 

on tarpeen suorittaa katselmus asian tutkimiseksi ja havainnoimiseksi, sillä 

haitat eivät ilmene asiakirjoista.  

 

Muutoksenhakijalta on perustuslaillista oikeutta loukaten toistaiseksi evätty 

asian suullinen esittäminen. Muutoksenhakijalle asian selvittäminen suullisesti 

mahdollisen maastokatselmuksen yhteydessä on tarpeen terveydellisistä syistä. 

 

Asian käsittely hallinto-oikeudessa 

 

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on antanut valituksen johdosta lausunnon, 

jossa on todettu, että se viittaa valituksen osalta luparatkaisuun ja sen peruste-

luihin. Ympäristölupamenettely on lähtökohtaisesti kirjallista menettelyä. 

Aluehallintovirasto ei ole pitänyt tarpeellisena järjestää valituksen kohteena 

olevassa asiassa ympäristönsuojelusta annetun valtioneuvoston asetuksen  

13 §:ssä säädettyä yleisön kuulemistilaisuutta. Valittaja on saanut puhelimitse 

neuvontaa mahdollisuudesta käyttää asiassa avustajaa tai asiamiestä. Hänelle 

on myös annettu lisäaikaa täydentää muistutustaan, minkä valittaja on myös 

tehnyt.   

 

Valituksenalaisessa asiassa on tehty 16.10.2019 hallintolain 39 §:n mukainen 

tarkastus Kuusamossa, johon on kutsuttu mukaan hakijan edustajat, Pohjois-

Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksesta valvontaviranomai-

nen sekä Kuusamon kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen. Tarkastuk-

sella on tutustuttu tarkemmin uuden jätevedenpuhdistamon sijaintipaikkaan ja 

jätevedenpuhdistamolla käsiteltyjen jätevesien purkupaikkaan Torankijärvessä. 

Sen lisäksi tarkastuksella on tutustuttu Torangin järvialueeseen yleisellä tasolla 

ja hakemuksen käsittelyaikavaatimusten vuoksi myös Torangin vanhaan jäte-

vedenpuhdistamoon. Tarkastuksen kohteena ei ole ollut asioita, jotka välittö-

mästi kohdistuvat valittajaan, jonka asianosaisuus perustuu yhteisen vesialueen 

osakkuuteen. Tämän takia valittajaa ei ole kutsuttu mukaan tarkastukseen.   

 

Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on antanut vali-

tuksen johdosta vastineen, jossa on todettu, että ELY-keskuksella ei ole lisättä-

vää valitukseen liittyen ja että ELY-keskus viittaa aiemmin 30.9.2019 Pohjois-

Suomen aluehallintovirastolle antamaansa lupahakemukseen liittyvään lausun-

toon. 

 

Kuusamon kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen on antanut valituksen 

johdosta vastineen, jossa on esitetty, että valitus hylätään ja valituksenalainen 

päätös pysytetään muuttumattomana.  

 

Valituksessa ei esitetä valituksenalaiseen lupaan vaatimuksia tai muutoksia. 

Valituksessa moititaan nykyisen jätevedenpuhdistamon toimintaa ja valvontaa. 

Valituksessa kerrotut asiat ovat valvontaan liittyviä asioita, eikä niillä ole 

oleellista merkitystä valituksenalaista lupa-asiaa ratkaistaessa. 

  

Kuusamon energia- ja vesiosuuskunta on antanut valituksen, lausunnon ja vas-

tineiden johdosta vastineen, jossa on esitetty valituksen hylkäämistä. 
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Kuusamon energia- ja vesiosuuskunta teettää toiminnanharjoittajana nyt 

myönnettyyn ympäristölupapäätökseen perustuen selvityksen Torankijärven 

pohjasedimentin määrästä, laadusta ja mahdollisuudesta pohjasedimentin pois-

tamiseen. Nykyisellä puhdistamolla on saavutettu erittäin hyvät puhdistustu-

lokset, jotka ovat alittaneet lainvoimaisen ympäristöluvan mukaisten ehtojen 

mukaiset arvot. Valituksessa väitetään virheellisesti puhdistamolietteiden me-

nevän Torankijärveen. Sekä Kirkonkylän että Rukan puhdistamoilta kertyy lie-

tettä noin 4 000–4 500 tonnia vuodessa. Ne eivät mene Torankijärveen, vaan 

lietteet avokompostoidaan toisaalla. Kuusamon energia- ja vesiosuuskunnalla 

on käynnissä kehityshankkeita BAT-tekniikan (parhaan käytettävissä olevan 

tekniikan) käyttöön ottamisesta niin, että jatkossa lietteitä ei enää avokompos-

toida. Lietteisiin sitoutuu eri tutkimusten mukaisesti 80–90 % haitallisista ai-

neista kuten mikromuovit ja lääkejäämät. Viranomaisilla on ja on ollut tiedossa 

Torankijärven biologinen tila. 

