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Hallinto-oikeus palautti BASF Oy:n akkukemikaalitehtaan ympäristöluvan uudelleen käsiteltäväksi 

Hallinto-oikeus on tänään 22.6.2021 antamallaan päätöksellä ratkaissut valituksen BASF Battery 

Materials Finland Oy:n Harjavallan akkumateriaalitehtaan toimintaan myönnetystä 

ympäristöluvasta. Etelä-Suomen aluehallintoviraston 18.8.2020 myöntämästä lupapäätöksestä 

valitti kolme luonnonsuojelu- ja ympäristöyhdistystä yhteisellä valituksella. 

Valituksen johdosta hallinto-oikeus kumosi myönnetyn ympäristöluvan ja palautti asian 

aluehallintovirastolle uudelleen käsiteltäväksi. Hallinto-oikeus perusteli päätöstään sijoituspaikan 

soveltumattomuudella ja puutteellisella jätevesien puhdistamisella. 

Hakemuksen mukaan kyseinen ympäristölle ja terveydelle vaarallisten kemikaalien käsittely- ja 

varastointitoiminta olisi sijoitettu 1-luokan pohjavesialueelle. Etäisyys lähimpiin asuinrakennuksiin 

olisi ollut muutamia kymmeniä metrejä ja jätevedet olisi johdettu Kokemäenjokeen, jossa 

välittömästi purkupaikan alapuolella on merkittäviä luontoarvoja, muun muassa erittäin uhanalaisen 

vaellussiian lisääntymisalueita ja tiukasti suojellun vuollejokisimpukan elinympäristö. Näiden 

seikkojen ja ympäristönsuojelulain säännösten valossa tarkasteltuna sijoituspaikka soveltui huonosti 

suunniteltuun toimintaan.  

Jätevesien käsittelytekniikka oli hakemuksessa valittu siten, että se poistaisi jätevesissä olevia 

metalleja, mutta ei sulfaattia. Toiminnasta Kokemäenjokeen aiheutuva sulfaattipäästö olisi ollut 

115 000 kg vuorokaudessa. Yhdessä Harjavallan muun teollisuuden kanssa kyseessä olisi Suomen 

suurin sulfaattipäästö. Yhtiö oli hakemuksessaan arvioinut, että Kokemäenjoen hyvien 

laimenemisolosuhteiden johdosta sulfaattipitoisuus vesistössä jäisi alhaiselle tasolle, eikä siitä 

aiheutuisi haittaa eliöstölle. Hallinto-oikeus kuitenkin katsoi, että hakemusasiakirjoissa esitetyt 

vaikutusarviot jätevesien vaikutuksista Kokemäenjoessa sisälsivät epävarmuutta. Tähän nähden 

luvan myöntämistä ei yleisten ympäristöoikeudellisten periaatteiden valossa ole pidettävä 

hyväksyttävänä, jos ympäristölle aiheutuva riski on poistettavissa parasta taloudellisesti 

käyttökelpoista tekniikkaa käyttämällä. Hallinto-oikeus katsoi, että sulfaatin poistamiseksi 

jätevesistä on olemassa vakiintunutta tekniikkaa. Sen käyttämättä jättämistä ei voitu hyväksyä sillä 

yhtiön hakemuksessa esittämällä perusteella, että tällöin kemikaalien käyttö olisi vähäisempää ja 

jätevesien puhdistuksessa syntyisi vähemmän jätettä. Vaatimus parhaan käyttökelpoisen tekniikan 

käyttämisestä sisältyy kansallisen lainsäädäntömme lisäksi myös teollisuuspäästödirektiivin 

toiminnanharjoittajaa koskeviin perusvelvollisuuksiin ja  ympäristöluvan myöntämisen 

edellytyksiin. 

Hallinto-oikeus ei valituksessa esitetystä vaatimuksesta huolimatta hylännyt hakemusta, vaan 

palautti asian uuteen käsittelyyn. Jos yhtiö haluaa jatkaa hakemuksensa käsittelyä, sen on otettava 

huomioon päätöksessä mainitut palauttamisen perusteet. Keskeisiä asioita luvan 

myöntämisedellytysten kannalta ovat riskiä aiheuttavien toimintojen sijoittuminen pohjavesialueen 

ulkopuolelle ja jätevesien käsittely parhaan käyttökelpoisen tekniikan mukaisesti.  
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