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Asia Valitus ympäristölupa-asiassa  

 

Muutoksenhakija Stora Enso Oulu Oy 

 

Luvan hakija Stora Enso Oulu Oy 

 

Päätös, johon on haettu muutosta 

 

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto 23.4.2020 Nro 30/2020 

 

Aluehallintovirasto on myöntänyt Stora Enso Oulu Oy:lle ympäristöluvan, 

joka koskee hakemuksen mukaista, kahdessa vaiheessa toteutettavaa valkaise-

mattoman sellun, kemitermomekaanisen massan ja kartongin tuotantoa, ener-

giantuotantoa, jätteen laitos- ja ammattimaista hyödyntämistä ja käsittelyä sekä 

prosessiveden valmistusta, jäteveden käsittelyä ja muita päätoimintaa palvele-

via aputoimintoja. Vaiheissa 1 ja 2 sellun, massan ja kartongin tuotantojen 

maksimikapasiteetit ovat: 

 

tuotanto yksikkö vaihe 1 vaihe 2 

valkaisematon sellu (UKP) ADt/v 530 000 530 000 

kemitermomekaaninen massa (CTMP) ADt/v 0 350 000 

kartonki t/v 500 000 950 000 

 

Lupamääräysten mukainen vaihe 1 alkaa, kun valkaisemattoman sellun tuo-

tanto tuotantomuutosseisokin jälkeen käynnistyy. Toiminta siirtyy vaiheeseen 

2, kun joko kemitermomekaanisen massan tuotanto tai kartongin tuotanto ko-

neella BM6 käynnistyy. 

 

Aluehallintovirasto on vahvistanut energiantuotantoyksikölle K3 suurten polt-

tolaitosten päästöjen rajoittamista koskevan asetuksen (SUPO-asetus) mukai-

sen kansallisen siirtymäsuunnitelmakauden jälkeen 1.7.2020 alkaen noudatet-

tavat päästöraja-arvot. Lisäksi aluehallintovirasto on tarkistanut energiantuo-
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tantoyksikön K3 toimintaa koskevat lupamääräykset suuria polttolaitoksia kos-

kevien BAT-päätelmien julkaisemisen johdosta. 

 

Aluehallintovirasto on hylännyt hakemuksen siltä osin kuin se koskee biologi-

sen jätevedenpuhdistuksen lietteiden luokittelua sivutuotteeksi. 

 

Mereen johdettavista jätevesistä Oulun edustan merialueen kalastolle ja kalas-

tukselle aiheutuvan vahingon vähentämiseksi ja estämiseksi on määrätty kala-

talousvelvoite. 

 

Ennalta arvioiden toiminnasta ei aiheudu muuta vesistöön tai sen käyttöön 

kohdistuvaa korvattavaa tai toimenpitein hyvitettävää vahinkoa. Ennakoimat-

toman vahingon varalta annetaan ohjaus. 

 

Toiminnassa on noudatettava päätöksessä annettuja lupamääräyksiä 1–46. Pää-

tökseen on liitetty liite 3, jossa on määrätty sellu-, CTMP- ja kartonkitehtaan 

tarkkailusta. 

 

Veden oton ja kaatopaikkatoiminnan osalta on noudatettava Oulun tehtaan ym-

päristö- ja vesitalouslupaa nro 70/07/2 (12.6.2007) sekä siinä annettuja vesita-

lousluparatkaisuun liittyvää kunnossapitomääräystä ja kaatopaikkatoimintaa 

koskevia määräyksiä 21–38. Vedenottoa koskevien rakenteiden osalta on nou-

datettava Pohjois-Suomen vesioikeuden 15.8.1964 antaman päätöksen nro 

49/64/I määräyksiä. 

 

Aluehallintovirasto on myöntänyt luvan saajalle oikeuden aloittaa sellu-, 

CTMP- ja kartonkitehtaan toiminta tämän lupapäätöksen mukaisesti ja lupa-

määräyksiä noudattaen mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta 10.000 eu-

ron suuruista vakuutta vastaan. 

 

--- 

 

Lupamääräykset 7, 8, 16, 17, 21, 23, 28, 33, 35, 40, 42, 44, 45, 46 ja liite 3 

valituksenalaisilta osin kuuluvat seuraavasti: 

 

--- 

 

Päästöt vesiin 

 

--- 

 

7. Sellu- ja kartonkitehtaan jätevedenpuhdistamoilta suoraan mereen johdetta-

vien käsiteltyjen jätevesien sekä kanaalin 3 kautta mereen johdettavien sooda-

kattilan savukaasupesurin ylemmän pesuvaiheen vesien aiheuttama kuormitus 

vesistöön saa olla tuotantovaiheessa 1 yhteensä enintään seuraava: 

 

VAIHE 1 Kuukausikeskiarvo 

[kg/vrk] 

CODCr 18 000 

Kiintoaine 2 000 

Kokonaistyppi 450 

Kokonaisfosfori 28 
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Sellu- ja kartonkitehtaan jätevedenpuhdistamoilta suoraan mereen johdettavien 

käsiteltyjen jätevesien sekä kanaalin 3 kautta mereen johdettavien soodakatti-

lan savukaasupesurin ylemmän pesuvaiheen vesien aiheuttama kuormitus ve-

sistöön saa olla tuotantovaiheessa 2 yhteensä enintään seuraava: 

 

VAIHE 1 Kuukausikeskiarvo 

[kg/vrk] 

CODCr 20 000 

Kiintoaine 2 500 

Kokonaistyppi 500 

Kokonaisfosfori 33 

 

Sellutehtaan jätevedenpuhdistamolta mereen johdettavan käsitellyn jäteveden 

biologinen hapenkulutus (BOD7) saa olla kummassakin tuotantovaiheessa 

enintään 25 mg/l. 

 

Kartonkitehtaan jätevedenpuhdistamolta mereen johdettavan käsitellyn jäteve-

den biologinen hapenkulutus (BOD7) saa olla kummassakin tuotantovaiheessa 

enintään 25 mg/l. 

 

Puhdistamoilta mereen johdettavan jäteveden ammoniumtyppipitoisuus saa 

olla enintään 2 mg/l. Kartonkitehtaan jätevedenpuhdistamolla on flotaation li-

säksi osana tertiääristä käsittelyä saostettava fosforia, mikäli lähtevän jäteve-

den fosfaattifosforipitoisuus käyttötarkkailun perusteella ylittää tavoitearvon 

0,1 mg/l. Luvan saajan on jatkettava kehitystyötä puhdistusprosessiin syötettä-

vien ravinteiden annostelun optimoimiseksi ja ravinnesyötöstä aiheutuvien 

päästöjen pienentämiseksi. 

 

Kiintoaineen, kemiallisen hapenkulutuksen, kokonaistypen ja kokonaisfosforin 

osalta kuukausikeskiarvoina määrättyihin raja-arvoihin verrattavat arvot laske-

taan kalenterikuukauden vuorokausien pitoisuusmittaustulosten ja päivävirtaa-

man perusteella laskettujen vuorokausikuormitusten keskiarvoina. Vuorokau-

den mittaustulos analysoidaan virtaamapainotteisesti otetusta keräilynäyt-

teestä. 

 

Biologisen hapenkulutuksen raja-arvoon verrattava arvo on kummallakin jäte-

vedenpuhdistamolla kuukauden kokoomanäytteestä kerran kuukaudessa mi-

tattu pitoisuus. 

 

Vaiheen 1 tuotannon aloittamisesta alkaen ensimmäisten 6 kuukauden ajan kä-

siteltyjen jätevesien kokonaiskuormituksen [kg/vrk] kuukausikeskiarvot sekä 

BOD-pitoisuudet [mg/l] saavat olla enintään 50 % korkeampia yllä annettuihin 

raja-arvoihin nähden. 

 

Vaiheen 2 tuotannon aloittamisesta alkaen ensimmäisten 6 kuukauden ajan kä-

siteltyjen jätevesien kokonaiskuormituksen [kg/vrk] kuukausikeskiarvot sekä 

BOD-pitoisuudet [mg/l] saavat olla enintään 30 % korkeampia yllä annettuihin 

raja-arvoihin nähden. 

 

Tuotantoprosesseja ja jätevedenpuhdistamoa, mukaan lukien kanaalin 1 päässä 

oleva kuoha-allas ja kanaalin 8 päässä oleva selkeytysallas, on käytettävä ja 

huollettava siten, että puhdistustulos pysyy tasaisena. 
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8. Tehdasintegraatin käsiteltyjen jätevesien ominaiskuormitus ei 6 kuukauden 

käynnistysjakson jälkeisenä ensimmäisenä täytenä kalenterivuonna tuotanto-

vaiheen 1 käynnistämisen jälkeen saa ylittää seuraavia päästötasoja: 

 

VAIHE 1 Valkaisematon sellu 

[kg/ADt] 

Kartonki 

[kg/t] 

CODCr 8 1,5 

Kiintoaine 0,8 0,3 

Kokonaistyppi 0,19 0,06 

Kokonaisfosfori 0,012 0,004 

 

Vaiheessa 1 ominaiskuormituksena määrätyn raja-arvon toteutuminen tarkas-

tellaan parametrikohtaisesti kalenterivuosittain vertaamalla kunkin päästökom-

ponentin kyseisenä vuonna vesistöön johdettua, lupamääräyksen 7 mukaan mi-

tattua kokonaiskuormitusta seuraavan yhtälön mukaan saatuun arvoon: 

 

ominaiskuormitus (sellu) [kg/ADt] * sellun tuotantomäärä [ADt/v] + 

ominaiskuormitus (kartonki) [kg/t] * kartongin tuotantomäärä [t/v] 

 

Yhtälössä sellun tuotantomäärä on kyseisenä vuonna valmistetun sellun määrä, 

kartongin tuotantomäärä on kyseisenä vuonna valmistetun kartongin määrä ja 

ominaiskuormitus yllä olevan taulukon parametrikohtainen ominaiskuormitus-

luku. 

 

Tehdasintegraatin käsiteltyjen jätevesien ominaiskuormitus ei 6 kuukauden 

käynnistysjakson jälkeisenä ensimmäisenä täytenä kalenterivuonna tuotanto-

vaiheen 2 käynnistämisen jälkeen saa ylittää seuraavia päästötasoja: 

 

VAIHE 2 Valkaisematon 

sellu 

[kg/ADt] 

CTMP 

[kg/ADt] 

Kartonki 

[kg/t] 

CODCr 8 10 1,5 

Kiintoaine 0,8 0,45 0,3 

Kokonaistyppi 0,19 0,09 0,06 

Kokonaisfosfori 0,012 0,005 0,004 

 

Vaiheessa 2 ominaiskuormituksena määrätyn raja-arvon toteutuminen tarkas-

tellaan parametrikohtaisesti kalenterivuosittain vertaamalla kunkin päästökom-

ponentin kyseisenä vuonna vesistöön johdettua, lupamääräyksen 7 mukaan mi-

tattua kokonaiskuormitusta seuraavan yhtälön mukaan saatuun arvoon: 

 

ominaiskuormitus (sellu) [kg/ADt] * sellun tuotantomäärä [ADt/v] + 

ominaiskuormitus (CTMP) [kg/ADt] * 0,1 * CTMP:n tuotantomäärä 

[ADt/v] + ominaiskuormitus (kartonki) [kg/t] * kartongin tuotantomäärä 

[t/v] 

 

Yhtälössä sellun tuotantomäärä on kyseisenä vuonna valmistetun sellun määrä, 

CTMP:n tuotantomäärä on kyseisenä vuonna valmistetun kemitermomekaani-

sen massan määrä, kartongin tuotantomäärä on kyseisenä vuonna valmistetun 

kartongin määrä ja ominaiskuormitus yllä olevan taulukon parametrikohtainen 

ominaiskuormitusluku. 
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Vertailu on raportoitava valvontaviranomaiselle kalenterivuotta seuraavan vuo-

den tammikuun 15. päivään mennessä. 

 

--- 

 

Hajukaasujen kerääminen 

 

16. Väkevät hajukaasut on kerättävä ja käsiteltävä polttamalla jatkuvasti. Lu-

van saajalla on oltava käytössä tuotantovaiheittain seuraavat polttojärjestelmät: 

 

Hajukaasujen käsittely-

yksikkö 

VAIHE 1 VAIHE 2 

Soodakattila 7 Ensisijainen poltto-

paikka 

varapolttopaikka 

Vaiheen 2 hajukaasu-

kattila 

- Ensisijainen poltto-

paikka 

Kattila K3 varapolttopaikka varapolttopaikka 

Kattila K4 - varapolttopaikka 

Soihtu varapolttopaikka varapolttopaikka 

 

17. Laimeat hajukaasut muun muassa haihduttamolta, kaustisoinnista, kuitulin-

jalta ml. kuitulinjan hakesiilosta ja soodakattila-alueelta on kerättävä ja johdet-

tava hajukaasupesurin (lauhdutuspesuri) kautta poltettavaksi soodakattilaan. 

Tilanteessa, jossa poltto soodakattilassa ei ole mahdollista, on laimeat hajukaa-

sut johdettava poltettavaksi varapolttopaikassa. 

 

Soodakattilan liuottajan hönkä on johdettava liuottajan hönkäpesurin kautta 

soodakattilan savukaasupesurin syöttöpuolelle. 

 

Laimeiden hajukaasujen keräilyn ja polttamalla tapahtuvan käsittelyn käyttöas-

teen on oltava vähintään 98 % kuukausittaisesta toiminta-ajasta. Liuottajan 

hönkäpesurin käyttöasteen on oltava vähintään 98 % kuukausittaisesta toi-

minta-ajasta. 

 

Pelkistyneiden rikkiyhdisteiden (TRS) päästötaso laimeissa jäännöskaasuissa 

saa olla enintään 0,1 kg S/ADt vuosikeskiarvona. 

 

--- 

 

Soodakattila, meesauuni ja hajukaasukattila 

 

--- 

 

21. Meesauunin savukaasujen epäpuhtauksien pitoisuudet laskettuna 6 %:n 

happipitoisuudessa kuivaa kaasua saavat olla enintään: 

 

Hiukkaset 30 mg/m3(n) vuosikeskiarvo 

TRS 10 mg S/m3(n) vuosikeskiarvo 

 20 mg S/m3 (n) vrk-keskiarvo 

Rikkioksidi 30 mg SO2/m
3 (n) vuosikeskiarvo 

 40 mg SO2/m
3 (n) kk-keskiarvo 

Typen oksidit* 350 mg/m3 (n)* vuosikeskiarvo 



6 (100) 

   

*Typen oksideja koskeva raja-arvo on hakemuksen mukaisesti tavoitearvo sil-

loin, kun meesauunissa käytetään polttoaineena vetyä. 

 

Meesauunin savukaasujen ilmaan johdettavien päästöjen ominaispäästöt saavat 

olla enintään: 

SO2-S + TRS-S 0,03 kg S/ADt vuosikeskiarvo 

 

Meesauunin TRS-, NOx- ja SO2-pitoisuuksia on mitattava jatkuvasti. Raja-ar-

voon verrattavat keskiarvot määritetään mitatuista raja-arvoon verrattavista 

tuntikeskiarvoista, jotka saadaan vähentämällä mitatusta arvosta raja-arvopitoi-

suudesta laskettu mittaustuloksen 95 %:n luotettavuutta kuvaava osuus. Mit-

taustuloksen 95 prosentin luotettavuutta kuvaava osuus on rikkidioksidille ja 

typenoksideille 20 prosenttia päästöraja-arvosta. TRS:lle arvo on 30 prosenttia, 

jos ei luotettavasti osoiteta muuta prosenttiosuutta. NOx:n osalta raja-arvoon 

verrattavaan keskiarvoon otetaan huomioon tuntikeskiarvot vain ajanjaksoilta, 

jolloin meesauunissa ei ole poltettu vetyä. 

 

Päästöraja-arvoja katsotaan jatkuvissa SO2-mittauksissa noudatetun, jos yksi-

kään raja-arvoon verrattava päästöjen keskiarvo ei ylitä raja-arvoa. TRS-pääs-

töjen osalta vrk-keskiarvona määrättyä päästöraja-arvoa katsotaan noudatetun, 

jos kalenterikuukauden neljänneksi korkein vuorokausikeskiarvo ei ylitä raja-

arvoa. Jos jatkuvatoimisten mittausten tuloksista joudutaan hylkäämään mit-

taukset vuoden aikana yli kymmenenä päivänä, on ryhdyttävä toimiin mittaus-

järjestelmän luotettavuuden parantamiseksi. 

 

Hiukkaspitoisuudet on mitattava vähintään neljä kertaa vuodessa kertamittauk-

sin. Kertamittausten väli on oltava vähintään kaksi kuukautta. Kertamittauksen 

mittaustulos on kolmen vähintään 30 minuuttia kestävän peräkkäisen mittauk-

sen keskiarvo. Kertamittausten vuosikeskiarvo on kaikkien vuoden aikana saa-

tujen mittaustulosten (4 kpl) keskiarvo. Jatkuvissa mittauksissa vuosi- ja vuo-

rokausikeskiarvo on kaikkien hyväksyttävien tuntikeskiarvojen keskiarvo. 

 

Päästöraja-arvoja katsotaan hiukkasten kertamittauksissa noudatetun, jos vuo-

den aikana saatujen mittaustulosten keskiarvo ja kolme neljästä mittaustulok-

sesta alittaa raja-arvon. 

 

Savukaasupäästöjen seurantaan käytettävien jatkuvatoimisten mittausten laa-

dunvarmennukseen on sovellettava standardia SFS-EN 14181. Mittalaitteet ja 

mittausjärjestelmät on kalibroitava sekä niiden toiminta, luotettavuus ja tulos-

ten taso on tarkastettava ulkopuolisen asiantuntijan toimesta tehtävällä QAL2-

menettelyllä viiden vuoden välein sekä AST-menettelyllä vuosittain lukuun 

ottamatta niitä vuosia, jolloin QAL2-menettely suoritetaan. 

 

Päästölaskentaan käytettävien mittaustulosten tulee olla ulkopuolisen asiantun-

tijan laatimalla kalibrointifunktiolla korjattuja. Mittalaitteiden ja mittausjärjes-

telmien luotettavuutta on ylläpidettävä QAL3 -menettelyn mukaisesti. 

 

Ominaispäästöraja-arvojen laskennassa käytetään päästömittausten arvoja ja 

todellisia toteutuneita tuotantomääriä. 

 

Raja-arvot eivät koske meesauunin ylös- ja alasajotilanteita tai meesauunin sa-

vukaasujen puhdistinlaitteiden häiriötilanteita. Meesauunin alasajo on alkanut, 

kun meesan syöttö uuniin laskee alle 12 l/s ja ylösajo loppuu, kun meesan 
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syöttö on yli 12 l/s. 

 

Kaasumaisen rikin ominaispäästöraja-arvoja on noudatettava, kun tehtaalla on 

tuotantosuunnan muuttamisen jälkeen saavutettu ruskean massan keskimääräi-

sessä kuukausituotannossa 75 % sellun tuotantokapasiteetista, mutta kuitenkin 

viimeistään 6 kuukauden kuluttua tuotantovaiheen 1 käynnistämisestä. 

 

--- 

 

23. Vaiheen 2 hajukaasukattilan savukaasujen epäpuhtauksien pitoisuudet las-

kettuna 9 %:n happipitoisuudessa kuivaa kaasua saavat olla enintään: 

 

TRS 4 mg S/m3(n) vuosikeskiarvo 

 5 mg S/m3(n) vrk-keskiarvo 

Rikkioksidi 90 mg SO2/m
3(n) vuosikeskiarvo 

Typen oksidit 400 mg/m3(n) vuosikeskiarvo 

 

Vaiheen 2 hajukaasukattilan savukaasujen ilmaan johdettavien päästöjen omi-

naispäästöt saavat olla enintään: 

 

SO2-S + TRS-S 0,05 kg S/ADt vuosikeskiarvo 

 

Vaiheen 2 hajukaasukattilan TRS-, NOx- ja SO2-pitoisuuksia on mitattava jat-

kuvasti. Raja-arvoon verrattavat keskiarvot määritetään mitatuista raja-arvoon 

verrattavista tuntikeskiarvoista, jotka saadaan vähentämällä mitatusta arvosta 

raja-arvopitoisuudesta laskettu mittaustuloksen 95 %:n luotettavuutta kuvaava 

osuus. Mittaustuloksen 95 prosentin luotettavuutta kuvaava osuus on rikkidi-

oksidille ja typenoksideille 20 prosenttia päästöraja-arvosta. TRS:lle arvo on 

30 prosenttia, jos ei luotettavasti osoiteta muuta prosenttiosuutta. 