 

Kuusamon energia- ja vesiosuuskunnalla ei ole lausuttavaa aluehallintoviras-

ton, ELY-keskuksen ja Kuusamon kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen 

lausuntoon ja vastineisiin. 

 

Muutoksenhakija on antanut lausunnon ja vastineiden johdosta vastaselityksen 

ja vastaselityksen täydennyksen. Muutoksenhakija on vedonnut tasavertaiseen 

kohteluun kuulemistilaisuuden toteuttamiseksi paikan päällä. Muutoksenhakija 

on ilmoittanut, että valitus koskee myös nykyistä jätevedenpuhdistamotoimin-

taa.  

 

Kuusamon energia- ja vesiosuuskunnan väitteistä huolimatta Torankijärveen 

päästetään kiintoaineita, jonka muutoksenhakija on todennut asettamalla omat 

mittakepit lähelle laskuputkea. Kiintoainetta suurempi haitta ovat kemikaalit, 

joita laitoksella lisätään veteen. Torankijärveen laskettavan veden tulee olla 

juomakelpoista, eikä nykyisellä puhdistamolla käytettäviä myrkkyjä saa käyt-

tää veden puhdistamisessa. Puhdistamolla tulee käyttää selkeytysaltaita, joiden 

koko on riittävä käsiteltävän veden määrään nähden. Vesi tulee myös johtaa 

maasuodattamon läpi, jotta siitä saadaan riittävän puhdasta.  

  

Hallinto-oikeuden ratkaisu 

 

1. Hallinto-oikeus hylkää vaatimuksen suullisen käsittelyn ja katselmuksen 

järjestämisestä. 

 

2. Hallinto-oikeus hylkää valituksen. 

 

Perustelut 

 

1. Suullisen käsittelyn ja katselmuksen järjestämistä koskeva vaatimus 

 

Oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 48 §:n 1 momentin mukaan 

hallintotuomioistuin voi järjestää asian selvittämiseksi katselmuksen. Katsel-

muksessa tehdään havaintoja kiinteistöstä, maisemasta, rakennelmasta tai 

muusta sellaisesta kohteesta, jota ei hankaluudetta voida tuoda tuomioistui-

meen. 

 

Oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 57 §:n 1 momentin mukaan 

hallintotuomioistuimen on järjestettävä suullinen käsittely, jos tuomioistuin 
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pitää sitä tarpeellisena tai yksityinen asianosainen sitä vaatii. Suullisessa käsit-

telyssä voidaan kuulla asianosaista, päätöksen tehnyttä viranomaista, todistajia 

ja asiantuntijoita sekä ottaa vastaan muuta selvitystä. 

 

Saman pykälän 2 momentin mukaan tuomioistuin voi asianosaisen vaatimuk-

sesta huolimatta jättää suullisen käsittelyn järjestämättä, jos 1) suullista käsit-

telyä vaatineen asianosaisasema perustuu kunnan tai muun yhteisön jäsenyy-

teen, 2) asian ratkaisemiseksi merkityksellisistä tosiseikoista on jo saatu riit-

tävä selvitys, jonka perusteella asia voidaan ratkaista ilman, että tuomioistui-

melle jää varteenotettavaa epäilystä tosiseikoista, 3) tosiseikat voidaan selvit-

tää muulla tavoin, 4) suullinen käsittely on jo järjestetty samassa asiassa hal-

lintotuomioistuimessa tai 5) suullisen käsittelyn järjestäminen on muuten il-

meisen tarpeetonta, kun otetaan huomioon asian laatu ja merkitys asianosai-

selle sekä oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin vaatimukset. 