 

Päästöraja-arvoja katsotaan jatkuvissa SO2-mittauksissa noudatetun, jos yksi-

kään raja-arvoon verrattava päästöjen keskiarvo ei ylitä raja-arvoa. TRS-pääs-

töjen osalta vrk-keskiarvona määrättyä päästöraja-arvoa katsotaan noudatetun, 

jos kalenterikuukauden neljänneksi korkein vuorokausikeskiarvo ei ylitä raja-

arvoa. Jos jatkuvatoimisten mittausten tuloksista joudutaan hylkäämään mit-

taukset vuoden aikana yli kymmenenä päivänä, on ryhdyttävä toimiin mittaus-

järjestelmän luotettavuuden parantamiseksi. 

 

Savukaasupäästöjen seurantaan käytettävien jatkuvatoimisten mittausten laa-

dunvarmennukseen on sovellettava standardia SFS-EN 14181. Mittalaitteet ja 

mittausjärjestelmät on kalibroitava sekä niiden toiminta, luotettavuus ja tulos-

ten taso on tarkastettava ulkopuolisen asiantuntijan toimesta tehtävällä QAL2-

menettelyllä viiden vuoden välein sekä AST-menettelyllä vuosittain lukuun 

ottamatta niitä vuosia, jolloin QAL2-menettely suoritetaan. 

 

Päästölaskentaan käytettävien mittaustulosten tulee olla ulkopuolisen asiantun-

tijan laatimalla kalibrointifunktiolla korjattuja. Mittalaitteiden ja mittausjärjes-

telmien luotettavuutta on ylläpidettävä QAL3 -menettelyn mukaisesti. 

 

Ominaispäästöraja-arvojen laskennassa käytetään päästömittausten arvoja ja 

todellisia toteutuneita tuotantomääriä. 

 

--- 
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Jätteiden käsittely ja hyödyntäminen 

 

--- 

 

28. Luvan saaja saa loppukäsitellä kemikaalikierrosta poistettavan soodakatti-

lan sähkösuodattimen erottaman lentotuhkan liuottamalla sen veteen ja johta-

malla sellutehtaan jätevedenpuhdistamon kautta mereen. Liuotettavan lento-

tuhkan määrä saa olla vaiheessa 1 enintään 7 500 tonnia vuodessa ja vaiheessa 

2 enintään 2 400 tonnia vuodessa. 

 

--- 

 

Varastointi 

 

--- 

 

33. Nestemäiset kemikaalit, prosessiliuokset ja polttoaineet on varastoitava 

kullekin kemikaalityypille tarkoitetussa, asianmukaisesti merkityssä säiliössä 

tai astiassa suoja-altaalla tai reunakorokkein varustetussa varastotilassa. 

 

Tehdasalueelle rakennettavat uudet nestemäisten kemikaalien, prosessiliuosten 

tai polttoaineiden säiliöt on rakennettava siten, että suoja-altaan tai reunako-

rokkein varustetun tilan tilavuus vastaa vähintään 110 % altaan sisällä olevan 

suurimman säiliön tilavuutta. Vaihtoehtoisesti säiliöt voivat olla kaksoisvaip-

pasäiliöitä, jotka on varustettu vuodonilmaisimilla ja ylitäytönestimillä. 

 

Samaan säiliöryhmään ei saa sijoittaa keskenään vaarallisesti reagoivia kemi-

kaaleja tai kemikaaleja, jotka syövyttävät muun varoallastilassa olevan säiliön 

rakennemateriaalia, perustusta, vallitilan suojakalvoa tai muuta rakennetta. Va-

rastotilojen lattiakaivot on varustettava asianmukaisin suojakansin tai sulku-

venttiilein. 

 

Nestemäisten kemikaalien ja polttoaineiden lastaus-, purku- ja tankkauspaik-

kojen on oltava suojattuja niin, että mahdollisen polttoaine- tai kemikaalivuo-

don sattuessa vuoto ei pääse maaperään, viemäriin tai vesiin ja että se voidaan 

ottaa talteen. Varastojen sekä purku- ja lastauspaikkojen pinnoitteiden sekä 

mahdollisten viemäreiden sulkulaitteiden kunto on tarkastettava säännöllisesti 

ja todetut vauriot on korjattava viipymättä. 

 

Vaarallisten nestemäisten kemikaalien lastaamiseen tai purkamiseen käytettä-

vien säiliöiden olemassa olevat täyttö- ja tyhjennyspaikat on pilaantumisen 

vaaran estämiseksi viimeistään 24 kuukautta vaiheen 1 käynnistämisen jälkeen 

allastettava asetuksen 856/2012 vaatimusten mukaisesti siten, että allastuksella 

saadaan kerättyä talteen suurimman tyhjennettävän kuljetussäiliön tilavuus. 

 

Polttoaine- ja kemikaalisäiliöiden sekä niihin liittyvien putkitusten on oltava 

sellaisia, että jätevedenpuhdistamolle tai suoraan mereen ei pääse häiriötilan-

teissakaan kemikaaleja, jätteitä tai jätevesiä, jotka merkittävästi haittaavat puh-

distamon toimintaa tai puhdistamolietteen asianmukaista käsittelyä tai aiheut-

tavat pilaantumista tai sen vaaraa vesistössä. 

 

--- 
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Häiriötilanteet ja muut poikkeukselliset tilanteet 

 

35. Häiriötilanteissa tai muissa poikkeuksellisissa tilanteissa, joissa on aiheutu-

nut tai uhkaa aiheutua määrältään tai laadultaan tavanomaisesta poikkeavia 

päästöjä ilmaan, viemäriin, maaperään, pinta- tai pohjaveteen, luvan saajan on 

viivytyksettä ryhdyttävä toimenpiteisiin päästöjen rajoittamiseksi, laitteistojen 

kuntoon saattamiseksi ja päästöistä aiheutuvien vahinkojen torjumiseksi ja tar-

peellisen lisätarkkailun järjestämiseksi sekä tapahtuman toistumisen estä-

miseksi. 

 

Toiminnassa tapahtuvista poikkeuksellisista tilanteista, tuotantohäiriöistä, va-

hingoista tai onnettomuuksista, joista saattaa aiheutua vaaraa tai haittaa ympä-

ristölle tai terveydelle tai sallittua suurempi jätevesipäästö alapuoliseen vesis-

töön tai joissa kemikaaleja, polttonesteitä tai muita aineita pääsee vuotamaan 

maaperään, pinta- tai pohjavesiin, viemäriin tai haihtumaan ilmaan, on ilmoi-

tettava viipymättä Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselle ja Oulun kaupungin 

ympäristön- ja terveydensuojeluviranomaiselle. 

 

Merkittävistä päästöistä on ilmoitettava välittömästi myös alueelliselle 

pelastusviranomaiselle. 

 

--- 

 

40. Soodakattilan savukaasujen puhdistinlaitteiden häiriöiden kesto saa olla 

enintään 200 tuntia vuodessa.  

 

Meesauunin savukaasujen puhdistuslaitteiden häiriöiden kesto saa olla enin-

tään 200 tuntia vuodessa. 

 

Edellä mainituissa tilanteissa kyseinen prosessi on keskeytettävä, ellei normaa-

liin toimintaan voida palata 24 tunnin kuluessa tai muuten, esimerkiksi poltto-

tehoa alentamalla tai polttoainetta muuttamalla, aliteta luvassa sallittua päästö-

tasoa. Mikäli toimintaa jatketaan alentamalla polttotehoa tai muuttamalla polt-

toainetta on lupamääräyksiin verrattava päästötaso selvitettävä 72 tunnin kulu-

essa häiriön alkamisesta.  

 

Soodakattilan, meesauunin, energiantuotantoyksikön K3 tai energiantuotan-

toyksikön K4 tilanteissa, joissa kaikki savukaasujen puhdistinlaitteet ovat 

poissa käytöstä, on toiminta viipymättä keskeytettävä. 

 

--- 

 

Ennaltavarautumissuunnitelma 

 

42. Luvanhaltijan on laadittava riskinarviointiin perustuva ympäristönsuojelu-

lain (527/2014) 15 §:n mukainen ennaltavarautumissuunnitelma. Ennaltava-

rautumissuunnitelma on tehtävä mahdollisuuksien mukaan yhdessä muiden 

teollisuusalueella toimivien ympäristölupavelvollisten kanssa. Varautumis-

suunnitelmassa on huomioitava prosessi- ja energiantuotantopäästöjen puhdis-

tusjärjestelmien, varastosäiliöiden, jätevedenpuhdistamoiden ja muiden pääs-

töjä vähentävien laitteistojen ja rakenteiden häiriötilanteet sekä laitoksella jo 
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tehdyt riskiarvioinnit. Varautumissuunnitelma on pidettävä ajan tasalla. Varau-

tumissuunnitelmaa on tarkistettava ympäristöriskeihin vaikuttavien olennaisten 

muutosten jälkeen. Varautumissuunnitelma voidaan yhdistää vaarallisten kemi-

kaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta annetun lain (390/2005) tai 

pelastuslain (379/2011) nojalla laadittuihin vastaaviin suunnitelmiin. 

 

Suunnitelma on toimitettava Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselle, Oulun 

kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle sekä alueelliselle pelastuslaitok-

selle viimeistään 18 kuukauden kuluessa vaiheen 1 käynnistämisestä. 

 

--- 

 

Toiminnan muuttaminen, keskeyttäminen tai lopettaminen 

 

--- 

 

44. Toiminnanharjoittajan on hyvissä ajoin, viimeistään kuusi kuukautta ennen 

toiminnan lopettamista, esitettävä ympäristölupaviranomaiselle hakemuksena 

yksityiskohtainen suunnitelma vesiensuojelua, ilmansuojelua, maaperän suoje-

lua ja jätehuoltoa koskevista toiminnan lopettamiseen liittyvistä toimista. 

Suunnitelmassa on esitettävä alueen puhdistaminen, rakennelmien ja rakennus-

ten mahdollinen purkaminen, säiliöiden ja putkistojen tyhjentäminen ja purka-

minen, jätteiden ja purkutoiminnoista kertyvien materiaalien käsittely, selvitys 

alueen maaperän kunnosta ja mahdollinen kunnostustarpeen arviointi sekä jäl-

kitarkkailun tarve. Sulkemissuunnitelmassa on vertailtava laitosalueen tilaa 

ympäristönsuojelulain 82 §:n mukaiseen perustilaselvitykseen. 

 

Toiminnan loputtua on alueelta poistettava kaikki ympäristön pilaantumisen 

vaaraa aiheuttavat koneet ja laitteet, tuotteet, sivutuotteet, kemikaalit, polttoai-

neet ja jätteet. Luvanhaltijan on huolehdittava, että toiminnan lopettamisen jäl-

keenkin päästöjen rajoittamiseksi tarpeelliset rakenteet ja laitteet ovat käytössä 

ja pysyvät toimintakuntoisina siihen asti, kunnes lupaviranomainen jälkihoito-

vaiheen päästö- ja vaikutustarkkailutietojen perusteella päättää, että järjestel-

mät eivät ole tarpeen. Luvanhaltija vastaa toiminnan päätyttyä edelleen tar-

peellisista toimenpiteistä pilaantumisen ehkäisemiseksi, toiminnan vaikutusten 

selvittämisestä ja tarkkailusta. 

 

Tarkkailu- ja raportointimääräys 

 

45. Luvan saajan on tarkkailtava toimintaa, toiminnan päästöjä ja niiden vaiku-

tuksia sekä raportoitava niistä siten kuin liitteessä 3 ja tämän päätöksen muissa 

lupamääräyksissä on määrätty. 

 

Luvan saajan on päivitettävä laitoksen ympäristönsuojelua koskeva tarkkai-

luohjelma tämän päätöksen liitettä 3 sekä muita lupamääräyksiä vastaaviksi ja 

toimitettava se hyväksyttäväksi Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselle 

30.11.2020 mennessä. 

 

Vaikutusten tarkkailun järjestämiseksi luvanhaltijan on osallistuttava Oulun 

edustan merialueen yhteistarkkailuun sekä alueen kalataloudelliseen yhteis-

tarkkailuun. Muutokset yhteistarkkailuohjelmaan hyväksyy Pohjois-Pohjan-

maan ELY-keskus sekä kalataloustarkkailun osalta Lapin ELY-keskus/Pohjois-

Suomen kalatalouspalvelut. 
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Luvan haltijan on osallistuttava Oulun ilman laadun seurantaan yhteistarkkai-

luna. Muutokset tarkkailuohjelmaan hyväksyy Oulun seudun ympäristönsuoje-

luviranomainen. 

 

Luvan saajan on tarkkailtava hajupäästöjen vaikutuksia lähiympäristön asuin-

alueiden ilmanlaatuun Nokelan tarkkailupisteellä. Pisteellä on mitattava jatku-

vatoimisesti TRS-pitoisuuksia. Seurannan tulokset on raportoitava vuosittain 

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselle ja Oulun kaupungin ympäristönsuojelu-

viranomaiselle. Tarkkailu voidaan toteuttaa ja raportoida yhteistarkkailun 

osana. 

 

Tarkkailusuunnitelmia voidaan tarvittaessa muuttaa ympäristönsuojelulain  

65 §:n mukaisesti. 

 

Vahinkoa estävät toimenpiteet 

 

46. Kalastolle ja kalastukselle meressä aiheutuvien vahinkojen ehkäisemiseksi 

luvan saajan on istutettava Lapin ELY-keskuksen kalatalouspalvelujen hyväk-

symän ohjelman mukaisesti vaiheessa 1 vuosittain kevätistutuksena 6 400 vä-

hintään 18 cm:n mittaista meritaimenen poikasta sekä 32 600 vähintään 9 cm:n 

mittaista merellisen, mahdollisuuksien mukaan Oulujoen kantaa olevan, vael-

lussiian poikasta. Vaiheessa 2 luvan saajan on istutettava vastaavasti 7 665 vä-

hintään 18 cm:n mittaista meritaimenen poikasta sekä 39 000 vähintään 9 cm:n 

mittaista merellisen, mahdollisuuksien mukaan Oulujoen kantaa olevan, vael-

lussiian poikasta. 

 

Istutusvelvoitetta voidaan muuttaa istukkaiden lajin ja koon suhteen Lapin 

ELY-keskuksen kalatalousviranomaisen kanssa sovitulla tavalla, mikäli se hoi-

totuloksien kannalta osoittautuu tarkoituksenmukaiseksi kuitenkin niin, ettei 

velvoitteiden rahallinen arvo alene. 

 

Liitteessä 3 esitetyn sellu-, CTMP- ja kartonkitehtaan tarkkailun kohdat, 

joista yhtiö on valittanut 

 

Sellu-, CTMP- ja kartonkitehtaan tarkkailu 

 

--- 

 

Käyttö-, päästö- ja vaikutustarkkailuja on laajennettava ja täydennettävä aina 

toiminnan, päästöjen tai niiden vaikutusten laajetessa tai muuttuessa. Tarkkai-

luja on muutenkin jatkuvasti kehitettävä toiminnasta, sen päästöistä ja niiden 

vaikutuksesta sekä tarkkailumenetelmistä karttuvan tiedon ja muun käytettä-

vissä olevan tiedon perusteella. 

 

--- 

 

Vesistön vaikutustarkkailu on lisäksi toteutettava siten, että tarkkailun tietoja 

voidaan käyttää vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annetun lain mu-

kaisessa seurannassa ja vesienhoitosuunnitelman ja merenhoitosuunnitelman 

laadinnassa. 

 

--- 
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Käyttötarkkailu 

 

Öljynerotusaltaat sekä kuoha-allas 

 

Osana laitoksen käyttötarkkailua on päivittäin seurattava silmämääräisesti tai 

kameravalvonnan avulla kanaalien 3 ja 9 öljynerotusaltaiden sekä kanaalin 1 

kuoha-altaan toimivuutta. Mikäli altaissa näkyy silmämääräisen tarkastelun tai 

kameravalvonnan perusteella öljyä, on ryhdyttävä tarvittaviin toimiin päästö-

jen ehkäisemiseksi. 

 

--- 

 

Päästötarkkailu  

 

Päästöt vesiin 

--- 

 

Sellutehtaan jätevedenpuhdistamo 

 

--- 

 

Luvan saajan on kerättävä kanaalista 1 virtaaman suhteessa vuorokauden 

keräilynäyte sekä kuukauden keräilynäytteet. Vuorokauden keräilynäytteestä 

on mitattava päivittäin pH, lämpötila, sähkönjohtavuus, kemiallinen hapenku-

lutus, kiintoainepitoisuus sekä kokonaistyppi- ja kokonaisfosforipitoisuus ja 

ravinteiden mineraaliravinneosuudet (ammoniumtyppi ja fosfaattifosfori). 

Kuukauden keräilynäytteestä on mitattava pH, lämpötila, sähkönjohtavuus, 

kemiallinen hapenkulutus, biologinen hapenkulutus, kiintoaine-, kokonais-

typpi-, kokonaisfosfori-, ammoniumtyppi-, nitriitti-nitraattityppi-, fosfaattifos-

fori-, kokonaisrikki- sekä natriumpitoisuus. 

 

--- 

 

Kertaluontoinen selvitys 

 

Luvan saajan on kertaluontoisesti selvitettävä vesistöön johdettavan jäteveden 

ekotoksikologisia vaikutuksia aiheuttavien puuperäisten uuteaineiden pitoisuu-

det. Uuteaineista on määritettävä vähintään steroleiden (muun muassa b-sito-

steroli, stigmastanoli ja kampesteroli) ja terpeeniyhdisteiden (muun muassa 

hartsihapot, kuten dehydroabietiinihappo (DHAA)) pitoisuudet. 

 

Luvan saajan on tehtävä sellutehtaan jätevedenpuhdistamolta mereen johdetta-

vasta vedestä kertaluonteisesti seuraavan taulukon mukainen kattava laatutut-

kimus. 

 

Sulfaatti (SO4) Kalium (K) Rubidium (Rb) 

Kloridi (Cl-) Kalsium (Ca) Rutenium (Ru) 

Fluoridi (F) Koboltti (Co) Scandium (Sc) 

Alumiini (Al) Kromi (Cr) Samarium (Sm) 

Antimoni (Sb) Kulta (Au) Seleeni (Se) 

Arseeni (As) Kupari (Cu) Sinkki (Zn) 

Barium (Ba) Lantaani (La) Strontium (Sr) 
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Beryllium (Be) Litium (Li) Tallium (Tl) 

Boori (B) Lutetium (Lu) Tantaali (Ta) 

Bromi (Br) Lyijy (Pb) Telluuri (Te) 

Cerium (Ce) Magnesium (Mg) Terbium (Tb) 

Dysprosium (Dy) Mangaani (Mn) Tina (Sn) 

Elohopea (Hg) Molybdeeni (Mo) Titaani (Ti) 

Erbium (Er) Neodyymi (Nd)  Torium (Th) 

Europium (Eu) Natrium (Na) Tulium (Tm) 

Fosfori (P) Nikkeli (Ni) Uraani (U) 

Gadolinium (Gd) Niobium (Nb) Vanadiini (V) 

Gallium (Ga) Osmium (Os) Vismutti (Bi) 

Germanium (Ge) Palladium (Pd) Volframi (W) 

Hafnium (Hf) Pii (Si) Ytterbium (Yb) 

Holmium (Ho) Platina (Pt) Yttrium (Y) 

Hopea (Ag) Praseodyymi (Pr) Zirkonium (Zr) 

Iridium (Ir) Rauta (Fe)  

Jodi (I) Renium (Re)  

Kadmium (Cd) Rikki (S)  

 

Kertaluontoiseen selvitykseen on liitettävä myös selvitys käytettävien prosessi-

kemikaalien, limantorjuntakemikaalien ja muiden vesiympäristössä haittaa ai-

heuttavien kemikaalien pitoisuuksista käsitellyssä jätevedessä.  

 

Selvitys on tehtävä kahden vuoden kuluttua vaiheen 1 tuotannon käynnistämi-

sestä. Selvitysten tulokset on toimitettava niiden valmistuttua Pohjois-Pohjan-

maan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle sekä Oulun kaupungin ym-

päristön- ja terveydensuojeluviranomaisille. Selvitykseen on liitettävä esitys 

tarpeesta jatkaa selvitykseen sisältyneiden aineiden tarkkailua. 

 

Kartonkitehtaan jätevedenpuhdistamo 

 

--- 

 

Luvan saajan on kerättävä kanaalista 8 virtaaman suhteessa vuorokauden ke-

räilynäyte sekä kuukauden keräilynäyte. Vuorokauden keräilynäytteestä on mi-

tattava pH, lämpötila, sähkönjohtavuus, kemiallinen hapenkulutus, kiintoai-

nepitoisuus sekä kokonaistyppi- ja kokonaisfosforipitoisuus ja ravinteiden mi-

neraaliravinneosuudet (ammoniumtyppi ja fosfaattifosfori). Kuukauden keräi-

lynäytteestä on mitattava pH, lämpötila, sähkönjohtavuus, kemiallinen hapen-

kulutus, biologinen hapenkulutus, kiintoaine-, kokonaistyppi-, kokonaisfos-

fori-, ammoniumtyppi-, nitriitti-nitraattityppi-, fosfaattifosfori-, kokonaisrikki- 

sekä natriumpitoisuus. 