 

Muutoksenhakija on vaatinut, että asiassa tulee järjestää katselmus ja kuule-

mistilaisuus, jonka yhteydessä hän voi suullisesti esittää asiansa. Muutoksen-

hakija on esittänyt, ettei hän terveydellisten seikkojen vuoksi pysty ilmaise-

maan itseään täysin kirjallisessa prosessissa. Muutoksenhakija on vedonnut 

perustuslain tarkoittamiin oikeusturvan takeisiin sekä vammaisten tasavertai-

seen kohteluun.  

 

Oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain (hallintoprosessilain) 13 §:n 

mukaan valitus on tehtävä kirjallisesti. Pääsääntönä hallintoasioissa on kirjalli-

nen prosessi. Muutoksenhakijalla on oikeudenkäynnistä hallintoasioissa anne-

tun lain 30 §:ssä säädetty oikeus käyttää asiamiestä tai avustajaa. Hallintopro-

sessilain 57 §:n 1 momentin mukaan hallintotuomioistuimen on järjestettävä 

suullinen käsittely, jos tuomioistuin pitää sitä tarpeellisena tai jos asianosainen 

sitä vaatii. Saman pykälän 2 momentin mukaan tuomioistuin voi asianosaisen 

vaatimuksesta huolimatta jättää suullisen käsittelyn järjestämättä, jos asian rat-

kaisemiseksi merkityksellisistä tosiseikoista on jo saatu riittävä selvitys, jonka 

perusteella asia voidaan ratkaista ilman, että tuomioistuimelle jää varteenotet-

tavaa epäilystä tosiseikoista tai jos tosiseikat voidaan selvittää muulla tavoin.  

 

Suomen perustuslain 21 §:n 2 momentin ja Euroopan ihmisoikeussopimuksen 

6(1) artiklan mukaan käsittelyn julkisuus ja suullisuus kuuluvat oikeudenmu-

kaisen oikeudenkäynnin takeisiin. Arvioitaessa suullisen käsittelyn järjestämis-

tarvetta asiaa ja tilannetta on tarkasteltava kokonaisuutena ja punnittava eri te-

kijöiden merkitystä ja painoarvoa yksittäistapauksessa. Hallintotuomioistui-

men on lain mukaan muutoinkin huolehdittava asian selvittämisestä. Muutok-

senhakija on valituksessaan ja siihen liittämissään kirjelmissä aluehallintovi-

rastolle vedonnut kyseessä olevan uuden jätevedenpuhdistamon jätevesien joh-

tamisen vaikutuksiin Torankijärveen ja esittänyt käsityksensä toiminnan haital-

lisista vaikutuksista. Hallinto-oikeus katsoo, että asian laatu ja muutoksenhaki-

jan esittämät seikat sekä asiakirjoista saatava selvitys huomioon ottaen suulli-

sen käsittelyn järjestäminen muutoksenhakijan kuulemiseksi ei ole tarpeen. 

Katselmuksen toimittaminen ei ole asiakirjoista saatava selvitys huomioon ot-

taen myöskään tarpeen. Kyseessä olevan asian kirjallinen käsittely ei vaaranna 

oikeudenkäynnin oikeudenmukaisuutta tai tasapuolisuutta.  
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2. Pääasia 

 

Lupa-asian käsittely aluehallintovirastossa 

 

Ympäristönsuojelulain 43 ja 44 §:ssä on säännökset lupahakemuksesta tiedot-

tamisesta, joiden mukaan lupaviranomaisen on varattava asianosaisille tilai-

suus tehdä lupa-asian johdosta muistutuksia. Muillekin tahoille varataan tilai-

suus lausua lupa-asian johdosta kirjallisesti. Ympäristölupa-asian johdosta teh-

tävä kuuleminen ja asian selvittämiskeinot ovat siten pääsääntöisesti kirjallista 

menettelyä. Ympäristönsuojelusta annetun valtioneuvoston asetuksen 13 §:ssä 

säädetään lupahakemuksen käsittelystä, käsittely voi joissakin tilanteissa olla 

osin suullista. Asian selvittämiseksi voidaan järjestää yleisön kuulemistilai-

suus, jossa voidaan esittää muistutuksia ja mielipiteitä. Asianosaiselle on varat-

tava tilaisuus olla läsnä hallintolain 38 §:ssä tarkoitetussa katselmuksessa. Vi-

ranomainen voi toimittaa lisäksi hallintolain 39 §:ssä tarkoitetun tarkastuksen, 

josta ilmoitetaan ainakin sille asianosaiselle, jota asia välittömästi koskee.  