 

--- 

 

Kertaluontoinen selvitys 

 

Luvan saajan on kertaluontoisesti selvitettävä vesistöön johdettavan jäteveden 

ekotoksikologisia vaikutuksia aiheuttavien puuperäisten uuteaineiden pitoisuu-

det. Uuteaineista on määritettävä vähintään steroleiden (muun muassa b-sito-

steroli, stigmastanoli ja kampesteroli) ja terpeeniyhdisteiden (muun muassa 

hartsihapot, kuten dehydroabietiinihappo (DHAA)) pitoisuudet. 
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Luvan saajan on tehtävä kartonkitehtaan jätevedenpuhdistamoilta mereen joh-

dettavasta vedestä kertaluonteisesti seuraavan taulukon mukainen kattava laa-

tututkimus. 

 

Sulfaatti (SO4) Kalium (K) Rubidium (Rb) 

Kloridi (Cl-) Kalsium (Ca) Rutenium (Ru) 

Fluoridi (F) Koboltti (Co) Scandium (Sc) 

Alumiini (Al) Kromi (Cr) Samarium (Sm) 

Antimoni (Sb) Kulta (Au) Seleeni (Se) 

Arseeni (As) Kupari (Cu) Sinkki (Zn) 

Barium (Ba) Lantaani (La) Strontium (Sr) 

Beryllium (Be) Litium (Li) Tallium (Tl) 

Boori (B) Lutetium (Lu) Tantaali (Ta) 

Bromi (Br) Lyijy (Pb) Telluuri (Te) 

Cerium (Ce) Magnesium (Mg) Terbium (Tb) 

Dysprosium (Dy) Mangaani (Mn) Tina (Sn) 

Elohopea (Hg) Molybdeeni (Mo) Titaani (Ti) 

Erbium (Er) Neodyymi (Nd)  Torium (Th) 

Europium (Eu) Natrium (Na) Tulium (Tm) 

Fosfori (P) Nikkeli (Ni) Uraani (U) 

Gadolinium (Gd) Niobium (Nb) Vanadiini (V) 

Gallium (Ga) Osmium (Os) Vismutti (Bi) 

Germanium (Ge) Palladium (Pd) Volframi (W) 

Hafnium (Hf) Pii (Si) Ytterbium (Yb) 

Holmium (Ho) Platina (Pt) Yttrium (Y) 

Hopea (Ag) Praseodyymi (Pr) Zirkonium (Zr) 

Iridium (Ir) Rauta (Fe)  

Jodi (I) Renium (Re)  

Kadmium (Cd) Rikki (S)  

 

Kertaluontoiseen selvitykseen on liitettävä myös selvitys käytettävien prosessi-

kemikaalien, limantorjuntakemikaalien ja muiden vesiympäristössä haittaa ai-

heuttavien kemikaalien pitoisuuksista käsitellyssä jätevedessä. 

 

Selvitys on tehtävä kahden vuoden kuluttua vaiheen 1 tuotannon käynnistämi-

sestä. Selvitysten tulokset on toimitettava niiden valmistuttua Pohjois-Pohjan-

maan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle sekä Oulun kaupungin ym-

päristön- ja terveydensuojeluviranomaisille. Selvitykseen on liitettävä esitys 

tarpeesta jatkaa selvitykseen sisältyneiden aineiden tarkkailua. 

 

Päästöt ilmaan 

 

Jatkuvatoimiset mittaukset 

 

Sellutehtaan prosessiyksiköiden ilmaan johdettavista savukaasuista on mitat-

tava epäpuhtauksien pitoisuuksia jatkuvatoimisesti seuraavasti: 

 

energiantuotantoyksikkö K3 hiukkaset, rikkidioksidi, typen oksidit 

sekä 1.8.2022 alkaen ammoniakki 

energiantuotantoyksikkö K4 hiukkaset, rikkidioksidi, typen oksidit 

sekä ammoniakki 

soodakattila rikkidioksidi, haisevat rikkiyhdisteet 
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(TRS), typen oksidit 

meesauuni rikkidioksidi, haisevat rikkiyhdisteet 

(TRS) sekä typen oksidit 

vaiheen 2 hajukaasukattila haisevat rikkiyhdisteet (TRS) 

 

--- 

 

Vaikutusten tarkkailu 

 

--- 

 

Mateen lisääntymishäiriöiden seurantaa Oulun edustalla on jatkettava vähin-

tään entisessä laajuudessa pyytämällä vuosittain talvella ennen mateen kutuai-

kaa vähintään 40 cm:n pituisia mateita, joista tutkitaan kokomittojen lisäksi 

sukukypsyys asteikolla kutee/ei kude seuraavana kutuaikana sekä punnitaan 

gonadien paino. Kaloista on lisäksi kertaluontoisesti määritettävä puuperäisten 

uuteaineiden pitoisuus. 

 

--- 

 

Kirjanpito ja raportointi 

 

--- 

 

Raportointi 

 

--- 

 

Vuosiraportointi 

 

Luvanhaltijan on vuosittain helmikuun loppuun mennessä toimitettava Poh-

jois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle ja Oulun kau-

pungin ympäristönsuojelu- ja terveydensuojeluviranomaisille edellisen vuoden 

toimintaa ja sen päästöjä koskevien tarkkailujen vuosiraportti. Vuosiraportin 

tulee sisältää muun muassa tämän päätöksen määräysten valvonnan kannalta 

tarpeelliset vuosittaiset ja kuukausittaiset päästötiedot päästökomponenteittain 

ja päästökohteittain eriteltynä, mukaan lukien häiriötilanteiden päästöt sekä 

soveltuvin osin muut tässä dokumentissa edellä kohdassa kirjanpito eritellyt 

tiedot. Raaka-aineiden, tuotteiden, kemikaalien, polttoaineiden, sivutuotteiden 

ja jätteiden osalta raportista on käytävä selville varastotilanne vuodenvaih-

teessa. Raportissa tulee esittää päästötarkkailun tuottamat tiedot tämän päätök-

sen mukaisiin päästöraja-arvoihin verrattuna. 

 

--- 

 

Laadunvarmistus 

 

--- 

 

Päästömittausten yhteydessä on määritettävä koko mittausketjun epävarmuus. 

Määritetyistä mittausketjun kokonaisepävarmuuksista ja merkittävistä koko-

naisepävarmuuden muutoksista ja niiden syistä on raportoitava ELY-keskuk-
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selle vuosiraportoinnin yhteydessä. Päästöjä laskettaessa on käytettävä jatku-

vatoimisissa mittauksissa korjaamattomia mitattuja pitoisuuksia ja kerta-

mittauksien osalta mittaussarjan yksittäisten mittaustulosten aritmeettista kes-

kiarvoa. 

 

--- 

 

Aluehallintoviraston päätöksen perustelut 

 

Ympäristöluvan harkinnan perusteet ja luvan myöntämisen edellytykset 

 

Käsiteltävä asia 

 

Kysymyksessä on Stora Enso Oulu Oy:n ympäristölupahakemus tehtaalle, joka 

tuottaa päätuotteinaan valkaisematonta sellua, kemitermomekaanista massaa 

sekä kartonkia. Luvan saaja käynnistää tuotannon kahdessa vaiheessa. Ensim-

mäisessä vaiheessa päätuotteet ovat valkaisematon sellu sekä kartonki, jota 

tuotetaan kartonkikoneella BM7. Toisessa vaiheessa kartongin tuotanto lähes 

kaksinkertaistuu, kun tuotanto myös koneella BM6 käynnistyy. Lisäksi toi-

sessa vaiheessa aletaan tuottaa kemitermomekaanista massaa uudella CTMP-

laitoksella, energiaa uudessa energiantuotantoyksikössä K4 ja käsitellä väkeviä 

hajukaasuja uudessa hajukaasukattilassa. 

 

Tehtaan päätuotteiden ja samalla niiden valmistuksen päästöjen muuttuessa 

asiassa on tehty kokonaan uusi lupaharkinta ja annettu uusi koko toimintaa 

koskeva ympäristölupapäätös. 

 

Luvan saajalla on samaa sijaintipaikkaa koskeva lainvoimainen ympäristö- 

ja vesitalouslupa (nro 70/07/2) tuottaa valkaistua sellua ja paperia sekä ottaa 

Oulujoesta vettä olemassa olevilla vedenottorakenteilla. Ympäristölupa on tar-

kastettu massan, paperin ja kartongin valmistusta koskevien BAT-päätelmien 

julkaisun jälkeen. Aluehallintovirasto on 28.12.2018 antanut asiassa päätöksen 

nro 130/2018/1, joka ei kuitenkaan ole lainvoimainen eikä toimeenpanokelpoi-

nen. Koska nyt käsiteltävänä olevassa luvassa on useita hyvin samanlaisina 

säilyviä toimintoja ja samoina säilyviä tuotanto- ja ympäristönsuojeluraken-

teita sekä prosesseja ja päästöt ja vaikutukset kohdistuvat samalle alueelle ja 

ovat laadultaan saman tyyppisiä, on aluehallintovirasto hyödyntänyt asian kä-

sittelyssä vuonna 2018 antamaansa päätöstä sekä sen yhteydessä tekemäänsä 

lupaharkintaa. 

 

Tehtaan tuotantosuunnan muutoksen johdosta sellun tuotantomäärä nousee, 

sellun valkaisu ja paperin tuotanto päättyvät sekä uusina tuotteina aletaan tuot-

taa kartonkia sekä kemitermomekaanista massaa (CTMP-massa). Aluehallinto-

virasto on tehnyt lupaharkinnan kummallekin vaiheelle ja antaa luparatkaisun, 

joka koskee sekä vaihetta 1 että 2. Selvyyden ja vaiheiden eri toteuttamisaika-

taulujen vuoksi ratkaisussa on eritelty vaiheiden 1 ja 2 päätuotteet sekä määri-

telty kohdat, joissa vaihe 1 ja vaihe 2 alkavat. Näin on tehty, koska lupamäärä-

yksissä päästöraja-arvot on täytynyt antaa osin erillisinä koskien vaiheita 1 ja 

2. Luvan saaja on myös hakenut erillisiä päästöraja-arvoja osalle päästöistä eri 

vaiheisiin.  

 

Luvan saaja on tuonut hakemuksessaan ilmi, että yhtiö on tehnyt investointi-

päätöksen tuotantovaiheesta 1 ja aloittanut siihen liittyvän rakentamisen. 
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Direktiivilaitoksen päästötasojen arviointiin sovellettavat päätelmät 

 

Tehtaan pääasiallinen toiminta on massan ja kartongin valmistus ja sitä koskee 

Euroopan komission 30.9.2014 julkaisemat massan, paperin ja kartongin tuo-

tannon BAT-päätelmät (Komission täytäntöönpanopäätös Euroopan parlamen-

tin ja neuvosto direktiivin 2010/75/EU mukaisten parhaita käytettävissä olevia 

tekniikoita (BAT) koskevien päätelmien vahvistamisesta massan, paperin ja 

kartongin tuotantoa varten, 2014/687/EU). 

 

Toiminnassa on aputoimintana lisäksi useita energiantuotantoyksikköjä, joita 

koskee Euroopan komission 17.8.2017 julkaisemat suuria polttolaitoksia kos-

kevat BAT-päätelmät (Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2017/1442, an-

nettu 31 päivänä heinäkuuta 2017, Euroopan parlamentin ja neuvoston direk-

tiivin 2010/75/EU mukaisten parhaita käytettävissä olevia tekniikoita (BAT) 

koskevien päätelmien vahvistamisesta suuria polttolaitoksia varten). Päätelmiä 

on sovellettu lupamääräyksiä annettaessa. 

 

Toimintaan kuuluu lentotuhkan liuotus, joka jätteenkäsittelynä kuuluu Euroo-

pan komission 17.8.2018 julkaiseman jätteenkäsittelyn parhaita käytettävissä 

olevia tekniikoita (BAT) koskevien päätelmien soveltamisalaan (Komission 

täytäntöönpanopäätös (EU) 2018/1147, annettu 10 päivänä elokuuta 2018, Eu-

roopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2010/75/EU mukaisten parhaita 

käytettävissä olevia tekniikoita (BAT) koskevien päätelmien vahvistamisesta 

jätteenkäsittelyä varten). Päätelmiä on sovellettava, kun vaarattoman jätteen 

loppukäsittelyn kapasiteetti ylittää 50 tonnia päivässä. 

 

Sijoituspaikka 

 

Tehdas sijaitsee Oulujoen suistossa, Oulun kaupungin Nuottasaaren kaupun-

ginosassa Stora Enso Oyj:n omistamalla, 160 hehtaarin suuruisella kiinteis-

töllä. Alueella on harjoitettu sellun valmistusta 1930-luvulta lähtien. Lähin 

asutus sijaitsee tehdasalueen välittömässä läheisyydessä alueen itäpuolella. 

Hanke ei ole ristiriidassa voimassaolevien maakunta-, yleis- tai asemakaavojen 

kanssa. Kyseessä on suuronnettomuuden vaaraa aiheuttava laitos, jonka toi-

mintaa ohjaa Seveso III -direktiivi. 

 

YVA-menettelyn yhteydessä luvan saaja ei ole tarkastellut vaihtoehtoa, jossa 

tuotanto tai jätevesien purkupaikka olisi sijoitettuna muualle. Käytännössä lu-

van saajalla ei ole ollut käytettävissä tosiasiallista vaihtoehtoista sijoituspaik-

kaa toiminnoille. 

 

Sijaintipaikasta johtuen toiminnan melu- ja hajupäästöt ja niiden vaikutukset 

kohdistuvat tiiviisti asuttuun ympäristöön. ELY-keskus sekä Oulun kaupungin 

ympäristön- ja terveydensuojeluviranomainen ovat lausunnoissaan tuoneet 

esille, että nimenomaan haju- ja melupäästöt vaivaavat lähellä asuvia sekä ai-

heuttavat yhteydenottoja valvojalle. Väkevien hajukaasujen käsittelyn häiriöt 

aiheuttavat haittaa lähiasutusta huomattavasti laajemmallekin alueelle. 

 

Hajupäästöjen osalta niiden käsittely tehostuu, kun uusia kohteita otetaan ke-

räyksen piiriin ja tehtaalle rakennetaan uusia varapolttopaikkoja. Toiminnan 

melupäästöt vähenevät, kun hakkeen käsittelyssä ei enää käytetä puskutrakto-
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ria ja hake varastoidaan hakeaumojen sijaan siiloissa. Tuotantosuunnan muu-

toksen myötä puunkäsittelymäärä kasvaa siten, että puun käsittelyssä siirrytään 

jatkuvasti seitsenpäiväiseen kolmivuorotyöhön. Melupäästöjen luonne ja ajoit-

tuminen näin ollen muuttuvat. Lupamääräyksen perusteluista tarkemmin ilme-

nevästi aluehallintovirasto on määrännyt toiminnalle sitovat melupäästön raja-

arvot aiempien tavoitearvojen sijaan, mikä on selvä tiukennus melupäästöjen 

hallitsemiseksi. 

 

Kokonaisuutena arvioiden nykyisen sijoituspaikka on edelleen sovelias pää-

töksen mukaiselle toiminnalle, kun otetaan huomioon päästöjen rajoittamistoi-

met ja lupamääräykset. Kyseisellä paikalla pilaantuminen ja sen vaara voidaan 

estää tehokkaasti, eikä toiminnan jatkaminen alueella aiheuta olennaisia hei-

kentäviä vaikutuksia ympäristönsuojelulain 11 §:ssä mainittuihin, sijoituspai-

kan soveltuvuutta arvioitaessa huomioon otettaviin tekijöihin nähden. 

 

--- 

 

Päästöt vesiin ja vesien- ja merenhoitosuunnitelmien huomioon ottaminen 

 

Tehtaan käsitellyt jätevedet johdetaan Rommakonväylään, Oulun edusta -nimi-

seen rannikkovesimuodostumaan. Samaan vesimuodostumaan laskevat myös 

Oulujoen vedet, Oulujoen alaosa -nimisen jokivesimuodostuman kautta. Vesi-

muodostumien rajana on Merikosken voimalaitoksen alakanava, joka sijaitsee 

noin 2,6 km:n etäisyydellä jäteveden purkupaikasta. Käytännössä käsiteltyjen 

jätevesien purkupaikka sijaitsee Oulujoen suistossa, jossa vesi vastaa merive-

den normaalilla vedenkorkeudella laadultaan Oulujoen vettä. Oulujoen kautta 

mereen purkautuva vesi vaikuttaa merkittävästi koko Oulun edusta -vesimuo-

dostuman vedenlaatuun ja sen ekologisen tilan luokitteluun. 

 

--- 

 

Vesienhoidon toisella luokittelukierroksella, joka perustuu vuosien 2006–2012 

tietoihin, käsiteltyjen jätevesien purkualueena olevan, Perämeren sisempiin 

rannikkovesiin kuuluvan Oulun edusta-vesimuodostuman ekologinen tila on 

luokiteltu tyydyttäväksi ja kemiallinen tila hyväksi. Myös purkupaikkojen lä-

heinen toinen vesimuodostuma Kempeleenlahti on tällöin luokiteltu tyydyttä-

vään ekologiseen tilaan. Molemmat vesimuodostumat ovat kooltaan melko 

pieniä. Oulun edustan ulommat rannikkovedet, Raahe-Hailuodon ja Hailuoto-

Kuivaniemen vesimuodostumat, ovat hyvässä ekologisessa tilassa. 

 

Kolmannen vesienhoitokauden alustavassa luokittelussa Oulun edustan ekolo-

ginen tila on määritelty välttäväksi. Luokittelu perustuu laajaan aineistoon. Ti-

lan heikentyminen näkyy kaikissa luokittelun perusteena olevissa muuttujissa 

sekä muuttujista koostuvissa laatutekijöissä (kasviplankton, pohjaeläimet, fysi-

kaaliskemiallinen vedenlaatu). Kempeleenlahden tilaluokitus on pysynyt tyy-

dyttävänä myös 3. luokittelukaudella, mutta sielläkin pohjaeläimistön tilassa 

on tapahtunut heikentymistä hyvästä tyydyttäväksi. 

 

--- 

 

Kolmannen vesienhoitokauden luokittelutulosten julkistamisen jälkeen luvan 

saaja on toimittanut tarkennetun vesistövaikutusarvion, jossa on seikkaperäi-

sesti käyty läpi Oulun edustan sekä Kempeleenlahden vesimuodostumien tila 
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sekä luvan saajan tulevan tuotannon vaikutukset vesimuodostumien tilaan. 

ELY-keskuksen vesienhoitoviranomainen on antanut lausunnon, jossa on otettu 

huomioon sekä viimeisin tilaluokitus, luvan saajan vesistövaikutusarvio, että 

hakemuksen vireilläoloaikana vesienhoitosuunnitelmien sitovuuteen ympäris-

tölupaharkinnassa liittyvä korkeimman hallinto-oikeuden vuosikirjapäätös 

KHO 2019:166. 

 

--- 

 

Vesien tilaan vaikuttava kuormitus ja vesienhoitosuunnitelman tavoitteiden 

saavuttaminen 

 

Keskimäärin yli 90 % Oulun edustan rannikkovesiin päätyvistä ravinteista tu-

lee jokivesien mukana. Jokien kautta tulee etenkin maa- ja metsätalouden 

kuormitusta. Rannikkovesiin kohdistuu suuri osa koko vesienhoitoalueen yh-

dyskuntien jätevesikuormituksesta. 

 

Oulun edustan merialueen suurin pistekuormituslähde ravinteiden osalta on 

Oulun Taskilan jätevedenpuhdistamo, jonne johdetaan yli 190 000 ihmisen jä-

tevedet. Puhdistamolta mereen johdettava kuormitus vuonna 2017 oli 17,2 ton-

nia fosforia, 678 tonnia typpeä, 253 tonnia orgaanista ainesta mitattuna 

BOD:na ja 1 477 tonnia orgaanista ainesta mitattuna COD:na. Vuonna 2019 

päivittäinen kuormitus mereen on ollut keskimäärin 13,8 kg fosforia, 1 638 kg 

typpeä sekä 161 kg biologisesti happea kuluttavaa orgaanista ainesta. 

Muita rannikkovesien pistekuormittajia ovat Oulussa sijaitsevat puunjalostus- 

ja kemian teollisuuslaitokset sekä voimalaitokset. Oulun Nuottasaaren tehdas-

alueella toimii useita rannikkoa kuormittavia teollisuuslaitoksia. Stora Enso 

Oulu Oy:n tehtaan kuormitus vuonna 2017 oli 10,2 tonnia fosforia, 92 tonnia 

typpeä, 1 555 tonnia orgaanista ainesta mitattuna BOD:na ja 9 887 tonnia or-

gaanista ainesta mitattuna COD:na. Vuonna 2019 vastaavat määrät olivat  

10 tonnia fosforia, 86 tonnia typpeä sekä 6 940 tonnia orgaanista ainesta mitat-

tuna COD:na. Vuonna 2019 päivittäin mereen johdetun fosforin määrä on ollut 

keskimäärin 28 kg, typen määrä keskimäärin noin 236 kg ja COD:na mitatun 

orgaanisen aineen määrä noin 19 000 kg. Etenkin tarkasteltaessa orgaanista 

kuormitusta on Oulun tehtaiden kuormitus huomattavasti Taskilan puhdista-

mon aiheuttamaa kuormitusta suurempi. Myös fosforikuormitus on ollut hie-

man suurempi kuin Taskilan jätevedenpuhdistamolla. 