 

Hallintolain 37 §:n mukaan viranomaisen on pyynnöstä varattava asianosai-

selle tilaisuus esittää vaatimus tai selvitys suullisesti, jos se on tarpeen asian 

selvittämiseksi ja kirjallinen menettely tuottaa asianosaiselle kohtuuttomia vai-

keuksia.  

 

Asiakirjoista ilmenee, että muutoksenhakija on laatinut ja toimittanut aluehal-

lintovirastolle kirjallisen muistutuksen lupahakemuksen johdosta ja lisäksi täy-

dentänyt muistutustaan kirjallisesti. Hallinto-oikeus toteaa, että hallintolaissa 

säädetyt muut asian selvittämiskeinot, kuten katselmuksen toimittaminen, ovat 

viranomaisen harkinnassa. Aluehallintovirasto on toimittanut lupa-asiasta tie-

dottamisen jälkeen tarkastuksen, johon on kutsuttu luvan hakija, jota asia välit-

tömästi koskee sekä valvontaviranomaisia. Aluehallintoviraston lausunnosta 

ilmenevästi tarkastuksen kohteena ei ole ollut asioita, jotka välittömästi koh-

distuisivat muutoksenhakijaan. Edellä lausutun perusteella hallinto-oikeus kat-

soo, ettei lupa-asian käsittelyssä ole tapahtunut menettelyvirhettä.  

 

Ympäristölupa-asia 

 

Sovellettavat oikeusohjeet 

 

Ympäristönsuojelulain 48 §:n 1 momentin mukaan lupaviranomaisen on tutkit-

tava ympäristöluvan myöntämisen edellytykset ja otettava huomioon asiassa 

annetut lausunnot ja tehdyt muistutukset ja mielipiteet. Lupaviranomaisen on 

muutoinkin otettava huomioon, mitä yleisen ja yksityisen edun turvaamiseksi 

säädetään. 

 

Ympäristönsuojelulain 49 §:n 1 momentin mukaan ympäristöluvan myöntämi-

nen edellyttää, ettei toiminnasta, asetettavat lupamääräykset ja toiminnan sijoi-

tuspaikka huomioon ottaen, aiheudu yksinään tai yhdessä muiden toimintojen 

kanssa 1) terveyshaittaa, 2) merkittävää muuta 5 §:n 1 momentin 2 kohdassa 

tarkoitettua seurausta tai sen vaaraa, 3) 16–18 §:ssä kiellettyä seurausta, 4) eri-

tyisten luonnonolosuhteiden huonontumista taikka vedenhankinnan tai ylei-

seltä kannalta tärkeän muun käyttömahdollisuuden vaarantumista toiminnan 

vaikutusalueella, 5) eräistä naapuruussuhteista annetun lain 17 §:n 1 momen-

tissa tarkoitettua kohtuutonta rasitusta - - - 
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Ympäristönsuojelulain 52 §:n 1 momentin mukaan ympäristöluvassa on annet-

tava tarpeelliset määräykset 1) päästöistä, päästöraja-arvoista, päästöjen ehkäi-

semisestä ja rajoittamisesta sekä päästöpaikan sijainnista, 2) maaperän ja poh-

javesien pilaantumisen ehkäisemisestä, 3) jätteistä sekä niiden määrän ja hai-

tallisuuden vähentämisestä, 4) toimista häiriö- ja muissa poikkeuksellisissa ti-

lanteissa, 5) toiminnan lopettamisen jälkeisestä alueen kunnostamisesta ja 

päästöjen ehkäisemisestä sekä muista toiminnan lopettamisen jälkeisistä toi-

mista, 6) muista toimista, joilla ehkäistään tai vähennetään ympäristön pilaan-

tumista tai sen vaaraa. 