 

Vesienhoitolainsäädännön mukaisena tavoitteena on joko hyvän tilan turvaa-

minen tai sen saavuttaminen. Vesienhoitosuunnitelman tilatavoitteiden saavut-

tamiseksi Oulujoen-Iijoen -vesienhoitoalueelle on laadittu toimenpideohjelma 

vuosille 2016–2021. Kullekin hyvää huonommassa ekologisessa tilassa ole-

valle vesimuodostumalle on toimenpideohjelmassa arvioitu mm. ravinteiden 

(kokonaisfosfori ja kokonaistyppi) vähentämistarve, jotta hyvän tilan tavoite 

olisi mahdollista saavuttaa. Oulun edustan rannikkovesien ekologinen tila on 

pysynyt tyydyttävänä vuoden 2008 ja 2013 tarkastelujen ja nyt kuluvan ve-

sienhoitosuunnitelmakauden aikana, mutta laskenut kolmannessa luokittelussa 

välttäväksi. Käynnissä olevista vesiensuojelutoimenpiteistä huolimatta rannik-

kovesien hyvää huonommassa tilassa olevista vesimuodostumista valtaosalla 

on kokonaisfosforipitoisuuden vähennystarvetta. 

 

Ekologisen luokittelun kriteerien mukaan Oulun edustalla kokonaisravinnepi-
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toisuudet ja näkösyvyys ilmensivät toisella luokittelukaudella tyydyttävää ti-

laa. Kolmannella luokittelukaudella ne ovat alustavasti laskeneet välttävään 

tilaan. Hyvän tilan saavuttamiseksi Oulun edustalla fosforipitoisuuden vähen-

tämistarpeeksi on toimenpidesuunnitelmassa arvioitu 10–30 % ja typellä  

0–10 %. Hyvän tilan saavuttamiseksi Kempeleenlahdella fosforipitoisuuden 

vähentämistarve on 30–50 % ja typellä 0–10 %. 

 

Oulun edusta -vesimuodostuman osalta teollisuuden pistekuormituksen vähen-

täminen on ohjelmassa arvioitu keskeiseksi tavoitteiden saavuttamisessa ja 

Kempeleenlahden osalta kohtalaisen merkittäväksi. 

 

Jotta Perämeren rannikkovedet saataisiin kokonaisuudessaan hyvään tilaan, 

tulisi fosforikuormaa vähentää keskimäärin 13 % kokonaisfosforikuormasta 

(800 t/v) eli noin 100 tonnia vuodessa. Vastaavasti typpikuorman vähennys-

tarve Perämerellä on 6 % eli noin 900 t/v. Levät sitovat tehokkaasti ravinteita 

ja klorofylli-a:n pitoisuudet ovat korkeita suhteessa kokonaisravinnepitoisuuk-

siin, siksi a-klorofyllin vähentämistarve hyvän tilan saavuttamiseksi on  

30–50 %. 

 

--- 

 

Hakemuksen mukaisten päästöjen vaikutukset vesiin sekä vesienhoitosuunni-

telmassa esitettyihin tavoitteisiin 

 

Luvan saaja on mallintanut tehtaan tuotantosuunnan muutoksen jälkeisen toi-

minnan vaikutuksia veden laatuun eri havaintopaikoilla. Mallinnuksessa on 

tuotu esille se, että vesistön nykytilaan on ollut vaikuttamassa nykyisen sellu- 

ja paperitehtaan kuormitus. Uuden tuotannon aiheuttama kuormitus ei tule en-

tisen kuormituksen päälle vaan se korvaa aiemman kuormituksen, mikä on 

otettava huomioon, kun arvioidaan uuden toiminnan aiheuttamaa pitoisuusli-

säystä vesistössä. 

 

Mallinnukseen perustuva arvio johtaa tuotantosuunnan muutoksen jälkeisessä 

tilanteessa Oulun edustan keskimääräiseen kesäajan kokonaistyppipitoisuuteen 

373 μg/l, mikä tarkoittaisi tilaluokan laskua typen osalta nykyisestä tyydyttä-

västä välttävään (tyydyttävä 340–370 μg/l, välttävä 370–420 μg/l). Kempe-

leenlahdella kokonaistyppipitoisuus nousisi tasolle 386 μg/l, joten typpikuor-

mituksen kasvu ei vaikuttaisi Kempeleenlahden kokonaistyppipitoisuuden tila-

luokkaan. Luvan saaja on käyttänyt mallinnuksessa päästöraja-arvoesitystään 

500 kg/vrk. 

 

Mallinnuksen perusteella tuotantosuunnan muutos ei aiheuta fosforikuormituk-

sen tai havaittujen fosforipitoisuuksien merkittävää kasvua. Mallinnuksessa on 

käytetty kokonaisfosforikuormitusta 35 kg/vrk. Luvan saaja on esittänyt vai-

heessa 1 fosforin päästöraja-arvoksi 30 kg/vrk ja toisessa vaiheessa 35 kg/vrk. 

 

Mallinnuksen perusteella näkösyvyydessä ei arvioida myöskään tapahtuvan 

muutosta tehtaan tuotantosuunnan muutoksen myötä, sillä kiintoainekuormitus 

tulee pienenemään hieman eikä näkösyvyyteen vaikuttavan levätuotannon ar-

vioida kasvavan merkittävästi nykyisestä tasosta. Stora Enson tehtaan purku-

alueen virtaus- ja sekoittumisolosuhteet ovat hyvät, eikä merkittävää happiva-

jausta ole tarkkailutulosten perusteella esiintynyt. Happea kuluttavan orgaani-
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sen aineen kuormitus tulee tehtaan tuotantomuutoksen myötä selvästi pienen-

tymään, joten happioloihin ei kohdistu heikentävää vaikutusta. 

 

Miminiravinnetarkastelu 

 

Oulun edustan rannikkovesissä tuotantoa rajoittava ravinne on joko fosfori tai 

fosfori ja typpi yhdessä. Fosfaattifosforin ja erityisesti liuenneen fosfaattifosfo-

rin (DRP) pitoisuudet ovat poikkeuksetta pieniä. Typpeä vedessä on ollut ajoit-

tain runsaammin, erityisesti alkukesällä. Luvan saaja on todennut, että Stora 

Enson Oulun tehtaalla suurin osa leville käyttökelpoisesta typpikuormituksesta 

tulee soodakattilan savukaasupesurilta sekä biologisen puhdistamon aktiivi-

lieteprosessista. 

 

Metsäteollisuuden jätevesien rehevöittävää vaikutusta ja sen hallintaa selvittä-

neen REHEVÄ-projektin tulosten mukaan metsäteollisuuden jätevesien sisäl-

tämien ravinteiden todellinen rehevöittävä vaikutus vesistössä ei perustu ravin-

teiden kokonaismäärään vaan leville käyttökelpoiseen osaan ravinteista. Selvi-

tyksen mukaan leville käyttökelpoisen fosforin osuus kokonaisfosforista on 

noin 50 %:n luokkaa. Sen sijaan käyttökelpoisen typen osuus kokonaistypestä 

on sellutehtaiden ja sellu-paperi/kartonki-integraattien jätevesissä tyypillisesti 

alle 15 %. Yhtiön täydennyksenä toimittama mittaustulos tukee selvityksen 

arviota, että leville käyttökelpoisen typen osuus sellutehtaan puhdistetuissa jä-

tevesissä on noin 15 %:n tasolla. 

 

--- 

 

Kalasto ja kalastus 

 

Oulun edustalla harjoitetaan sekä ammatti-, kotitarve- että virkistyskalastusta. 

Harvoilla verkoilla saadut tärkeimmät saalislajit olivat Haukiputaan puoleisella 

merialueella siika sekä ahven ja Oulun kaupungin sekä Oulunsalon alueella 

lisäksi hauki ja kuha. 

 

Mateiden lisääntymiskyvyn heikkeneminen on Perämerellä laaja ilmiö, ja sitä 

on todettu Oulun edustan lisäksi mm. Kemin ja Tornion edustoilla. Ilmiön on 

arveltu liittyvän selluteollisuuden jätevesien haittavaikutuksiin, vaikka kutuky-

vyttömyyttä aiheuttavaa tekijää ei ole voitu yksityiskohtaisesti nimetä. Oulun 

edustalla madekannan kutuvalmiutta on seurattu talvesta 2002 lähtien. Made-

kanta on Oulun edustalla heikko, ja kokonsa puolesta periaatteessa sukukypsiä 

näytemateita on saatu 2000-luvulla yhteensä 328 kpl. Mateiden lisääntymis-

kyky on Oulun edustalla heikko, sillä sukukypsiä mateita on ollut keskimäärin 

20 % näytemäärästä. Kutukyvyttömien mateiden osuus on vaihdellut 2000-

luvulla eri vuosina ilman yksisuuntaista kehitystä. Vuosien 2015–2017 yhdis-

tetyssä aineistossa (53 madetta) kutevia on ollut kuitenkin selvästi enemmän 

eli keskimäärin 62 %. 

 

--- 

 

Lupaharkinnan lopputulema 

 

Luvan saajan hankkeessa on kyse suurta investointia vaativasta tuotantosuun-

nan muutoshankkeesta. Hanke toteutetaan sijoituspaikassa, jossa luvan saajalla 
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on ollut prosesseiltaan ja päästöiltään ja osin myös tuotteiltaan hyvin saman-

laista toimintaa jo aiemman ympäristöluvan puitteissa.  

 

Luvan saaja on toteuttanut hankkeesta lain 252/2017 mukaisen ympäristövai-

kutusten arviointimenettelyn, josta yhteysviranomaisena toiminut Pohjois-Poh-

janmaan ELY-keskus on antanut perustellun päätelmän. Hankkeelle on toteu-

tettu Natura-arviointi, josta ELY-keskus on antanut lausuntonsa. ELY-keskus 

on arvioinut, että Stora Enson Oulun tehtaan tuotantosuunnan muutoshanke, 

yhteisvaikutukset huomioon ottaen, ei todennäköisesti merkittävästi heikennä 

niitä luonnonarvoja, joiden suojelemiseksi Kempeleenlahden ranta, Akionlahti 

ja Perämeren saaret -Natura-alueet on sisällytetty Natura 2000 -verkostoon. 

 

Toiminnasta johdetaan päästöjä vesiin ja ilmaan sekä siitä aiheutuu melupääs-

töjä. Päästöistä aiheutuvat vaikutukset rajoittuvat laitoksen lähialueelle. Pääs-

töjen vaikutuksia on pääosin kuvattu edellä perusteluissa muun muassa vesien-

hoitosuunnitelmien huomioon ottamiseen liittyvissä kohdissa. Päästöraja-arvo-

jen alittaminen sekä muiden lupamääräysten noudattaminen edellyttävät, että 

luvan saaja käyttää parasta käyttökelpoista tekniikkaa päästöjen rajoittami-

sessa. 

 

Toiminnasta vesistöön johdettava vesi ei lupamääräyksiä noudattaen käsitel-

tynä vaaranna Oulujoen-Iijoen vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelmassa 

vuoteen 2021 eikä Oulujoen-Iijoen vesienhoitoalueen toimenpideohjelmassa 

2016–2021 vesien laadulle asetettujen tilatavoitteiden saavuttamista, eikä estä 

hyvän tilan saavuttamista myöskään tämän jälkeen. 

 

Toiminta ei ole kaavan vastaista. 

 

Lupamääräyksiä noudattava toiminta täyttää ympäristönsuojelulain ja jätelain 

sekä niiden nojalla annettujen asetusten vaatimukset sekä sen, mitä luonnon-

suojelulaissa ja sen nojalla on säädetty. 

 

Määräykset huomioon ottaen toiminta ei aiheuta luvan myöntämisen esteenä 

olevaa terveyshaittaa, merkittävää ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa, 

ympäristönsuojelulain 16–18 §:ssä tarkoitettua maaperän tai pohjaveden pi-

laantumista, erityisten luonnonolosuhteiden huononemista, yleiseltä kannalta 

tärkeän virkistys- tai muun käyttömahdollisuuden vaarantumista ympäristössä 

tai kohtuutonta rasitusta naapuritiloilla. 

 

Jätevesien vesistöön johtamisesta aiheutuvien kalataloudellisten vahinkojen 

ehkäisemiseksi määrätään kalatalousmaksu. Kun päästöjen vesistövaikutukset 

eivät kasva olennaisesti aiemmasta, jätevesien johtamisesta ei ennalta arvioi-

den aiheudu muita edunmenetyksiä. 

 

Tällä päätöksellä ei ole myönnetty oikeutta hakemuksesta poikkeaviin päästöi-

hin. Tällä päätöksellä ei myöskään ole myönnetty oikeutta muihin päästöistä 

aiheutuviin vaikutuksiin kuin mitä hakemuksessa on kuvattu. 
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Lupamääräysten perustelut 

 

--- 

 

Päästöt vesiin 

 

--- 

 

7. ja 8. Jätevesien päästöraja-arvot sekä kuormitusraja-arvot on annettu pääs-

töistä aiheutuvan pilaantumisen ehkäisemiseksi sekä sen varmistamiseksi, että 

vesien- ja merenhoitosuunnitelman tavoitteiden saavuttaminen ei esty näiden 

päästöjen seurauksena. 

 

Jätevesipäästöjä koskevat raja-arvot on annettu siten, että niillä saavutetaan 

parhaan käyttökelpoisen tekniikan vaatimusten mukaiset päästötasot. Päästö- 

ja kuormitusraja-arvot on annettu komission päätelmässä 2014/687/EU esite-

tyn mukaisesti kemialliselle hapenkulutukselle (CODCr), kiintoaineelle, koko-

naistypelle ja kokonaisfosforille. Päästöraja-arvot on määrätty siten, että ko-

mission päätelmässä 2014/687/EU esitettyjä parhaan käyttökelpoisen tekniikan 

mukaisia päästötasoja ei vuosikeskiarvoina ylitetä laitoksen normaaleissa toi-

mintaolosuhteissa. Raja-arvojen asettamisessa BAT-päätelmien päästötasojen 

vaihteluvälin sisällä on otettu huomioon muun muassa uuden toiminnan myötä 

muuttuva kuormitus sellutehtaan jätevedenpuhdistamolle sekä jäteveden käsit-

telyprosessien muutos kartonkitehtaan jätevedenpuhdistamolla, purkuvesistön 

tila ja purkupaikka ja siinä vallitsevat sekoittumisolosuhteet sekä muu kuormi-

tus alueelle. Vaiheessa 2 päästötasot jäävät selvästi alle BAT-enimmäistason, 

kun CTMP-tehtaan kaikki jätevedet johdetaan haihdutukseen ja polttoon. 

 

Tehtaan aiempaan toimintaan nähden sekä jätevesien koostumuksessa että jäte-

vedenpuhdistamoiden prosesseissa tapahtuu muutoksia. Sellun valkaisun päät-

tymisen johdosta valkaisun pesusuodosten kautta jätevesiin aiemmin päätynyt 

ligniini pysyy ruskeassa massassa ja näin ollen sellutehtaan jätevedenpuhdista-

molle kohdistuva orgaaninen kuormitus vähenee. Valkaisun päättymisen 

vuoksi sellutehtaalta ei myöskään enää muodostu AOX-kuormitusta jäteveden 

puhdistusprosesseihin eikä vastaanottavaan vesistöön. Sellutehtaan jäteveden-

puhdistamoprosessi pysyy vähentyvästä kuormituksesta huolimatta entisellään. 

 

Entistä paperitehtaan jätevedenpuhdistamoa laajennetaan rakentamalla koko-

naan uusi aktiivilietelaitos sekä muuttamalla nykyinen flotaatiolaitos jäteve-

sien käsittelyn tertiäärivaiheeksi. Muutokset tehdään tuotantovaiheiden mukai-

sesti kahdessa vaiheessa eli toinen ilmastusallas, jälkiselkeytin ja flotaatioal-

taan lisäkapasiteetti rakennetaan vasta vaiheessa 2. 

 

Pääosa sellutehtaalla muodostuvasta jätevesikuormituksesta kohdistuu sellu-

tehtaan jätevedenpuhdistamolle. Osa kuormitusta aiheuttavista jakeista johde-

taan kuitenkin kartonkitehtaalle sinne pumpattavien massojen mukana. Vai-

heessa 2 CTMP-laitoksen jätevedet johdetaan normaalitilanteessa haihdutta-

molle, jolloin niistä aiheutuu hyvin vähän kuormitusta vesistöön lukuun otta-

matta kartonkitehtaalle pumpattavan massan mukana siirtyvä vähäinen kuor-

mitus. Poikkeustilanteissa CTMP-laitoksen jätevesiä voidaan johtaa selluteh-

taan jätevedenpuhdistamolle. Kartonkitehtaan jätevedenpuhdistamolle tule-

vasta kuormituksesta pääosa on peräisin kartongin valmistuksesta, mutta li-
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säksi sinne johdetaan sellun ja CTMP:n valmistuksesta aiheutuvaa kuormi-

tusta. 

 

Päästö- ja kuormitusraja-arvot on määrätty hakemuksen mukaiselle toimin-

nalle, jossa sekä sellu- että kartonkitehtaan jätevedenpuhdistamoilla on käy-

tössä BAT 14 mukainen primäärinen (fysikaalis-kemiallinen) että sekundääri-

nen (biologinen) käsittely. Kartonkitehtaan jätevedenpuhdistamolla on lisäksi 

BAT 15 mukainen tertiäärinen käsittely (flotaatio sekä osan aikaa myös fosfo-

rin kemiallinen saostus sekä kemiallisen lietteen erottaminen flotaatiolla). 

CTMP-laitoksen jätevesien käsittelemiseksi luvan saaja investoi merkittävästi 

BAT:ia parempaan teknologiaan, kun jätevedet käsitellään haihduttamalla. 

 

Aluehallintovirasto on antanut vesiin johdettavia päästöjä koskevat päästö- ja 

kuormitusraja-arvot yhteisenä sellu- ja kartonkitehtaan jätevedenpuhdista-

moille, koska sellun ja CTMP:n valmistuksesta aiheutuva, vesiin johdettava 

kuormitus ei ohjaudu ainoastaan sellutehtaan jätevedenpuhdistamolle käsiteltä-

väksi. Kuormitusta siirtyy sisäisten vesikiertojen ja kartonkitehtaalle pumpat-

tavien massojen mukana myös kartonkitehtaan jätevedenpuhdistamolle käsitel-

täväksi, minkä vuoksi kartonkitehtaan jätevedenpuhdistamon puhdistustulosta 

ei voida tarkastella vain integroimattoman kartongintuotannon päästötasojen 

mukaisesti. Sen erottaminen, mikä määrä sellun ja CTMP:n tuotannosta aiheu-

tuvasta jätevesikuormasta olisi laskettava sellutehtaan jätevedenpuhdistamon 

erilliseen päästöraja-arvoon ja mikä osuus kartonkitehtaan päästöraja-arvoon ei 

ole mahdollista kaikki normaaliin toimintaan lukeutuvat prosessitilanteet huo-

mioon ottaen. Näin ollen päästöraja-arvot on annettu yhteisinä ja jäteveden-

puhdistamoiden kuormitus lasketaan yhteen, mikä on mahdollista, koska kum-

pikin jätevedenpuhdistamo sisältää BAT 14 mukaiset käsittelyprosessit. 

 

Lupamääräys 7: päästöraja-arvot vaiheessa 1 

 

Hakija on esittänyt hakemuksessa arviot käyttöön otettavilla tekniikoilla saa-

vutettavista päästötasoista. Lupamääräyksen päästöraja-arvojen määräämiseksi 

on laskettu sellun ja kartongin valmistuksen maksimipäivätuotannoilla BAT 19 

taulukon 2 ja BAT 50 taulukon 20 enimmäispäästötasoja vastaava yhteenlas-

kettu päästöjen enimmäismäärä vuosikeskiarvona. Laskennan tulosta on ver-

rattu luvan saajan arvioimaan kuormitukseen komponenttikohtaisesti sekä tar-

peeseen rajoittaa päästöä BAT-päästötason enimmäismäärää tiukemmin vas-

taanottavan vesistön ekologisen tilan heikkenemisen estämiseksi. 

 

Kemiallisen hapenkulutuksen (COD) osalta luvan saaja on arvioinut vesistö-

kuormituksen olevan yhteensä vuosikeskiarvona tarkasteltaessa noin 12 500 

kg/vrk ja hakenut päästöraja-arvoksi kuukausikeskiarvona tähän nähden noin 

1,6-kertaista arvoa 20 000 kg/vrk. Tuotantomäärien ja BAT-päästötasojen 

enimmäisarvojen perusteella laskemalla COD:n vuosikeskiarvoksi saadaan  

13 671 kg/vrk ((530 000 ADt/v * 8 kgCOD/ADt + 500 000 t/v * 1,5 gCOD/t)/365 

vrk/v). Jotta metsäteollisuuden prosesseille tyypillinen kuukausien keskinäinen 

kuormituksen vaihtelu tulisi otettua huomioon, aluehallintovirasto on kertonut 

vuosikeskiarvolaskennan tuloksen 1,3:lla kuukausikeskiarvona annettavan 

päästöraja-arvon määrittämiseksi. Päästöraja-arvoksi on määrätty laskennan 

tulos pyöristettynä. 

 

Kiintoainekuormitukseksi luvan saaja on arvioinut vuosikeskiarvona noin  
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1 260 kg/vrk ja hakenut päästöraja-arvoksi kuukausikeskiarvona noin 1,6-ker-

taista arvoa 2 000 kg/vrk. Tuotantomäärien ja BAT-päästötasojen enimmäisar-

vojen perusteella laskemalla vuosikeskiarvoksi saadaan ilman kuukausien vä-

listä kuormitusvaihtelua kuvaavan kertoimen käyttämistä 1 932 kg/vrk. Alue-

hallintovirasto on hyväksynyt luvan saajan päästöraja-arvoesityksen, joka on 

selvästi BAT-päästötason enimmäismäärää tiukempi. 

 

Kokonaistyppikuormitukseksi luvan saaja on arvioinut vuosikeskiarvona  

304 kg/vrk ja hakenut päästöraja-arvoksi kuukausikeskiarvona noin 1,5-ker-

taista arvoa 450 kg/vrk. Tuotantomäärien ja BAT-päästötasojen enimmäisarvo-

jen perusteella laskemalla vuosikeskiarvoksi saadaan ilman kuukausien välistä 

kuormitusvaihtelua kuvaavan kertoimen käyttämistä 427 kg/vrk. Aluehallinto-

virasto on hyväksynyt luvan saajan päästöraja-arvoesityksen, joka on hieman 

BAT-päästötason enimmäismäärää tiukempi, ottaen huomioon, että kyse on 

kuukausikeskiarvosta. 

 

Kokonaisfosforikuormitukseksi luvan saaja on arvioinut vuosikeskiarvona 

noin 19 kg/vrk ja hakenut päästöraja-arvoksi kuukausikeskiarvona noin 1,6-

kertaista arvoa 30 kg/vrk. Tuotantomäärien ja BAT-päästötasojen enimmäisar-

vojen perusteella laskemalla vuosikeskiarvoksi saadaan 45 kg/vrk. Fosfori on 

purkuvesistössä minimiravinne, jonka päästöä on rajoitettava vesien tilan heik-

kenemisen estämiseksi merkittävästi tiukemmin kuin mitä BAT-enimmäispääs-

tötaso antaa mahdolliseksi. Aluehallintovirasto on tiukentanut päästöraja-arvoa 

luvan saajan esittämästä hieman, noin 1,5-kertaiseksi arvioituun todelliseen 

kuormitukseen nähden ja määrää päästöraja-arvoksi 28 kg/vrk. Vesistön tilan 

merkityksestä luvan myöntämisen edellytyksille sekä vesiin johdettavien pääs-

töjen rajoittamiselle on kirjoitettu enemmän edellä ratkaisun perusteluissa. 

Päästöraja-arvo on saavutettavissa puhdistamoiden tehokkaalla toiminnalla ja 

kunnossapidolla. Kartonkitehtaan jätevesistä fosforia voidaan tarvittaessa pois-

taa käytettävissä olevalla tertiäärikäsittelyllä. 

 

Kokonaisuutena päästöt jäävät vaiheessa 1 COD:n, kiintoaineen ja fosforin 

osalta merkittävästi alhaisimmiksi ja typen osalta lähes samalle tasolle, kuin 

tehtaan toimintaa koskeva aiempi 2018 myönnetty ympäristölupa mahdollis-

taisi. Ennalta arvioiden tämä osaltaan parantaa vesien tilaa Oulun edustalla. 

 

Lupamääräys 7: Päästöraja-arvot vaiheessa 2 

 

Lupamääräyksen päästöraja-arvojen määräämiseksi on laskettu sellun, 

CTMP:n ja kartongin valmistuksen maksimipäivätuotannoilla BAT 19 taulu-

kon 2, BAT 40 taulukon 17 ja BAT 50 taulukon 20 päästötasoja vastaava yh-

teenlaskettu päästöjen enimmäismäärä vuosikeskiarvona. Sellun ja kartongin 

tuotannolle laskennassa on käytetty enimmäispäästötasoa. 

 

CTMP:n tuotannolle laskennassa on käytetty puolta enimmäispäästötasosta. 

Luvan saajan investoima jätevesien käsittelymenetelmä haihduttaa CTMP:n 

jätevedet poikkeaa BAT-päätelmissä kuvatuista päästöjen vähentämisteknii-

koista ja on niitä merkittävästi vähäpäästöisempi. CTMP-laitoksen jätevedet 

johdetaan pääosin haihduttamolle eikä luvan saaja ole arviossaan esittänyt 

CTMP-laitoksen suoraa vesistökuormitusta jätevedenpuhdistamoille. Sen si-

jaan luvan saaja on esittänyt, että CTMP:n tuotannon BAT-päästötasojen mu-

kaisesta maksimikuormituksesta otettaisiin laskennallisesti huomioon 10 %. 
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Aluehallintovirasto on hyväksynyt laskutavan, että keskimäärin 10 % kuormi-

tuksesta voidaan ottaa huomioon sellutehtaan jätevedenpuhdistamolle tai teh-

taan sisäisten kiertojen mukana kartonkitehtaan jätevedenpuhdistamolle joh-

dettavana päästöraja-arvoja määrätessä. Aluehallintovirasto on kuitenkin edellä 

perustellusti käyttänyt laskennassa puolta BAT-päästötasojen maksimiarvosta. 

Näin ollen laskennan tuloksena CTMP-laitoksen kuormituksesta noin 5 % tu-

lee otettua huomioon keskimääräisenä jatkuvana kuormituksena jätevedenpuh-

distamoille. Aluehallintovirasto on todennut, että kokonaisuutena arvioiden 

esitetyllä ratkaisulla CTMP-tehtaan päästöt vesiin ovat merkittävästi alle BAT-

päätelmien päästötasojen alarajan. 

 

Laskennan tulosta on verrattu luvan saajan arvioimaan kuormitukseen kompo-

nenttikohtaisesti sekä tarpeeseen rajoittaa päästöä BAT-päästötason enimmäis-

määrää tiukemmin vastaanottavan vesistön tilan perusteella. 

 

Kemiallisen hapenkulutuksen (COD) osalta luvan saaja on arvioinut vesistö-

kuormituksen olevan vuosikeskiarvona yhteensä noin 12 350 kg/vrk ja hakenut 

päästöraja-arvoksi kuukausikeskiarvona noin 1,6-kertaista arvoa 20 000 

kg/vrk. Tuotantomäärien ja BAT-päästötasojen enimmäisarvojen perusteella 

laskemalla COD:n vuosikeskiarvoksi saadaan 16 479 kg/vrk ((530 000 ADt/v 

* 8 kgCOD/ADt +0,1*350 000 ADt/v * 10 kg/ADt + 950 000 t/v * 1,5 

kgCOD/t)/365 vrk/v). Aluehallintovirasto on hyväksynyt luvan saajan päästö-

raja-arvoesityksen, joka on hieman BAT-päästötason enimmäismäärää tiu-

kempi ottaen huomioon, että kyse on kuukausikeskiarvosta. 

 

Kiintoainekuormitukseksi luvan saaja on arvioinut vuosikeskiarvona noin  

1 500 kg/vrk ja hakenut päästöraja-arvoksi kuukausikeskiarvona noin 1,7-ker-

taista arvoa 2 500 kg/vrk. Tuotantomäärien ja BAT-päästötasojen enimmäisar-

vojen perusteella laskemalla vuosikeskiarvoksi saadaan ilman kuukausien vä-

listä kuormitusvaihtelua kuvaavan kertoimen käyttämistä 2 449 kg/vrk. Alue-

hallintovirasto on hyväksynyt luvan saajan päästöraja-arvoesityksen, joka on 

hieman BAT-päästötason enimmäismäärää tiukempi ottaen huomioon, että 

kyse on kuukausikeskiarvosta. 

 

Kokonaistyppikuormitukseksi luvan saaja on arvioinut vuosikeskiarvona  

344 kg/vrk ja hakenut päästöraja-arvoksi kuukausikeskiarvona noin 1,5-ker-

taista arvoa 500 kg/vrk. Tuotantomäärien ja BAT-päästötasojen enimmäisarvo-

jen perusteella laskemalla vuosikeskiarvoksi saadaan 568 kg/vrk. Aluehallinto-

virasto on hyväksynyt luvan saajan päästöraja-arvoesityksen, joka on hieman 

BAT-päästötason enimmäismäärää tiukempi ottaen huomioon, että kyse on 

kuukausikeskiarvosta. 

 

Kokonaisfosforikuormitukseksi luvan saaja on arvioinut vuosikeskiarvona 

noin 21,7 kg/vrk ja hakenut päästöraja-arvoksi kuukausikeskiarvona noin 1,6-

kertaista 35 kg/vrk. Tuotantomäärien ja BAT-päästötasojen enimmäisarvojen 

perusteella laskemalla vuosikeskiarvoksi saadaan 61 kg/vrk. Fosfori on purku-

vesistössä minimiravinne, jonka päästöä on rajoitettava merkittävästi tiukem-

min kuin mitä BAT-enimmäispäästötaso antaa mahdolliseksi. Aluehallintovi-

rasto on tiukentanut päästöraja-arvoa luvan saajan esittämästä hieman, noin 

1,5-kertaiseksi arvioituun kuormitukseen nähden ja määrää päästöraja-arvoksi 

33 kg/vrk, mikä on hieman pienempi keskimääräinen kuormitus kuin vuonna 

2018 annetussa päätöksessä, ennen vesimuodostuman ekologisen tilaluokituk-

sen muuttumista purkuvesistöön johdettavaksi hyväksytty kuormitus. Vesistön 
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tilan merkityksestä luvan myöntämisen edellytyksille sekä vesiin johdettavien 

päästöjen rajoittamiselle on kirjoitettu enemmän edellä ratkaisun perusteluissa. 

Päästöraja-arvo rajoittaa fosforikuormituksen samalle tasolle kuin aiempaa 

tuotantosuuntaa koskevassa vuoden 2018 ympäristölupapäätöksessä. 

 

Lupamääräys 7: Vaiheita 1 ja 2 yhteisesti koskevat perustelut 

 

BAT 19 perusteella sekä sellu- että kartonkitehtaiden jätevedenpuhdistamoille 

on määrätty puhdistuksen toiminnan tasoa määrittävä päästöraja-arvo käsitel-

lyn jäteveden biologiselle hapenkulutukselle. Tarkkailuliitteessä päästöraja-

arvon seuraamiseksi on määrätty luvan saajan hakemuksen mukainen kerran 

kuukaudessa tehtävä analyysi kuukauden keräilynäytteestä. 

 

Biologisen puhdistamon tehokas toiminta edellyttää typpi- ja tarvittaessa fos-

foriravinteen lisäämistä prosessiin. Sellutehtaan jätevedenpuhdistamolla hyö-

dynnetään nykyisellään soodasakkaa fosforin lähteenä ja ureaa tai mädätys-

jäännöstä typpilähteenä. Myös kartonkitehtaan uuden puhdistamon toiminta 

edellyttää ravinteiden lisäämistä prosessiin. Typpiravinteen liiallinen syöttö 

näkyy etenkin ammoniumtyppipitoisuuden kohoamisena. Hakemuksen mu-

kaan normaali jäännösammoniumtyppitaso on sellutehtaan puhdistamolla noin 

1 mg/l, mikä on noin 15 % kokonaistyppipäästöstä. 

 

Jos ravinteita syötetään puhdistusprosessiin ylimäärin, osa ravinteista kulkeu-

tuu käsiteltyjen jätevesien mukana mereen. Nämä ravinteet ovat leville käyttö-

kelpoisessa muodossa. Vesistöä rehevöittävien fosfori- ja typpiravinteiden käy-

tön ja päästöjen hallitseminen on tärkeää vesistön tilan sekä vesienhoidon ta-

voitteiden saavuttamisen kannalta. BAT-päätelmissä ravinteita on tarkasteltu 

vain kokonaisravinnepäästöinä, eikä päätelmissä oteta kantaa epäorgaanisten 

ravinteiden päästöön, jolla on vesistön rehevöitymisen kannalta olennaisesti 

suurempi merkitys kuin kokonaisravinnepäästöllä. 

 

Mereen johdettavan jäteveden ammoniumtyppipitoisuudelle on annettu raja-

arvo, jota noudattamalla ehkäistään ravinteiden ylisyötöstä johtuvat ammo-

niumtyppipitoisuuden vaihtelut. Raja-arvon saavuttaminen ei edellytä uusien 

puhdistustekniikoiden käyttöönottoa. Ammoniumtyppipäästön rajoittaminen 

edesauttaa myös kokonaistypen päästörajan alittamista ja BAT-päästötasoon 

pääsemistä. Ravinnesyötön ja puhdistamojen toiminnan optimoinnilla voi typ-

pikuormituksen arvioida jäävän selvästi alle päästöraja-arvon. Otettaessa huo-

mioon vastaanottavan vesistön tila, epäorgaanisen typen osuus kokonaistypestä 

ja jätevesien kokonaisuutena selvästi esimerkiksi talousjätevedenpuhdistamoja 

alhaisempi typpipitoisuus, ei laitosmaisesta typenpoistosta määrääminen ole 

ollut tarpeen. 

 

Kartonkitehtaan käsitellyn jäteveden fosfaattifosforille on määrätty tavoite-

arvo, jonka perusteella luvan saajan on otettava fosforin kemiallinen saostus 

osana tertiäärikäsittelyä käyttöön. Tavoitearvo on hakemuksessa esitetyn säätö-

konseptin mukainen ja johtaa tehokkaaseen fosforipäästön rajoittamiseen. Fos-

faattifosfori on suoraan esimerkiksi leville käyttökelpoisessa muodossa ja näin 

ollen sen päästöjen rajoittamisen merkitys perustuotannolle on suuri. 

 

Ravinnepäästöillä on yleisesti keskeinen merkitys vastaanottavan vesialueen 

tilaan. Päästöjen pienentämiseksi luvan saajalle on annettu määräys omalla toi-
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minnallaan koko ajan edesauttaa mineraaliravinteiden päästöjen pysymistä pie-

ninä. 

 

Luvan saaja on esittänyt, että jätevedenpuhdistamojen vakaaseen puhdistustu-

lokseen pääsemiseen ja vakaiden tuotanto-olosuhteiden saavuttamiseen kes-

täisi poikkeuksellisen pitkä aika. Päästöraja-arvoihin on ensimmäisessä vai-

heessa haettu vuodeksi 50 % lievennyksiä ja sitä seuraavaksi puoleksi vuo-

deksi edelleen 30 % lievennystä. Vaiheen 2 käynnistämisen jälkeen 30 % lie-

vennystä on haettu vuodeksi. Aluehallintovirasto on rajannut korotettujen 

päästöraja-arvojen keston kuuteen kuukauteen, mikä sekin on pidempi aika 

kuin eräillä Pohjois-Suomen uusilla suurilla teollisuuslaitoksilla on ympäristö-

luvissa hyväksytty. Ensimmäisessä vaiheessa lievennykseksi on hyväksytty 

50 % lisäys päästöraja-arvoihin, koska kyseessä on kartonkitehtaan uuden ak-

tiivilietelaitoksen käynnistyminen sekä sellutehtaan jätevedenpuhdistamon 

käynnistäminen tuotannonmuutosseisakin jälkeen. Määräaikoja on rajattu ha-

kijan esityksestä pilaantumisen estämiseksi. Vastaanottavan merialueen hei-

kentynyt ekologinen tila huomioon ottaen, pidempiaikaista raja-arvot ylittävää 

kuormitusta ei voi sallia. Aktiivilietelaitoksen biologisen prosessin ylösajo si-

ten, että saavutetaan normaalin toiminnan suoritustaso, edellyttää, että tulo-

kuormitus saadaan tasaiseksi ja vastaamaan laadultaan normaalia toimintaa, 

jolloin ravinteita sitova biomassa pääsee kasvamaan suunnitellulle tasolle. En-

nalta arvioiden tämä on tehtävissä lupamääräysten mukaisessa ajassa. Vai-

heessa kaksi lievennykseksi on hyväksytty 30 %, koska CTMP-laitoksella 

muodostuvien jätevesien vaikutus jätevedenpuhdistamoille on vähäinen, sellu-

tehtaan jätevedenpuhdistamolle ei kohdistu merkittäviä muutoksia ja kartonki-

tehtaalla on kyseessä vain toisen, rinnakkaisen aktiivilietelaitoksen käyttöön-

otosta, jolloin jo käytössä olevan puhdistamon biomassaa voidaan hyödyntää 

puhdistamoprosessin ylösajossa. 

 

Lupamääräyksessä on annettu tarvittavat määräykset raja-arvoihin verrattavien 

arvojen mittaamisen yksilöimiseksi. Lisäksi lupamääräyksessä on tähdennetty, 

että vaadittuihin puhdistustuloksiin on mahdollista päästä, kun prosesseja kaik-

kine osineen käytetään ja kunnossapidetään huolella. 

 

--- 

 

Hajukaasujen kerääminen 

 

16. Lupamääräys on annettu ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi ja jotta 

laitoksesta ei aiheutuisi ympäristön yleisen viihtyisyyden vähentymistä tai 

eräistä naapuruussuhteista säädetyn lain tarkoittamaa kohtuutonta rasitusta lä-

histön kiinteistöille. On parhaan käyttökelpoisen tekniikan mukaista, että väke-

vien hajukaasujen polton on toimittava jatkuvasti (BAT 20). Luvan saajan esi-

tys moniportaisista varapolttopaikoista on hyväksytty. Vaiheessa 1 varapoltto-

paikoilla varmistetaan, että väkevät hajukaasut ovat johdettavissa poltettavaksi 

myös sellutehtaan ennakoiduissa ylös- ja alasajotilanteissa, joissa niitä ei soo-

dakattilan matalan kuormituksen vuoksi voida johtaa poltettavaksi soodakatti-

laan. Vaiheessa 2 varapolttopaikoilla varmistetaan, että väkevät hajukaasut 

ovat johdettavissa poltettavaksi myös vaiheen 2 hajukaasukattilan häiriötilan-

teissa. 

 

Luvan saaja jättää vanhan hajukaasukattilan käytettäväksi poikkeuksellisia ti-

lanteita varten, joissa sekä massantuotanto että energiantuotanto ovat ajettuna 
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alas. 

 

17. Lupamääräyksellä on yksilöity laimeiden hajukaasujen käsittelyn ensisijai-

nen polttopaikka sekä käsittely tilanteessa, jossa niitä ei voida johtaa soodakat-

tilaan. Pelkistyneiden rikkiyhdisteiden päästötaso on määrätty BAT-päätelmän 

nro 20 mukaisena. 

 

BAT-päätelmässä nro 20 ei laimeille hajukaasuille ole kirjoitettu vaatimusta 

polton jatkuvasta toiminnasta. Hajurikkiyhdisteiden laatu sekä poistokaasuille 

vahvistettu alhainen TRS-pitoisuustaso edellyttävät, että keräily kattaa keskei-

set päästölähteet ja että keräily- sekä käsittelyjärjestelmät toimivat korkealla 

käyttöasteella. Määrätty minimikäyttöaste on saavutettavissa keräily- ja käsit-

telyjärjestelmien huolellisella käytöllä ja riittävällä käyttötarkkailulla. 

 

Mahdollisissa häiriötilanteissa vaiheessa 1 konsentroituneimmat laimeat haju-

kaasut johdetaan soihtuun vastaten noin 25 % laimeiden hajukaasujen koko-

naismäärästä. Muut laimeat hajukaasut johdetaan hajukaasupesurin kautta soo-

dakattilan katolta ilmaan. Vaiheessa 2 konsentroituneimpien laimeiden haju-

kaasujen varapolttopaikkana toimii vaiheen 2 hajukaasukattila ja muut laimeat 

hajukaasut johdetaan vaiheen 1 tavoin hajukaasupesurin kautta soodakattilan 

katolta ilmaan. Otettaessa huomioon polton käyttöastevaatimus ja laimeiden 

hajukaasujen laatu, ei tästä johtamisesta ennalta arvioiden aiheudu merkittävää 

pilaantumista tai sen vaaraa. 