 

Saman pykälän 3 momentin mukaan lupamääräyksiä annettaessa on otettava 

huomioon toiminnan luonne, sen alueen ominaisuudet, jolla toiminnan vaiku-

tus ilmenee, toiminnan vaikutus ympäristöön kokonaisuutena, ympäristön pi-

laantumisen ehkäisemiseksi tarkoitettujen toimien merkitys ympäristön koko-

naisuuden kannalta sekä tekniset ja taloudelliset mahdollisuudet toteuttaa 

nämä toimet. Päästöraja-arvoa sekä päästöjen ehkäisemistä ja rajoittamista 

koskevien lupamääräysten tulee perustua parhaaseen käyttökelpoiseen tekniik-

kaan. Lupamääräyksissä ei kuitenkaan saa velvoittaa käyttämään vain tiettyä 

tekniikkaa. Lisäksi on tarpeen mukaan otettava huomioon energian ja materi-

aalien käytön tehokkuus sekä varautuminen onnettomuuksien ehkäisemiseen ja 

niiden seurausten rajoittamiseen. 

 

Ympäristönsuojelulain 62 §:n 1 momentin mukaan ympäristöluvassa on annet-

tava tarpeelliset määräykset päästöjen ja toiminnan tarkkailusta sekä toiminnan 

vaikutusten ja toiminnan lopettamisen jälkeisen ympäristön tilan tarkkailusta. 

Luvassa on lisäksi annettava tarpeelliset määräykset jätelain 120 §:ssä sääde-

tystä jätehuollon seurannasta ja tarkkailusta sekä jätteen käsittelyn seuranta- ja 

tarkkailusuunnitelmasta ja sen noudattamisesta. 

 

Saman pykälän 2 momentin mukaan tarkkailun toteuttamiseksi luvassa on 

määrättävä mittausmenetelmistä ja mittausten tiheydestä. Luvassa on myös 

määrättävä siitä, miten seurannan ja tarkkailun tulokset arvioidaan ja miten tu-

lokset toimitetaan valvontaviranomaiselle. Toiminnanharjoittaja voidaan mää-

rätä antamaan valvontaa varten myös muita tarpeellisia tietoja. 

 

Yhdyskuntajätevesistä annetun valtioneuvoston asetuksen 4 §:n mukaan jäte-

vedet on puhdistettava biologisesti tai sitä vastaavalla tavalla ja käsittelyn on 

täytettävä tämän asetuksen liitteen taulukon 1 vaatimukset. Jätevesistä on pois-

tettava fosforia ja fosforin poiston on täytettävä liitteen taulukon 2 vaatimuk-

set. 

 

Yhdyskuntajätevesistä annetun valtioneuvoston asetuksen 5 §:n mukaan yh-

dyskuntien jätevedenpuhdistamoista kertyvää käsiteltyä tai käsittelemätöntä 

jätevesilietettä ei saa päästää vesiin. 

 

Yhdyskuntajätevesistä annetun valtioneuvoston asetuksen 6 §:n mukaan jäte-

vedenpuhdistamo on rakennettava sellaiseksi, että sinne tulevasta, käsittelyssä 

olevasta ja vesiin johdettavasta jätevedestä voidaan ottaa edustavat näytteet. 

Yhdyskuntajätevedenpuhdistamon kuormitusta ja sen vaikutuksia vastaanotta-

vaan vesiympäristöön tulee tarkkailla. Tarkkailun on täytettävä liitteen B 

osassa asetetut vaatimukset. 
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Asiassa saatu selvitys 

 

Hakemus koskee Kuusamon kaupungin uutta jätevedenpuhdistamoa, jolla kä-

sitellään Kuusamon keskustaajaman ja sen lähialueen noin 12 000 asukkaan 

yhdyskuntajätevedet. Jätevedenpuhdistamolla käsitellään myös useiden yritys-

ten ja palveluiden jätevedet sekä sako- ja umpikaivolietteet koko kunnan alu-

eelta. Vedenkäsittelyn piiriin kuuluvan meijerin jätevedet johdetaan esikäsitel-

tyinä viemäriverkostoon. Vedenpuhdistamo sijaitsee kiinteistöllä Majavasuo 

305-411-104-23.  

 

Hakemuksen tarkoittama jätevedenpuhdistamo korvaa kokonaisuudessaan 

vanhan laitoksen. Vedenpuhdistus toteutetaan aktiivilieteprosessissa. Puhdista-

molle tulevasta jätevedestä erotetaan kiintoaine välppäyksessä ja esiselkeytyk-

sessä, josta vesi johdetaan biologiseen vaiheeseen ilmastusaltaisiin. Ilmastusal-

taista aktiiviliete johdetaan jälkiselkeytykseen, jossa bakteerimassa laskeute-

taan ja johdetaan takaisin ilmastusaltaiden alkupäähän. Jälkiselkeytyksestä 

vesi johdetaan edelleen tertiäärikäsittelyyn liukoisen fosforin saostamisen te-

hostamiseksi. Typenpoisto tapahtuu denitrifikaatio-nitrifikaatio-prosessissa. 

Fosforin saostamiseen esiselkeytyksessä ja ilmastusaltaissa käytetään ferrisul-

faattia ja tertiäärikäsittelyssä polyalumiinikloridia tai alumiinisulfaattia. Liet-

teen kuivauksessa ja mahdollisesti myös tertiäärikäsittelyssä käytetään laskeu-

tuvuuden ja veden erottumisen parantamiseksi polymeerejä. Kaikki puhdistus-

prosessissa syntyvät lietteet eli primääriliete esiselkeytyksestä, ylimääräinen 

bioliete ilmastuksesta ja kemiallinen liete tertiäärikäsittelystä johdetaan sakeut-

tamoon ja edelleen lietteen kuivaukseen. Lietteen käsittely tapahtuu kokonaan 

sisätiloissa. Kuivattu liete kuljetetaan jatkokäsittelyyn Kuusamon energia- ja 

vesiosuuskunnan kompostointikentälle noin 7 kilometrin etäisyydelle Kuusa-

mon keskustaajamasta. 

 

Käsitellyt jätevedet lasketaan viemäriputkea pitkin noin neljän kilometrin etäi-

syydellä Kuusamon keskustaajamassa sijaitsevaan Torankijärveen. Toranki-

järvi laskee edelleen Kitroninpuron kautta Kuusamojärven Kirkkolahti–Haa-

poselän vesimuodostumaan. Vesien purkupaikka sijoitetaan hakemuksen mu-

kaan kolmen metrin vesisyvyyteen noin 300 metrin päähän rannasta Toranki-

järveen. Putken uusi sijainti tehostaa hakemuksessa esitetyn arvion mukaan 

jätevesien sekoittumista Torankijärvessä.  

 

Torankijärvi on pinta-alaltaan pieni ja rehevä järvi, jolla on laajoja kasvilli-

suusvyöhykkeitä. Torankijärvi (FI1101642) on osa Natura 2000-verkostoa lin-

tudirektiivin mukaisena erityisenä suojelualueena. Torankijärveen on jo 1960-

luvulta lähtien laskettu jätevesiä. Torankijärven veden laatua on tarkkailtu 

osana Kemijoen latvavesistöalueen velvoitetarkkailua vuodesta 1975 alkaen ja 

siinä saatujen havaintojen mukaan veden ravinnepitoisuudet ovat korkeita ja 

järvessä esiintyy ajoittaista hapen vajausta ja happikatoja. Kesällä 2009 Toran-

kijärvessä esiintyi etenkin ranta-alueilla suurina massoina Mougeotia-yhtymä-

levää. Järven valuma-alue on noin yhdeksän neliökilometriä, ja suuri osa jär-

ven valumavedestä on peräisin jätevedenpuhdistamon purkuvesistä. Veden teo-

reettinen vaihtumisaika on järvessä noin kaksi vuotta. Pitkän viipymän seu-

rauksena Torankijärvessä tapahtuu ravinteiden ja haitta-aineiden pidättymistä, 

joka vähentää kuormitusta alapuolisessa vesistössä. 

 

Lupahakemuksessa esitetyn arvion mukaan uudessa puhdistamossa käsiteltä-
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vien vesimäärien suureneminen kasvattaisi hieman fosforikuormitusta ja typpi-

kuormitus vähentyisi puoleen nykyisestä. Ammoniumtyppikuormituksen pie-

neneminen parantaa happitilannetta ja vähentää fosforin vapautumista pohja-

lietteestä.  

 

Oikeudellinen arvio ja johtopäätökset 

 

Valituksenalaisen päätöksen tarkoittamalla jätevedenpuhdistamolla korvataan 

kokonaan vanha puhdistamo. Arvioinnin lähtökohtana on siten hakemuksen 

tarkoittaman, kokonaan uuden jätevedenpuhdistamon toiminta ja siitä aiheutu-

vat vaikutukset purkuvesistönä toimivalle Torankijärvelle ja sen alapuoliselle 

Kuusamojärvelle. Valituksessa esitetyt seikat vanhan jätevedenpuhdistamon 

toiminnasta ja aikaisemmasta lupapäätöksestä ovat valvonnallisia seikkoja, 

joita ei käsitellä nyt kyseessä olevassa lupa-asiassa.  