 

Soodakattila, meesauuni ja hajukaasukattila 

 

--- 

 

21. Meesauunin päästöraja-arvot on määrätty siten, että komission päätelmässä 

2014/687/EU esitettyjä parhaan käyttökelpoisen tekniikan mukaisia päästöta-

soja ei ylitetä laitoksen normaaleissa toimintaolosuhteissa. 

 

Hiukkasille vuosikeskiarvo on määrätty BAT 27 taulukon 9 raja-arvojen vaih-

teluvälin ylätasolta eikä sähkösuotimen käyttöiän lopun lähestymisen perus-

teella ole myönnetty lievennystä päästötason ylärajaan. Hiukkaspäästöt muo-

dostuvat pääosin pienhiukkasista ja niiden päästöjen mahdollisimman tehokas 

rajoittaminen on tarpeen myös vanhoilla laitoksilla. Päästöraja-arvo on näin 

ollen määrätty luvan saajan esittämää tiukempana. Vuoden aikana tehtävien 

kertamittausten tuloksista yksi tulos saa ylittää raja-arvon, mutta kolmen nel-

jästä sekä mittaustulosten keskiarvon on alitettava raja-arvo. 

 

Raja-arvot TRS-päästölle on määrätty BAT-päätelmän nro 25 taulukon 7 mu-

kaisesti vuosikeskiarvona BAT-vaihteluvälin ylärajalta. Lisäksi päästön lyhyt-

aikaispitoisuudelle on asetettu raja-arvo. TRS-päästö aiheuttaa välittömän ha-

juhaitan ja sen rajoittaminen myös lyhytaikaispitoisuutena toiminnan sijainti-

paikka huomioon ottaen on tarpeen. Vuorokausikeskiarvona määrätyn raja-

arvon alittumisen tarkastelun yhteydessä on hyväksytty menettely, jossa kalen-

terikuukaudessa saa olla kolme korkeampaa vuorokausiarvoa. Kyseessä olevaa 

raja-arvon vertailumenettelyä on käytetty myös Kemin alueen sellutehtailla. 

 

Rikkidioksidipäästöille on määrätty BAT-päätelmän nro 24 taulukon 6 ja hake-

muksen mukaisesti vuosikeskiarvo raja-arvojen vaihteluvälin alarajalta. Li-

säksi raja-arvo on määrätty hakemuksen mukaisesti kuukausikeskiarvoa. Raja-
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arvon määräämisessä on otettu huomioon, että meesauunin rikkipäästöt ovat 

luvan saajan esittämän BAT-arvioinnin perusteella hyvin matalat, koska poltto-

aineena käytetään vetyä. Meesauunin toiminta ei merkittävästi muutu aiemman 

toiminnan mukaisesta tilanteesta, jolloin toteutuneet päästöt ovat alittaneet sel-

västi BAT-vaihteluvälin alarajan. 

 

Meesauunin pääpolttoaine on pikiöljy. BAT-päätelmän 26 taulukon 8 mukai-

sesti nestemäistä polttoainetta ja massan valmistuksen sivutuotteena syntyvää 

polttoainetta käyttävän meesauunin enimmäispäästötaso typen oksideille voi 

olla 350 mg/m3(n) vuosikeskiarvona. Luvan saajan meesauunin NOx-päästöt 

poikkeavat tyypillisistä sellutehtaiden meesauunien päästötasoista, koska mee-

sauunillla käytetään polttoaineena myös vetyä. Vedyn käyttäminen on ympä-

ristönsuojelullisen kokonaisedun mukaista, sillä vetyä muodostuu ylimäärin 

Nuottasaaren tehdasalueella toisen teollisen toimijan prosessissa. Mikäli vetyä 

ei voitaisi polttaa meesauunilla, se olisi hävitettävä esimerkiksi soihdussa polt-

tamalla, mikä johtaisi tehdasaluetta kokonaisuutena arvioiden sekä huomatta-

vasti korkeampiin suoriin NOx-päästöihin että välillisesti moninkertaisiin fos-

siilisen hiilidioksidin päästöihin, kun vedyn sijaan meesauunilla käytettäisiin 

polttoaineena enemmän polttoöljyä. Vedyn polttamisen ansiosta meesauunin 

rikkipäästöt ovat huomattavasti BAT-tason alapuolella. Päästöraja-arvo on 

määrätty enimmäispäästötason mukaisena. Vetyä poltettaessa raja-arvo on kui-

tenkin tavoitearvo. 

 

Pitoisuuksia koskevien raja-arvojen lisäksi kaasumaiselle rikille on määrätty 

ominaiskuormituksen raja-arvo vuosikeskiarvona BAT 26 taulukon 6 vaihtelu-

väliltä hakemuksen mukaisena. Ominaiskuormituksena määrätyn päästöraja-

arvon noudattamiselle on annettu ruskean massan tuotannon käynnistämiseen 

ja kuukausituotannon vakiinnuttamiseen suhteutettu, riittävä määräaika. 

 

Lisäksi lupamääräyksessä on annettu määräykset päästöraja-arvojen noudatta-

misesta sekä tilanteista, joita raja-arvot eivät koske. 

 

--- 

 

23. Vaiheen 2 hajukaasukattilan päästöraja-arvot on määrätty siten, että komis-

sion päätelmässä 2014/687/EU esitettyjä parhaan käyttökelpoisen tekniikan 

mukaisia päästötasoja ei ylitetä laitoksen normaaleissa toimintaolosuhteissa. 

 

Kysymyksessä on uusi hajukaasukattila, jonka pääasiallisina polttoaineina 

ovat väkevät hajukaasut sekä metanoli. Hajukaasupoltin varustetaan 

low-NOx-tekniikalla. Hajukaasukattilan savukaasut käsitellään savukaasupesu-

rissa, jossa alkalipesun avulla otetaan talteen rikkiä natriumbisulfidina. Siitä 

huolimatta, että hajukaasukattila on uusi, päästöraja-arvo TRS:lle on määrätty 

BAT 28 taulukon 10 mukaisen vuosikeskiarvovälyksen ylälaidalta. BREF-do-

kumentti (Best Available Techniques (BAT) Reference Document for the  

Production of Pulp, Paper and Board, EU 2015) kuvaa kappaleessa 3.3.16.3 

väkevien hajukaasujen käsittelyä polttamalla hajukaasukattiloissa, joissa on 

pesuri rikkidioksidin poistamiseksi. Aineistosta ei käy selville, miten uusien 

hajukaasukattiloiden suorituskyky vähentää TRS-päästöjä asettuu BAT 28 tau-

lukossa 10 annetulla vuosikeskiarvovälillä 1–5 mg/m3(n) (9 % O2). Dokumen-

tissa kuvatun yksitäisen hajukaasukattilan mittaustulosten perusteella keski-

määräinen TRS-päästön pitoisuus on ollut selvästi alle 1 mg/m3(n) (9 % O2). 

Suorituskyky on ollut hetkittäisiä piikkejä lukuun ottamatta hyvin tasaista, 
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koska myös 95. persentiili on pysynyt alle 1 mg/m3(n) (9 % O2). Kun hajukaa-

sut johdetaan polttoon hajukaasukattilaan ja päästöraja-arvot alittuvat, ei toi-

minnasta aiheudu hajupäästöistä johtuvaa viihtyvyyshaittaa lähialueilla. 

 

Väkevien hajukaasujen polton on toimittava jatkuvasti. Hajupäästöt aiheutta-

vat merkittävää asumisviihtyvyyden laskua välittömästi, joten päästön rajoitta-

minen vuorokausitasolla on erityisesti toiminnan sijainti huomioon ottaen tar-

peen. Hajukaasukattilan haisevien rikkiyhdisteiden päästölle on näin ollen li-

säksi määrätty lyhytaikaisraja-arvo vuorokausikeskiarvona. Vuorokausikes-

kiarvona määrätyn raja-arvon alittumisen tarkastelun yhteydessä on hyväksytty 

menettely, jossa kalenterikuukaudessa saa olla kolme raja-arvoa korkeampaa 

vuorokausiarvoa. 

 

Rikkidioksidipäästölle on määrätty raja-arvo BAT 28 taulukon 10 ja hakemuk-

sen mukaisesti. 

 

Typen oksidien päästöille raja-arvo on määrätty BAT 28 taulukon 11 mukai-

sesti päästötasovälyksen ylälaidalta, koska kattilassa poltetaan termisen NOx:n 

määrää nostavaa metanolia. Päästöraja-arvo on määrätty hakemuksen mukai-

sena. 

 

Pitoisuuksia koskevien raja-arvojen lisäksi kaasumaiselle rikille on määrätty 

ominaiskuormituksen raja-arvo vuosikeskiarvona BAT 28 taulukon 10 sekä 

hakemuksen mukaisena. Vasta vaiheessa 2 käyttöön otettavan hajukaasukatti-

lan ominaiskuormituksena määrätyn päästöraja-arvon noudattamiselle ei ole 

ollut tarpeen määrätä erillistä määräaikaa. 

 

Lisäksi lupamääräyksessä on annettu määräykset päästöraja-arvojen noudatta-

misesta sekä tilanteista, joita raja-arvot eivät koske. 

 

Jätteiden käsittely ja hyödyntäminen 

 

--- 

 

28. Sähkösuodintuhkan liuottaminen ja johtaminen jätevetenä purkuvesistöön 

on toimialan yleisesti käyttämä toimintatapa, joka ei kuitenkaan sellaisenaan 

ole nykyisen jätelain periaatteiden mukainen. Massan, paperin ja kartongin 

tuotantoa koskeva BAT-päätelmässä nro 30 todetaan, että jätteiden syntymisen 

estämiseksi ja hävitettävän kiinteän jätteen määrän minimoimiseksi parasta 

käytettävissä olevaa tekniikkaa on kierrättää soodakattilan sähkösuodattimesta 

peräisin oleva tuhka takaisin prosessiin. Päätelmän sovellettavuudesta tode-

taan, että tuhkan uudelleen kierrättämistä saattavat rajoittaa tuhkassa olevat 

prosessiin kuulumattomat ainekset. Luvan saaja on todennut, että osa tuhkasta 

on poistettava prosessista, jotta lipeäkiertoon tuleva rikin määrä olisi oikeassa 

suhteessa natriumiin. Tästä syystä kaikkea soodakattilan sähkösuotimilla ero-

tettua tuhkaa, joka koostuu lähinnä natriumsulfaatista, ei voida palauttaa pro-

sessiin. 

 

Luvan saajan laitoksella kysymyksessä on vuositasolla vaiheessa 1 noin 7 500 

tonnista ja vaiheessa 2 noin 2 400 tonnista veteen liuotettavaa tuhkaa. Kiin-

teänä muodostuvan jätteen liuottaminen vesijakeeseen, joka johdetaan käsitte-

lemättömänä suoraan vesistöön, ei toteuta jätelain 8 § mukaista yleistä velvol-



32 (100) 

   

lisuutta noudattaa etusijajärjestystä. Koska päästö liuotetaan prosessissa ve-

teen, ei sen nykyinen johtaminen ole suoraan ympäristönsuojelulain 18 §:n 

merta koskevien erityisten kieltojen vastaista, eikä veteen liuotetun aineen joh-

tamiseen jätevetenä sovelleta jätelakia. BAT-päätelmä sallii suomalaisilla 

massa- ja kartonki- tai paperitehtailla yleisesti olleen käytännön johtaa yli-

määrä sähkösuodintuhkaa purkuvesistöön. Natriumsulfaatille ei ole olemassa 

vakiintuneita markkinoita, jonne se olisi myytävissä. Hyvin vesiliukoisen ma-

teriaalien pysyvä loppusijoittaminen kaatopaikalle ei myöskään ole mahdol-

lista. 

 

Sähkösuodintuhkan liuottamisen määrää on rajattu hakemuksessa esitetyn 

enimmäistarpeen mukaiseksi. Sähkösuodintuhkan liuottamista ja johtamista 

jätevetenä mereen ei ole rajoitettu määräajalla, koska lyhyellä aikavälillä asi-

aan ei ole tiedossa tai selvityksillä saatavissa teknistaloudellista ratkaisua ja 

määräaika asettaisi luvan saajan muihin toimialan toimijoihin nähden merkittä-

västi eriarvoiseen asemaan. 

 

Soodakattilan sähkösuodattimen tuhka sisältää fosforia, joka on perustuotan-

non minimiravinne vastaanottavassa vesistössä. Sähkösuodintuhkan sisältämä 

vesijae johdetaan sellutehtaan jätevedenpuhdistamolle. Sellutehtaan jäteveden-

puhdistamo ei pysty poistamaan liuotetun sähkösuodintuhkan sisältävän vesi-

jakeen aiheuttamaa epäorgaanista kuormitusta. Tuhkan liuottamisesta aiheutu-

vat päästöt otetaan huomioon vesistöön johdettavien päästöjen lupamääräyk-

sissä 7 ja 8 annettujen raja-arvojen seurannassa. Koska sähkösuodattimen 

tuhka johdetaan puhdistamolle, asiassa ei ole ollut tarpeen antaa jätteen käsit-

telyn BAT 20 mukaisia päästöraja-arvoja, koska kyseinen päätelmä koskee 

vain suoraan vesistöön johdettavia päästöjä. 

 

--- 

 

Varastointi 

 

Lupamääräykset 32–34 on annettu sen varmistamiseksi, että ympäristön pi-

laantumisen vaaraa aiheuttavien aineiden riskit ovat mahdollisimman pienet ja 

että varastointi tapahtuu ympäristön kannalta parhaiden käytäntöjen mukai-

sesti. Sellu-, CTMP- ja kartonkitehtaalla käytetään ja käsitellään huomattavia 

määriä erilaisia raaka-aineita, polttoaineita sekä kemikaaleja. 

 

--- 

 

33. Lupamääräys on tarpeen pilaantumisen vaaran estämiseksi. Määräyksellä 

velvoitetaan luvan saaja pitämään yllä ja rakentamaan kemikaalivuodon leviä-

mistä estävät varojärjestelmät. Toiminnanharjoittajan aiemman toiminnan pe-

rusteella olemassa olevien säiliö- ja varastointitilojen varojärjestelmistä on 

määrätty aluehallintoviraston antamassa päätöksessä nro 107/10/1 eikä niihin 

nähden ole tarkoitus vaatia lisää toimia. Uusien rakenteiden osalta määrätty 

vaatimustaso vastaa vaarallisten kemikaalien teollisen käsittelyn ja varastoin-

nin turvallisuudesta annetun asetuksen (856/2012) vaatimustasoa. Lastaus- 

ja purkupaikkojen osalta edellä mainitun asetuksen vaatimusten täyttäminen 

sen sijaan vaatii osalla olemassa olevista lastaus- ja purkupaikoista toimenpi-

teitä. TUKES on määräaikaistarkastuksella 30.10.2019 edellyttänyt riskinarvi-

ointiin perustuvan toimenpidesuunnitelmien esittämistä TUKESille. Aluehal-

lintovirasto on rajannut lupamääräyksen koskemaan lastaus- ja purkupaikkoja, 
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joilla lastataan nestemäisiä kemikaaleja, jotka vaaraluokitusten perusteella 

ovat ympäristölle tai terveydelle vaarallisia. Tarvittavien parannustoimien 

suunnittelemiselle on annettu riittävä määräaika. Määräaikaa on tiukennettu 

aluehallintoviraston antamasta päätöksestä nro 130/2018/1 24 kuukauteen vai-

heen 1 käynnistämisestä luvan saajan hakemuksessaan esittämän mukaisesti. 

 

--- 

 

 

Häiriötilanteet ja muut poikkeukselliset tilanteet 

 

Ympäristönsuojelulain 52 §:n mukaan ympäristöluvassa on annettava tarpeelli-

set määräykset toimista häiriö- ja muissa poikkeuksellisissa tilanteissa. Häiriö-

tilanteita koskevilla lupamääräyksillä 35–41 pienennetään häiriöistä aiheutu-

vaa pilaantumista ja varmistetaan oikea ja tehokas toiminta kyseisissä tilan-

teissa. 

 

35. Ryhtymällä välittömiin torjuntatoimenpiteisiin voidaan häiriö- tai poik-

keuksellisista tilanteista aiheutuvat päästöt rajoittaa vähäisemmiksi. 

 

--- 

 

40. Laitoksen soodakattilan ja meesauunin ylös- ja alasajotilanteet on pidettävä 

mahdollisimman lyhyinä ja häiriötilanteiden määrä ja kesto on rajoitettava 

mahdollisimman vähäisiksi haisevien rikkiyhdisteiden hetkellisten päästöjen ja 

hajuhaittojen vähentämiseksi. 

 

--- 

 

Ennaltavarautumissuunnitelma 

 

42. Määräyksellä velvoitetaan ennakollisiin toimiin häiriö- ja poikkeuksellis-

ten tilanteiden varalta. Määräys konkretisoi osaltaan varovaisuus- ja huolelli-

suusperiaatetta. 

 

--- 

 

Toiminnan muuttaminen, keskeyttäminen tai lopettaminen 

 

--- 

 

44. Lupaan ei ole sisällytetty toiminnan lopettamista koskevia määräyksiä, jo-

ten toiminnan lopettamisesta annetaan erillinen päätös toiminnanharjoittajan 

suunnitelman perusteella. Ympäristönsuojelulain mukaan toiminnanharjoittaja 

vastaa edelleen lupamääräysten mukaisesti tarvittavista toimista pilaantumisen 

ehkäisemiseksi sekä toiminnan vaikutusten selvittämisestä ja tarkkailusta, kun 

luvanvarainen toiminta päättyy. Ympäristönsuojelulain mukaan toiminnan lo-

pettamista koskeva suunnitelma on esitettävä toimivaltaiselle ympäristölupavi-

ranomaiselle. 
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Tarkkailu- ja raportointimääräyksen perustelut 

 

45. Luvan saajan tulee olla selvillä toimintansa aiheuttamista päästöistä ja nii-

den vaikutuksista ympäristöön. Lupamääräys on tarpeen, jotta valvontaviran-

omaiset voivat seurata toiminnan asianmukaisuutta, lupamääräysten noudatta-

mista ja toiminnan ympäristövaikutuksia sekä saada valvontaa varten tarpeelli-

sia muita tietoja. Lupamääräys on tarpeen myös eri tarkkailuihin liittyvien mit-

taus- ja muiden tulosten käsittelemiseksi ja raportoimiseksi. Tarkkailua on 

määrätty jatkettavaksi pääosin aiemman toiminnan mukaisten tarkkailuohjel-

mien mukaisella tasolla. Luvansaajan alustavaa tarkkailuohjelmaa on täyden-

netty ja muutettu tarpeellisin osin lupamääräysten noudattamisen valvomiseksi 

ja ympäristövaikutusten arvioimiseksi. 

 

Toiminta on järjestettävä niin, että tässä päätöksessä asetettujen ympäristön-

suojeluvaatimusten täyttyminen voidaan arvioida. Luvanhaltijan selvilläolo-

velvollisuus ja pilaantumisen torjuntavelvollisuus perustuvat ympäristönsuoje-

lulain 6 ja 14 §:iin. Tarkkailuliitteessä asetetut velvoitteet tarkentavat näiden 

velvollisuuksien noudattamista mukaan lukien poikkeuksellisista tilanteista 

ilmoittaminen ja tarvittaviin toimenpiteisiin ryhtyminen. 

 

Tarkkailuliitteeseen kirjattu velvoite tehdä päätöksen mukaisen toiminnan 

edellyttämien mittausten, testauksen, selvitysten ja tutkimusten luotettavasta ja 

tarkoituksenmukaisesta suorittamisesta on annettu ympäristönsuojelulain  

209 §:n vaatimusten toteutumisen varmistamiseksi. 

 

Määräyksellä ympäristönsuojeluun ja jätehuoltoon liittyvistä asioista vastaa-

van hoitajan tai hoitajien nimeämiseksi varmistetaan, että luvanhaltija on jär-

jestänyt organisaatiossaan tehtävät siten, että ympäristönsuojelun ja jätehuol-

lon vastuut on kohdennettu osaavalle henkilölle ja valvontaviranomaisilla on 

henkilön yhteystiedot. 

 

Käyttötarkkailu 

 

Käyttötarkkailu eli toiminnan tarkkailu on tarpeen, jotta valvontaviranomaiset 

voivat seurata toiminnan asianmukaisuutta sekä lupamääräysten noudatta-

mista. Käyttötarkkailussa on annettu yksityiskohtaisia määräyksiä tarkkailun 

järjestämiseksi. 

 

Päästötarkkailu 

 

Luvan saajalle on annettu mahdollisuus käyttää päästöjen mittaamiseen jatku-

vatoimisia mittauslaitteita sillä edellytyksellä, että perinteisen ja jatkuvatoimi-

sen analytiikan välille on järjestetty luotettavat vertailujaksot ja vertailumit-

taukset. Korvaamalla perinteinen COD-mittaus jatkuvatoimisella TOC-mit-

tauksella olisi mahdollisuus vähentää kuuden arvoista kromia sisältävän jät-

teen muodostumista. 

 

Vuorokauden keräilynäytteistä mitattavien tulosten käyttäminen raja-arvoihin 

verrattavien lukujen laskennassa on tarpeen laitoksen hyvän ja tasaisen toimin-

nan ylläpitämiseksi, puhdistinlaitteiden häiriötilanteiden toteamiseksi sekä ra-

portoimiseksi. 
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Ammoniumtyppeä ja fosfaattifosforia on määrätty seurattavaksi vuorokausi-

näytteistä molempien puhdistamojen päästötarkkailuissa. Ravinteita lisätään 

jätevesien käsittelyprosessiin. Tarkkailu antaa luotettavan tiedon leville käyttö-

kelpoisten ravinteiden päästöistä ja mahdollistaa luvan saajaa ravinteiden syö-

tön optimointiin siten, että päästöt vesiin jäävät mahdollisimman pieniksi. Ky-

seessä on vaikutusten kannalta olennainen päästöseuranta, josta on määrättävä 

ympäristöluvassa. 

 

Luvan saajan on oltava selvillä toiminnassa käytettävistä ympäristölle tai ter-

veydelle vaarallisista ja haitallisista kemikaaleista, prosessissa muodostuvista 

yhdisteistä ja jäteveden mukana puhdistamoille johdettavista yhdisteistä, joilla 

esimerkiksi myrkyllisyytensä tai pysyvyytensä vuoksi saattaa olla vaikutusta 

jäteveden laatuun, puhdistamon toimintaan tai vesistöön. Luvan saaja on mää-

rätty selvittämään kertaluontoisesti jätevesien mukana vesistöön johdettavien 

puuperäisten uuteaineiden pitoisuudet niiden ekotoksikologisten vaikutusten 

tarkemmaksi selvittämiseksi. Vastaavasti sellu- ja kartonkitehtaan käsitellyistä 

jätevesistä on määrätty selvitettäväksi kertaluontoisesti eri alkuaineiden pitoi-

suudet, joita voi olla puuraaka-aineen mukana ja joista voi kohonneina pitoi-

suuksina aiheutua pilaantumisen vaaraa. Selvityksen tulosten perusteella tark-

kailua on mahdollista muuttaa siten, että joitain aineita otetaan mukaan jatku-

vampaan tarkkailuun. 

 

Meesauunin savukaasuista on määrätty mitattavaksi TVOC-pitoisuuden kerran 

vuodessa, minkä lisäksi meesauunin savukaasujen PAH-pitoisuudet on mitat-

tava vuosittain. Soodakattilalle PAH-mittauksia ei ole määrätty, koska käytet-

tävissä olleiden mittaustulosten perusteella pitoisuudet ovat olleet matalat. 

 

Vaikutusten tarkkailu 

 

Toiminnanharjoittajan tulee olla riittävästi selvillä toimintansa ympäristövaiku-

tuksista. Ympäristövaikutustarkkailujen avulla myös seurataan päätöksen oi-

keellisuutta ja päästöjen rajoitustoimien riittävyyttä. 

 

Kirjanpito ja raportointi sekä laadunvarmistus 

 

Kirjanpitoa ja raportointia koskevat määräykset ovat tarpeen valvonnan toteut-

tamiseksi ja suorittamiseksi. Lupamääräyksissä on määrätty laitoksen päästö- 

ja vaikutustarkkailuihin liittyvien mittauksien laadunvarmennusmenetelmistä 

ympäristönsuojelulain vaatimusten mukaisesti sekä ympäristön pilaantumisen 

ehkäisemiseksi. 

 

Vahinkoa estävien toimenpiteiden perustelu 

 

46. Luvan saajan jätevesipäästöt lisäävät ilman haittojen estämistoimenpiteitä 

osaltaan Oulun edustan merialueen kalastolle ja kalastukselle aiheutuvia hai-

tallisia vaikutuksia. Haitat ilmenevät muun muassa vesistön rehevöitymisestä 

aiheutuvana pyydysten limoittumisena. Stora Enso Oulu Oy:n aiemmalle toi-

minnalle on asetettu kalataloudelliset velvoitteet päätöksessä nro 70/07/2. Ku-

ten Lapin ELY-keskuksen kalatalouspalvelut lausunnossaan toteaa, ne on tar-

kistettu päätöksellä nro 130/2018/1, joka ei kuitenkaan ole lainvoimainen. 

 

Tehtaan toiminnasta aiheutuva fosforikuormitus vesistöön on vaiheessa 1 pie-
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nempi kuin aiemman toiminnan aikana. Vaiheessa 2 fosforikuormitus on ra-

jattu siten, että se ei ylitä vuonna 2018 annetun lupapäätöksen mukaista kuor-

mitusta ratkaisun sekä lupamääräyksen 7 perusteluista tarkemmin ilmenevästi. 

Kalataloudellisen haitan kompensaatio on vaiheessa 2 määrätty yhdenmukai-

sena vuonna 2018 annetun lupapäätöksen kanssa ja vaiheessa 1 suhteutettu re-

hevöitymistä aiheuttavan fosforikuormituksen pienemmän määrän mukaiseksi. 

 

Hakija on esittänyt kalatalousvelvoitteen muuttamista kalatalousmaksuksi. Ka-

latalousviranomainen on lausunnossaan todennut, että velvoite on edelleen 

määrättävä aiemman kaltaisena, joustavana kalatalousvelvoitteena, jossa vel-

voitteen toimeenpanotapaa voidaan tarvittaessa muuttaa toiminnanharjoittajan 

ja viranomaisen välisellä sopimuksella. Aluehallintovirasto on määrännyt kala-

talousvelvoitteen toimenpidevelvoitteena. Istutustoimenpiteiden suorittaminen 

ei aiheuta niillä saavutettavaan hyötyyn verrattuna luvan saajalle kohtuuttomia 

kustannuksia eikä velvoitteen määräämiseksi kalatalousmaksuna ole muita-

kaan perusteita. 

 

Vaellussiian ja meritaimenen istuttaminen vastaa Perämeren oloissa jo pitkään 

vakiintuneena ollutta kompensaatiotapaa, eikä siihen ole odotettavissa pikaisia 

muutostarpeita. Vaellussiika on kaupallisen kalastuksen merkittävä saalislaji, 

joten näin määrättynä kalatalousvelvoite hyödyttää vapaa-ajankalastuksen li-

säksi myös kaupallista kalastusta. 

 

Aluehallintoviraston määräämä käsittelymaksu 

 

Ratkaisu 

 

Lupa-asian käsittelymaksu on 62.611,25 euroa.  

 

Perustelut 

 

Maksun määräämisessä sovelletaan hakemuksen vireilletuloajankohtana 

voimassa ollutta valtioneuvoston asetusta 1244/2019. 

 

Maksuasetuksen maksutaulukkoliitteen kohdan 1 mukaan direktiivilaitoksen 

luvan tarkistamista (ympäristönsuojelulain 81 §) koskevan ympäristölupahake-

muksen käsittelystä peritään maksu, jonka suuruus on 50 prosenttia taulukon 

mukaisesta maksusta. Jos kuitenkin asian käsittelyn vaatima työmäärä vastaa 

uudelta toiminnalta vaadittavan luvan käsittelyä, peritään kunkin toiminnan 

lupa-asian käsittelystä täysi maksu. Asian käsittelyn vaatima työmäärä on vas-

tannut uudelta toiminnalta vaadittavan luvan käsittelyä. 

 

Maksuasetuksen maksutaulukkoliitteen kohdan 2 mukaan samanaikaisesti rat-

kaistavien useiden toimintojen lupa-asioiden käsittelystä peritään yhdistetty 

maksu siten, että korkeimpaan maksuluokkaan kuuluvan toiminnan käsittely-

maksuun lisätään muiden toimintojen osuutena 50 prosenttia näiden toiminto-

jen maksuista. 

 

Jos jonkin toiminnan toimivaltainen lupaviranomainen on kunnan ympäristön-

suojeluviranomainen, maksu on 50 prosenttia asianomaisen viranomaisen 

muutoin vastaavan asian käsittelystä perimästä maksusta. 
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Maksuasetuksen mukaan: 

- sellutehtaan ympäristöluvan maksu on 52.510 euroa 

- kartonkitehtaan ympäristöluvan maksu on 26.260 euroa, mistä 50 % on 

13.130 euroa 

- CTMP-laitoksen (muu massatehdas kuin sellutehdas) ympäristöluvan maksu 

on 26.260 euroa, mistä 50 % on 13.130 euroa 

- K4: energiantuotantoa, kun kyseessä on voimalaitos, kattilalaitos tai muu lai-

tos, jonka suurin polttoaineteho on 150 MW–300 MW, koskevan ympäristölu-

van maksu on 16.240 euroa, mistä 50 % on 8.120 euroa 

- K3: energiantuotantoa, kun kyseessä on voimalaitos, kattilalaitos tai muu lai-

tos, jonka suurin polttoaineteho on 150 MW–300 MW, koskevan ympäristölu-

van maksu on 16.240 euroa, mistä 50 % on 8.120 euroa, ja siitä edelleen BAT-

tarkistuksen perusteella 50 % on 4.060 euroa 

- jätteiden hyödyntämis- tai loppukäsittelylaitosta, jossa hyödynnetään tai lop-

pukäsitellään jätettä vähintään 20 000 tonnia vuodessa, koskevan ympäristölu-

van maksu on 10.750 euroa, mistä 50 % on 5.375 euroa 

 

Maksuasetuksen mukaan maksu peritään 35 prosenttia alempana, jos asian kä-

sittelyn vaatima työmäärä on taulukossa mainittua tai maksuasetuksen 1–3 

kohdassa tarkoitettua työmäärää pienempi. Aluehallintovirasto on joulukuussa 

2018 antanut luvan saajalle päätöksen, jolla luvan saajan aiemman toiminnan 

ympäristölupa tarkistettiin BAT-päätelmien mukaiseksi. Nyt annettavaa pää-

töstä käsittelemässä ja ratkaisemassa on ollut sama kokoonpano, joten aiem-

paan päätökseen tehdystä työstä on ollut merkittävä hyöty asian käsittelemi-

sessä ja näin ollen tämän asian käsittelyn vaatima työmäärä on ollut maksutau-

lukossa esitettyä pienempi. 

 

Maksuasetuksen mukaan yhteiskäsittelyssä olleille ympäristölupa-asioille 

muodostuu maksuksi 62.611,25 euroa. 

 

Vaatimukset hallinto-oikeudessa 

 

Stora Enso Oulu Oy on valituksessaan vaatinut aluehallintoviraston päätöksen 

lupamääräysten sekä päätöksen liitteen 3 määräysten muuttamista alla esitetyn 

mukaisesti. Lisäksi yhtiö on vaatinut päätöksen täytäntöönpanon kieltämistä 

muutoksenhaun ajaksi lupamääräyksessä 21 määrätyn meesauunin NOx-pääs-

töjen jatkuvatoimisen tarkkailun osalta sekä lupamääräyksen 45 ja liitteen 3 

osalta.  

 

Yhtiö on vaatinut, että päätökseen tehdään seuraavia muutoksia: 

 

Lupamääräyksestä 7 on kumottava jätevedenpuhdistamoille asetetut jäteveden 

biologisen hapenkulutuksen BOD-päästöraja-arvot, ammoniumtyppipitoisuu-

den raja-arvo sekä fosfaattifosforille asetettu tavoiteraja-arvo. 

 

Lupa-asian käsittelymaksuksi on määrättävä 47.505,00 euroa. 

 

Lupamääräystä 8 on muutettava siten, että määräyksen mukainen laskennalli-

nen ominaispäästövertailu tulee toimittaa Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuk-

selle aina kalenterivuotta seuraavan helmikuun loppuun mennessä, määrätyn 

ajankohdan 15.1. sijaan. 

 

Lupamääräystä 16 on muutettava siten, että siihen lisätään seuraava virke: 
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”Vaatimus väkevien hajukaasujen käsittelemisestä jatkuvasti polttamalla ei 

kuitenkaan koske poikkeustilanteita, joissa hajukaasuja ei voida turvallisuus-

syistä johtaa polttoon. Tällaisessa tilanteessa väkevät hajukaasut voidaan joh-

taa käsittelemättöminä ulkoilmaan.” 

 

Lupamääräystä 17 laimeiden hajukaasujen käsittelystä on muutettava vastaa-

vasti kuin edellä väkeviä hajukaasuja koskevaa lupamääräystä 16 niin, että se 

mahdollistaa poikkeustilanteissa turvallisuussyistä hajukaasujen johtamisen 

ilmaan käsittelemättöminä.  

 

Lupamääräystä 21 on muutettava siten, että meesauunin hiukkaspäästöille ase-

tettu raja-arvo muutetaan lupahakemusta vastaavaksi 40 mg/Nm3 6 % happipi-

toisuudessa vuosikeskiarvona ilmoitettuna. Lupamääräyksestä on kumottava 

TRS-pitoisuuksille asetettu vuorokausikeskiarvo 20 mg S/m3(n) tai toissijai-

sesti vuorokausikeskiarvo on asetettava tavoitteelliseksi raja-arvoksi. Lisäksi 

lupamääräyksestä on poistettava määräys meesauunin NOX-pitoisuuksien jat-

kuvatoimisesta mittaamisesta.  

 

Lupamääräystä 23 on muutettava siten, että hajukaasukattilan TRS-pitoisuuk-

sille määrätty vuorokausikeskiarvona esitetty raja-arvo 5 mg S/m3(n) kumo-

taan tai toissijaisesti se muutetaan tavoitearvoksi.  

 

Lupamääräystä 28 on muutettava siten, että lupamääräyksestä kumotaan soo-

dakattilan sähkösuodattimen tuhkan liuottamiselle asetettu enimmäismäärää 

koskeva rajoitus 7 500 t/v vaiheessa 1 ja 2 400 t/v vaiheessa 2.  

 

Lupamääräystä 33 on muutettava siten, että sen ensimmäisessä ja toisessa kap-

paleessa asetetut vaatimukset nestemäisten kemikaalien, prosessiliuosten ja 

polttoaineiden varastoimisesta säiliössä tai astiassa suoja-altaalla tai reunako-

rokkein varustetussa varastotilassa muutetaan koskemaan vaaralliseksi luoki-

teltuja nestemäisiä kemikaaleja ja polttoaineita. 

 

Lupamääräystä 44 on muutettava siten, että se sisältää ainoastaan velvoitteen 

laatia toiminnan lopettamisen jälkeen sulkemissuunnitelma sekä laittaa sitä 

koskeva hakemusasia vireille ympäristölupaviranomaisessa. Lupamääräys 44 

tulee muuttaa kuulumaan siten seuraavasti: ”Toiminnanharjoittajan on hyvissä 

ajoin, viimeistään kuusi kuukautta ennen toiminnan lopettamista, esitettävä 

ympäristölupaviranomaiselle hyväksyttäväksi yksityiskohtainen suunnitelma 

maaperän ja pohjaveden mahdollisen pilaantumisen selvittämisestä sekä lai-

toksen ja sen rakenteiden poistamisesta. Ympäristönsuojelulain (527/2014)  

95 §:n mukainen arviointi maaperän ja pohjaveden tilasta suhteessa perustilaan 

on toimitettava hyväksyttäväksi Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja 

ympäristökeskukselle vuoden kuluessa toiminnan loppumisesta. Samassa yh-

teydessä on esitettävä selvitys alueen maaperän kunnosta ja arvio maaperän 

kunnostustarpeesta.” 

 

Lupamääräystä 45 ja liitettä 3 on ensisijaisesti muutettava siten, että sen en-

simmäinen ja toinen kappale sekä päätöksen tarkkailua koskeva liite 3 kumo-

taan ja lupamääräykseen asetetaan uusi ensimmäinen kappale siten, että tark-

kailu toteutetaan noudattaen Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen hyväksymää 

tarkkailuohjelmaa tarpeellisilta osin päivitettynä. Lupamääräyksen 45 uusi en-

simmäinen kappale on siten muutettava kuulumaan seuraavasti: ”Luvan saajan 
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on oltava selvillä toiminnan ympäristövaikutuksista. Toiminnan päästöjä ja nii-

den vaikutuksia on tarkkailtava ja raportoitava Pohjois-Pohjanmaan ELY-kes-

kuksen hyväksymän tarkkailusuunnitelman mukaisesti. Tarkkailusuunnitelma 

toimitetaan ELY-keskukselle hyvissä ajoin ennen toiminnan aloittamista.” 

 

Toissijaisesti lupamääräyksen 45 ensimmäinen ja toinen kappale on kumottava 

ja lupamääräyksen uusi ensimmäinen kappale on muutettava kuulumaan seu-

raavasti: ”Luvan saajan on oltava selvillä toiminnan ympäristövaikutuksista. 

Toiminnan päästöjä ja niiden vaikutuksia on tarkkailtava Pohjois-Pohjanmaan 

ELY-keskuksella ennen toiminnan alkamista hyväksytettävän tarkkailusuunni-

telman mukaisesti sekä noudattaen soveltuvin osin ohjeellisesti, mitä liitteessä 

3 on määrätty toiminnan käyttö-, päästö- ja vaikutustarkkailusuunnitelmien 

osalta.” 

 

Kolmassijaisesti tarkkailua koskevaa liitettä 3 on muutettava seuraavasti: 

 

Liitteen 3 tarkkailun yleisiä määräyksiä on muutettava siten, että määräyksistä 

poistetaan yleisen ympäristönsuojelutason kehittymisestä ja ympäristötiedon 

lisääntymisestä johtuvat automaattiset laajennukset ja täydennykset. Yleisten 

määräysten kolmas kappale on siten muutettava kuulumaan seuraavasti: 

”Käyttö-, päästö- ja vaikutustarkkailua voidaan muuttaa Pohjois-Pohjanmaan 

ELY-keskuksen kanssa sovittavalla tavalla toiminnan, päästöjen tai niiden vai-

kutusten muuttuessa sekä toiminnasta, sen päästöistä ja niiden vaikutuksesta 

sekä tarkkailumenetelmistä karttuvan tiedon ja muun käytettävissä olevan tie-

don perusteella.” Lisäksi liitteen yleisistä määräyksistä on kumottava kuudes 

kappale koskien vesistön vaikutustarkkailua. 
 

Liitteen 3 käyttötarkkailun osalta otsikon Öljynerotusaltaat sekä kuoha-allas  

-kohta on muutettava siten, että siitä kumotaan velvoite tarkkailla kanaalin 1 

kuoha-altaasta öljyä.  

 

Liitteen 3 vesipäästöjen tarkkailun osalta otsikon Sellutehtaan jätevedenpuh-

distamo -kohdasta on kumottava kiintoaineen ja lämpötilan mittausvelvoite 

kuukauden keräilynäytteestä.  

 

Liitteen 3 vesipäästöjen tarkkailun osalta otsikon Sellutehtaan jätevedenpuh-

distamo alakohdasta Kertaluontoinen selvitys on poistettava pääosin siinä ase-

tettu kertaluonteinen selvitysvelvollisuus. Valituksenalainen kohta on muutet-

tava kuulumaan seuraavasti: 

 

”Luvan saajan on kertaluontoisesti selvitettävä vesistöön johdettavan jäteveden 

sisältämät valtioneuvoston asetuksen 1022/2006 mukaiset vesiympäristölle 

vaarallisten ja haitallisten aineiden pitoisuudet. Pitoisuuksien määritystä ei kui-

tenkaan tarvitse tehdä, jos voidaan lasken-nallisesti osoittaa, etteivät asetuksen 

mukaiset ympäristönlaatunormit voi käytetyillä annostelumäärillä ylittyä. 

 

Selvitys on tehtävä kahden vuoden kuluttua vaiheen 1 tuotannon käynnistämi-

sestä. Selvitysten tulokset on toimitettava niiden valmistuttua Pohjois-Pohjan-

maan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle sekä Oulun kaupungin ym-

päristön- ja terveydensuojeluviranomaisille. Selvitykseen on liitettävä esitys 

tarpeesta jatkaa selvitykseen sisältyneiden aineiden tarkkailua.” 
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Liitteen 3 vesipäästöjen tarkkailun osalta otsikon Kartonkitehtaan jäteveden-

puhdistamo -kohdasta on kumottava kiintoaineen ja lämpötilan mittausvelvoite 

kuukauden keräilynäytteestä.  

 

Liitteen 3 vesipäästöjen tarkkailun osalta otsikon Kartonkitehtaan jäteveden-

puhdistamo alakohdasta Kertaluontoinen selvitys on poistettava pääosin siinä 

asetettu selvitysvelvollisuus. Valituksenalainen kohta tulee muuttaa kuulumaan 

seuraavasti: 

 

”Luvan saajan on kertaluontoisesti selvitettävä vesistöön johdettavan jäteveden 

sisältämät valtioneuvoston asetuksen 1022/2006 mukaiset vesiympäristölle 

vaarallisten ja haitallisten aineiden pitoisuudet. Pitoisuuksien määritystä ei kui-

tenkaan tarvitse tehdä, jos voidaan laskennallisesti osoittaa, etteivät asetuksen 

mukaiset ympäristönlaatunormit voi käytetyillä annostelumäärillä ylittyä. 