 

Puhdistamolla käytetään saostuskemikaalina polyalumiinikloridia (PAC). Sa-

maa kemikaalia käytetään vesilaitoksilla kotitalouksille toimitettavan juoma-

veden puhdistamiseen. Saostaminen tapahtuu altaissa, jotka ovat sisätiloissa. 

Hallinto-oikeus toteaa, että polyalumiinikloridi on parhaan käytettävissä ole-

van tekniikan (BAT) mukaista, eikä sen käytöllä ole hakemuksen mukaisessa 

toiminnassa haitallisia vaikutuksia purkuvesistönä käytettävän Torankijärven 

luonnonolosuhteisiin. Hakemussuunnitelmassa kuvatut altaat ovat riittävät ha-

kemuksessa kuvatun prosessin tarpeisiin. Valituksenalaisen päätöksen lupa-

määräyksessä 25 on asetettu toiminnanharjoittajalle velvollisuus tarkkailla 

myös saostuskemikaalin jäännöspitoisuutta Torankijärveen laskettavasta jäte-

vedestä. Asiassa saadun selvityksen mukaan vedenpuhdistuslaitokselta poistet-

tavan käsitellyn veden alumiinipitoisuudet täyttävät yhdyskuntajätevedelle 

asetetut vaatimukset.  Valituksessa mainittu jäteveden maahan imeyttäminen ei 

ole hyväksyttävä yhdyskuntajätevesien käsittelymenetelmä.  

 

Hakemuksessa esitetty tekniikka kiintoaineen ja lietteen poistamiseksi jäteve-

destä on nykytekniikan mukaista ja täyttää asiassa saadun selvityksen mukaan 

yhdyskuntajätevesistä annetussa valtioneuvoston asetuksessa säädetyt käsitte-

lyvaatimukset. Hakemuksen mukaisen puhdistustekniikan tuloksena Toranki-

järveen ei synny kiintoainekasaumia. Lupamääräyksessä 3 on asetettu jäteve-

denpuhdistamolta Torankijärveen johdettavan jäteveden kiintoaineen jäännös-

pitoisuuden raja-arvoksi 15 mg/l. 

 

Valituksenalaisen päätöksen lupamääräyksessä 25 on muun muassa määrätty, 

että jätevedenpuhdistamon käyttö-, päästö- ja vaikutustarkkailu sekä rapor-

tointi on toteutettava päätöksen kertoelmaosassa esitetyn tarkkailusuunnitel-

man mukaisesti. Puhdistamolle tulevasta jätevedestä ja sieltä Torankijärveen 

johdettavasta vedestä otetaan näytteet 12 kertaa vuodessa. Lisäksi luvan saajan 

on lisättävä tarkkailupisteet Torankijärveen uuden jätevesien purkukohdan lä-

heisyyteen ja Kuusamojärven vesimuodostumaan. Hallinto-oikeus toteaa, että 

päästötarkkailu lupamääräyksen 25 mukaisesti toteutettuna määrittää luotetta-

vasti puhdistamolta Torankijärveen aiheutuvan kuormituksen ja että vaikutus-

tarkkailun näytteenottopaikat on valittu asianmukaisesti. Toiminnan tarkkai-

lusta on siten annettu ympäristönsuojelulain 62 §:n mukaiset riittävät lupamää-

räykset. 

 

Uuden jätevedenpuhdistamon toimintaedellytyksiä on tiukennettu aiempaan 

toimintaan nähden. Poistettavan jäteveden laatua koskee lupamääräys 3, jonka 
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mukaan typen kokonaispitoisuuden sallittu raja-arvo on 15 mg/l ja ammonium-

typen pitoisuuden raja-arvo on 8 mg/l. Typen poisto on keskeinen Torankijär-

ven tilaa parantava uusi prosessi jäteveden puhdistuksessa ja hakemuksen mu-

kaisen toiminnan tuloksena Torankijärveen laskettavan jäteveden ammonium-

typpikuormitus ja kokonaistyppikuormitus pienenevät merkittävästi. Tarkkai-

lutulosten perusteella ammoniumtyppikuormalla on ollut merkittävä vaikutus 

järven heikkoon happitilanteeseen. Valituksenalaisella päätöksellä on asetettu 

fosforin jäännöspitoisuus tasolle 0,25 mg/l, joka on BAT-vaatimustason mukai-

nen. 

 

Hallinto-oikeus katsoo, että jätevedenpuhdistamon toiminta on valituksenalai-

sessa päätöksessä asetettujen lupamääräysten mukaisesti toimittaessa parhaan 

käytettävissä olevan tekniikan mukaista eikä toiminnasta aiheudu Torankijär-

ven tai Kuusamojärven vedenlaadun tai luonnonolojen heikkenemistä tai 

muuta ympäristönsuojelulain 49 §:n 1 momentissa tarkoitettua kiellettyä seu-

rausta. 

 

Edellä mainituilla perusteilla aluehallintoviraston päätöksen muuttamiseen ei 

valituksen johdosta ole syytä ja valitus on siten hylättävä. 

 

Sovelletut oikeusohjeet 

 

Perusteluissa mainitut 

 

Julkinen kuulutus   

Päätös on annettu julkisella kuulutuksella. 

 

Päätöksestä ilmoittaminen 

 

Kuusamon kaupunginhallituksen on viipymättä julkaistava tieto tätä päätöstä 

koskevasta kuulutuksesta kuntalain 108 §:n mukaisesti. Tiedon kuulutuksen 

julkaisemisesta tulee olla nähtävillä vähintään sen ajan, jonka kuluessa päätök-

seen saa hakea muutosta. 

 

Muutoksenhaku 

 

Oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 107 §:n 1 momentin mukaan

tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeu-

teen, jos korkein hallinto-oikeus myöntää oikeudenkäynnistä hallintoasioissa

annetun lain 111 §:n perusteella valitusluvan. Valituskirjelmä on toimitettava

korkeimpaan hallinto-oikeuteen 30 päivän kuluessa hallinto-oikeuden päätök-

sen tiedoksisaannista eli viimeistään 19.5.2021.

 

Valitusosoitus on liitteenä HallJK (01.20). 
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 Diaarinumero 

 00240/20/5110  

 

 

 

 

Asian ovat ratkaisseet lainoppineet hallinto-oikeustuomarit Janne Marttila ja 

Kirsi Stark sekä luonnontieteiden alan hallinto-oikeustuomarit Kirsti Poikonen 

ja Seppo Järvinen. 

 

 

 

 

 

 

Janne Marttila  Kirsti Poikonen 

 

 

 

 

 

 

Kirsi Stark   Seppo Järvinen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hallinto-oikeuden esittelijä Riikka Salo 

 

 

 

Toimituskirjan antaja: 

 

 

Laura Leinonen

ma. lainkäyttösihteeri
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 Diaarinumero 

 00240/20/5110  

 

 

 

 

Jakelu 

 

Päätös ja maksu  

oikeudenkäyntimaksu 260 euroa 

(Oikaisuvaatimusohje ilmenee hallinto-oikeuden päätöksen 

oikeudenkäyntimaksua koskevasta liitteestä.)  

 

Jäljennös maksutta 

 

Kuusamon energia- ja vesiosuuskunta 

 

Kuusamon kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen 

 

Kuusamon kaupungin terveydensuojeluviranomainen 

 

Kuusamon kaupunginhallitus 

 

Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus/ 

Kalatalouspalvelut, sähköisesti 

 

Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus/ 

Ympäristö ja luonnonvarat, sähköisesti 

 

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, sähköisesti 

Ympäristölupavastuualue  

 

Suomen ympäristökeskus, sähköisesti 

 

 

 

 

 

 

ARS / LL
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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 yhte-

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

2) asian saattamiseen korkeimman hallinto-oikeuden ratkaistavaksi on erityistä aihetta asi-

assa 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 julkaisemisajan-

kohdasta. Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa hallinto-oikeuden päätöksen tiedoksisaan-

nista, 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 valitta-

jan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä, on valituksessa mai-

nittava myös tämän yhteystiedot 

- päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös) 

- peruste, jolla valituslupaa pyydetään, sekä syyt, joiden vuoksi valitusluvan myöntämi-

seen 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 valitta-

jaan. 

 

Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä korkeim-

malle 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 paperi-

muodossa. Asiakirjojen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vas-

tuulla. 

 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