 

Selvitys on tehtävä kahden vuoden kuluttua vaiheen 1 tuotannon käynnistämi-

sestä. Selvitysten tulokset on toimitettava niiden valmistuttua Pohjois-Pohjan-

maan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle sekä Oulun kaupungin ym-

päristön- ja terveydensuojeluviranomaisille. Selvitykseen on liitettävä esitys 

tarpeesta jatkaa selvitykseen sisältyneiden aineiden tarkkailua.” 

 

Liitteen 3 ilmapäästöjen tarkkailun osalta alakohdasta Jatkuvatoimiset mittauk-

set on kumottava velvoite mitata meesauunin typen oksidipäästöjä jatkuvatoi-

misesti. 

 

Liitteen 3 vaikutusten tarkkailun osalta on kumottava velvoite mitata mateista 

kertaluontoisesti puuperäisten uuteaineiden pitoisuus.  

 

Liitteen 3 kirjanpidon ja raportoinnin osalta alaotsikosta Vuosiraportointi on 

kumottava vaatimus raportoida raaka-aineiden, tuotteiden, kemikaalien, poltto-

aineiden, sivutuotteiden ja jätteiden osalta varastotilanne vuodenvaihteessa.  

 

Liitteen 3 laadunvarmistusta koskevaa kohtaa on muutettava siten, että siitä 

poistetaan velvoite määrittää koko mittausketjun epävarmuus, ja sen sijaan 

yhtiön tulee määrittää mittausmenetelmien epävarmuus. Siten valituksen-

alaisen kohdan neljäs kappale on muutettava kuulumaan seuraavasti: 

 

”Päästömittausten yhteydessä on määritettävä mittausmenetelmien epävar-

muus. Määritetyistä kokonaisepävarmuuksista ja merkittävistä kokonaisepä-

varmuuden muutoksista ja niiden syistä on raportoitava ELY-keskukselle vuo-

siraportoinnin yhteydessä. Päästöjä laskettaessa on käytettävä kertamittauksien 

osalta mittaussarjan yksittäisten mittaustulosten aritmeettista keskiarvoa.” 

 

Lupamääräystä 45 on lisäksi joka tapauksessa muutettava siten, että lupamää-

räyksen viides kappale hajupäästöjen vaikutusten tarkkailusta koskien TRS-

pitoisuuksien jatkuvatoimista tarkkailua Nokelan tarkkailupisteellä kumotaan.  

 

Lupamääräystä 46 on muutettava siten, että kalatalousvelvoitteen sijaan mää-

rätään 16.000 euron vuotuinen kalatalousmaksu laitoksen toiminnan ajalle. 
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Vaatimusten perustelut 

 

Lupamääräys 7 

 

Yhtiö ei ole lupahakemuksessaan esittänyt Oulun tehtaan käsitellyille jätevesi-

päästöille BOD-raja-arvoa, sillä sen näkemyksen mukaan COD-luparaja ker-

too riittävässä määrin vesistöön kohdistuvan orgaanisen kuorman määrän puh-

distamolta. Valituksenalaisen päätöksen perusteluissa ei ole myöskään juuri-

kaan perusteltu BOD-päästöraja-arvon asettamista, vaan ainoastaan viitattu 

BAT19-päätelmään ja yleisluontoisesti todettu, että COD-kuormituksella kuten 

myös BOD-kuormituksella on myös välillistä vaikutusta vesistön rehevyyteen. 

BOD-päästöille ei ole asetettu massa- ja paperiteollisuuden BAT-päätelmissä 

päästötasoa. BAT-päätelmässä 19 on BOD-päästöjen osalta todettu seuraavasti: 

”Puhdistetun jäteveden BOD-pitoisuuden oletetaan olevan alhainen (24 tunnin 

kokoomanäytteissä noin 25 mg/l).” Mikäli BOD-pitoisuus olisi tarkoitettu toi-

minnanharjoittajia suoraan sitovaksi, olisi se esitetty BAT-päätelmissä päästö-

tasona. Koska päätelmissä esitetty BOD-pitoisuus ei ole lupaharkinnassa  

75 §:n nojalla tiukasti sitova päästötaso, josta yhtiö tarvittaessa voisi hakea 

BAT-poikkeamaa, ei sitä tule lupaharkinnassa soveltaa näin, kuten aluehallin-

tovirasto on valituksenalaisessa päätöksessä virheellisesti tehnyt. Myös Kaak-

kois-Suomen ELY-keskuksen laatimassa BAT-päätelmien soveltamista massa- 

ja paperiteollisuustoimialalla koskevassa 15.6.2015 päivätyssä muistiossa to-

detaan, että koska BAT-päätelmien maininta oletettavasta BOD-pitoisuudesta 

ei ole BAT-päästötaso, päätelmien perusteella BOD-raja-arvoa ei enää tarvitse 

antaa luvissa. 

 

Oulun tehtaalla käsitellyn jäteveden BOD-pitoisuus on molemmissa puhdista-

moissa tasolla 25 mg/l. Oulun tehdas edustaa jätevesien BOD-päästöjen osalta 

BAT:ia, eikä tarvetta jätevesien BOD-pitoisuuksien alentamiselle tai päästö-

raja-arvon asettamiselle ole, vaan orgaanisen kuormituksen rajoittamiseksi riit-

tää COD-raja-arvo sekä BOD-päästöjen tarkkailuvelvoite.  

 

Oulun edustan rannikkovesissä tuotantoa rajoittava ravinne on fosfori tai fos-

fori ja typpi yhdessä. Fosfaattifosforin ja erityisesti liuenneen fosfaattifosforin 

pitoisuudet ovat poikkeuksetta pieniä, kun typpeä vedessä on ollut ajoittain 

runsaammin, erityisesti alkukesällä. 

 

Ammoniumtypelle asetettu päästöraja-arvo ei perustu massan- ja paperintuo-

tannon BAT-päätelmiin. Ammoniumtypelle asetettu pitoisuuspäästöraja-arvo 

on monella tavalla ongelmallinen Oulun tehtaan toiminnan kannalta. Ammo-

niumtyppipäästön ohjaaminen päästöraja-arvolla ei ole tarkoituksenmukaista 

tai kaikilta osin edes mahdollista ottaen huomioon sen merkitys biologisen 

puhdistamon ohjausarvona. Oulun tehtaan jätevesien typpipäästöjä rajoitetaan 

tehokkaasti jo BAT-päätelmien mukaisen kokonaistyppiraja-arvon myötä. 

Päästöraja-arvon asettaminen ei ole ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi 

tarpeellista.   

 

Oulun tehtaalla suurin osa leville käyttökelpoisesta typpikuormituksesta tulee 

biologisilta puhdistamoilta sekä soodakattilan savukaasupesurilta. Biologisella 

puhdistamolla ammoniumtyppipitoisuutta käytetään ohjausarvona varmista-

maan, että puhdistamolla on riittävästi typpeä biomassan kasvun turvaamiseksi 

ja puhdistamon toiminnan varmistamiseksi. Biologisessa prosessissa sekä kuo-
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lee että syntyy uutta biomassaa. Jos puhdistamon kuorma laskee huomatta-

vasti, kuolevan biomassan määrä on suurempi kuin syntyvän biomassan 

määrä, jolloin vapautuu ravinteita, kuten ammoniumtyppeä. Puhdistamon 

kuorman heilahdellessa ammoniumtyppeä voi siten vapautua, vaikkei ravin-

teita annosteltaisi lainkaan. Korkeammat ammoniumtyppiarvot liittyvät puh-

distamolla tai sinne tulevassa kuormituksessa tapahtuviin heilahteluihin, joita 

voi olla prosessin luonteesta riippuen taajaan. Puhdistamon toimiessa tasaisesti 

ja tasaisella tulokuormalla ammoniumtyppipitoisuus on tyypillisesti hyvin 

pieni, jopa alle mittausrajan. Typpikuormituksen minimoimiseksi puhdistamoa 

pyritään operoimaan mahdollisimman tasaisesti ja vaihtelut minimoiden. 

 

Edellä kuvatut poikkeamat puhdistamolla tai sinne tulevassa kuormituksessa 

ovat havaittavissa myös muilla päästöparametreilla, muun muassa ravinteet ja 

kiintoaine, joille on annettu Oulun tehtaan ympäristöluvassa päästöraja-arvot. 

Myös ammoniumtyppi sisältyy säännölliseen käytöntarkkailuun ja mitattuja 

arvoja käytetään laitoksen toiminnan optimoinnissa, mutta sille annettu sitova 

päästöraja-arvo ei tuo lisäarvoa tai paranna laitoksen ohjausta, ja voi johtaa 

liian alhaiseen typpipitoisuuteen puhdistusprosessissa ja siten puhdistamon toi-

minnan heikkenemiseen ja ristikkäispäästöihin jätevesikuormituksen kasvaessa 

muiden parametrien osalta. Ammoniumtyppi sisältyy kokonaistyppikuormituk-

seen, jota puhdistamon toiminnassa pyritään rajoittamaan ja jolle on asetettu 

BAT-päätelmiin perustuen päästöraja-arvo. Päällekkäisten luparajojen asetta-

minen ei tuo ympäristön kannalta lisäarvoa ja voi myös hankaloittaa laitoksen 

säätöä, kun sitovia parametrejä on liikaa. 

 

Lisäksi osa Oulun tehtaalta jätevesien mukana vesistöön johdettavasta ammo-

niumtypen kuormasta on peräisin soodakattilan savukaasupesurilta. Soodakat-

tilan savukaasupesurilla rajoitetaan ilmapäästöjä BAT-päätelmien mukaiselle 

tasolle. Pesurissa savukaasuista irtoaa pesuveteen myös typpeä, mikä nostaa 

jäteveden typpipitoisuutta. Ammoniumtypelle asetettu päästöraja-arvo savu-

kaasupesurin päästöjen osalta on ennenaikainen, sillä valituksenalaisessa pää-

töksessä on vasta asetettu velvoite selvittää Oulun tehtaan savukaasupesurei-

den pesuriveden koostumus ja vaikutus vesistöön. Savukaasupesurin ammo-

niumtyppipitoisuudet eivät ole vielä yhtiön tiedossa, ja lupamenettelyn kan-

nalta on epäloogista, että luvassa on asetettu päästöraja-arvo sellaiselle kuor-

mitukselle, jonka suuruus ja merkittävyys ei ole vielä tiedossa. Soodakattilan 

savukaasupesurilta vesistöön johdetut jätevesimäärät ovat myös pieniä suh-

teessa koko tehdasintegraatin päästöihin.  

 

Oulun tehtaan ammoniumtyppipäästöjen rajoittaminen ei ole tarpeellista ym-

päristön pilaantumisen ehkäisemiseksi. Ammoniumtypen pitoisuudella 2 mg/l 

ei arvioida saavutettavan merkittävää hyötyä vesistön kannalta, sillä purkuve-

sistön perustuotanto on edellä mainitusti pääasiallisesti fosforirajoitteinen. 

Myöskään ammoniumtypen nitrifioitumisen aiheuttamalla hapen kulutuksella 

ei arvioida olevan merkittävää vaikutusta vesistössä johtuen kuormituksen vä-

häisestä määrästä sekä Oulun edustan hyvästä ja jopa erinomaisesta happitilan-

teesta. Pitoisuutena asetetun päästöraja-arvon asettaminen ei ole ympäristön 

kannalta tarkoituksenmukaista ja on ongelmallista prosessin ohjauksen kan-

nalta, sillä jätevesimäärän vähentyessä pitoisuus kasvaa, vaikka kuormitus vas-

taanottavaan vesistöön säilyisi ennallaan tai jopa pienentyisi. Tältä osin vas-

taanottavan vesistön ja ympäristönsuojelun kannalta ratkaisevin on kuitenkin 

haitta-aineiden kokonaiskuormitus. Ammoniumtyppeä rajoitetaan tehokkaasti 

kokonaistypelle asetetun päästöraja-arvon kautta. 
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Jätevesien fosfaattifosforipitoisuuksien osalta toteutuvat pitoisuustasot puhdis-

tetussa jätevedessä riippuvat puhdistamolle tulevasta kuormasta, jäteveden laa-

dusta ja puhdistuksen ohjauksesta. Kartonkitehtaan jätevedenpuhdistamon fos-

faattifosforin tavoiterajaa ja säätökonseptia seurataan ja säädetään siten, että 

kartonkitehtaan puhdistamolle tulevasta vedestä mitataan jatkuvatoimisesti 

COD:ta. COD:n, lieteiän ja lämpötilan perusteella mallinnetaan fosforin kulu-

tus, ja ravinnesyöttöä säädetään mallinnuksen mukaan. Kokonais- ja liukoinen 

fosfori mitataan jätevesinäytteistä ennen ja jälkeen tertiäärivaiheen, ja kemi-

kaaliannostelua säädetään mittaustulosten perusteella. Kuten yhtiö on lupaha-

kemuksessaan esittänyt, lähtevän fosfaattifosforin tavoitetaso vakiintuneessa 

tilanteessa on noin 0,1 mg/l, joka odotetaan saavutettavan viimeistään valmis-

tus- ja jätevedenpuhdistamon prosessien vakiinnuttua noin kahden vuoden ku-

luessa. 

 

Vastaavasti kuin ammoniumtypen kohdalla, myös käsiteltyjen jätevesien fos-

faattifosforin pitoisuus on merkittävästi riippuvainen jätevedenpuhdistamon 

toiminnasta. Kuten päätöksessäkin on todettu, suunnittelun perusteena olleita 

laskennallisia pitoisuustasoja voidaan joutua laitoksen käyttöönotossa ja sen 

jälkeen säätämään, kun nähdään, kuinka hyvin jäteveden laatu, määrä ja pro-

sessin toiminta vastaavat suunniteltua. Tästä huolimatta fosfaattifosforin ja eri-

tyisesti liuenneen fosfaattifosforin pitoisuudet ovat poikkeuksetta pieniä. Vali-

tuksenalaisessa lupamääräyksessä on asetettu kokonaisfosforille BAT-päätel-

mien mukainen päästöraja-arvo, eikä fosfaattifosforin rajoittaminen tavoitear-

von nojalla tuo siihen nähden ympäristönsuojelullista lisäarvoa. Fosfaattifosfo-

rille asetettu tavoitepäästöraja-arvo ei perustu massan- ja paperituotannon 

BAT-päätelmiin, eikä se ole edellä selostetusti pienistä pitoisuuksista johtuen 

tarpeen myöskään ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi.  

 

Lupamääräys 8 

 

Valituksenalaisessa lupamääräyksessä asetettu jätevesien ominaiskuormituksen 

raportoinnin aikaraja tammikuun 15. päivä mennessä on toiminnanharjoittajan 

näkökulmasta tarpeettoman tiukka, eikä sillä saavuteta ympäristönsuojelullista 

lisäarvoa. Oulun tehtaan vuosiraportointi tulee toimittaa valvovalle viranomai-

selle kyseistä kalenterivuotta seuraavan helmikuun loppuun mennessä, joten 

on tarkoituksenmukaista, että lupamääräystä muutetaan vastaamaan tätä pää-

sääntöä. 

 

Lupamääräys 16 

 

Oulun tehtaalla on varauduttu väkevien hajukaasujen käsittelyyn varsinaisen 

polttopaikan lisäksi kaksivaiheisella varapolttojärjestelmällä, jonka johdosta 

hajukaasujen käsittelyn luotettavuus tulee olemaan kummassakin tuotannon 

vaiheessa 100 % tehtaan normaalissa tuotantotilanteessa. Tästä huolimatta 

odottamattomat tekniset ja prosessihäiriöt saattavat aiheuttaa lyhyitä hetkittäi-

siä häiriöitä hajukaasujen käsittelyyn. Koska varapolttojärjestelmän täydellistä 

toimivuutta poikkeuksellisissa olosuhteissa on mahdotonta turvata, lupamää-

räys tulee muuttaa vaatimuksen mukaiseen muotoon siten, että sen noudatta-

misesta voidaan poiketa turvallisuussyistä tilanteessa, jossa prosessiin muo-

dostuu räjähdysvaara, mikäli kaasuja ei ohjattaisi taivaalle. 

 

Yhtiö on viitannut tältä osin Pohjois-Suomen aluehallintoviraston Metsä Fibre 



44 (100) 

   

Oy:lle 17.5.2019 myöntämään ympäristölupaan numero 64/2019, jonka mu-

kaan tilanteissa, joissa hajukaasuja ei voida turvallisuussyistä johtaa polttoon, 

ne voidaan johtaa käsittelemättöminä ulkoilmaan. Päätöksen perusteluissa to-

detaan, että sellutehtailta joudutaan ajoittain turvallisuussyistä päästämään ha-

jukaasuja käsittelemättöminä ulos, sillä hajukaasut saattavat joissakin tilan-

teissa muodostaa räjähtäviä seoksia, joita ei voida turvallisuussyistä johtaa 

soodakattilaan eikä myöskään varapolttopaikkaan. Vastaava perustelu pätee 

Stora Enson Oulun tehtaan toimintaan. 

 

Lupamääräys 17 

 

Laimeiden hajukaasujen poltto on mahdollista soodakattilassa, kun lipeäpoltto 

on päällä normaalilla teholla. Pienellä lipeän polttomäärällä kaikki laimeat ha-

jukaasut eivät mahdu polttoon, koska puhtaan ilman osuus kattilailmamäärästä 

on pidettävä yli turvallisuusrajan. Kuorman noustessa nousee myös soodakatti-

lan kyky ottaa laihoja hajukaasuja vastaan. Poikkeustilanteissa, kuten alas- ja 

ylösajotilanteissa, hajukaasuja voidaan joutua ohjaamaan osittain tai kokonaan 

ohi polton. 

   

Yhtiön tarkoitus on ajaa sellutehdasta mahdollisimman tehokkaasti ja täydellä 

kuormituksella, jolloin hajukaasujen poltto toteutuu hyvin ja lupamääräyksessä 

asetettuun 98 % käyttöasteeseen päästään. Mikäli tekniset ongelmat tai heikko 

sellumarkkinatilanne aiheuttavat useita tuotannon rajoituksia ja katkoksia sekä 

pitkittyneitä käynnistystilanteita, voidaan osa hajukaasuista kuitenkin joutua 

ajamaan käsittelemättömänä taivaalle, sillä hajukaasut voivat joissakin tilan-

teissa muodostaa räjähtäviä seoksia, joita ei voida turvallisuussyistä johtaa 

soodakattilaan eikä myöskään varapolttopaikkaan. Tuolloin käyntiaste voi 

jäädä alle 98 %, mutta on yleensä selkeästi yli 90 %. Lupamääräyksen velvoite 

tulee muuttaa yhtiön vaatimuksen mukaisesti sellaiseen muotoon, joka on soo-

dakattilan tekniset ominaisuudet huomioiden saavutettavissa ja toiminnanhar-

joittajan vaikutusmahdollisuuksien piirissä. 

 

Lupamääräys 21 

 

BAT-päätelmissä käyttöikänsä loppua lähestyvillä sähkösuotimilla varustettu-

jen olemassa olevien meesauunien päästötasot voivat nousta enimmillään ar-

voon 50 mg/Nm3. Meesauunin sähkösuodin on otettu käyttöön vuonna 1988, 

ja sen voidaan katsoa lähestyvän käyttöikänsä loppua, mikä tulee ottaa huomi-

oon BAT-päätelmien mahdollistamalla tavalla meesauunin hiukkaspäästöjen 

raja-arvoa asetettaessa. Meesauunin hiukkaspäästöraja-arvoksi ei ole haettu 

korkeinta mahdollista vanhoille sähkösuodattimille mahdollistettua päästöta-

soa, vaan sähkösuotimen pitkä ikä huomioiden varsin kohtuullista raja-arvoa 

40 mg/Nm3. 

 

Koska meesauunin NOx-päästöä ei voida säätää, jatkuvatoimisen mittarin 

hankkimisella tai sen tuottamilla tiedoilla ei voida suoranaisesti edistää ympä-

ristön pilaantumisen ehkäisemistä, ja myös päästöraja-arvojen noudattamista 

koskeva tieto NOx-pitoisuuksista on saatavissa ilman jatkuvatoimista mit-

tausta. Meesauunin NOx-päästöjen osuus tehtaan kokonaiskuormituksesta ei 

ole merkittävä, vaan noin 5 %. Vaatimus jatkuvatoimisesta mittauksesta ei pe-

rustu BAT-päätelmiin, vaan BAT-päätelmien nojalla meesauunin NOx-päästöjä 

voidaan mitata jaksoittain, kuten nykyisin. 
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Meesauunin NOx-päästöjen tarkkailemisen osalta riittävänä tasona on lähtö-

kohtaisesti pidettävä päästöjen seuraamista jaksoittain ilman jatkuvatoimista 

mittausta. Stora Enso Oulu Oy tulee tekemään selvityksen, jossa arvioidaan 

online-mittarin investoinnin toteutettavuus ja kokonaiskustannukset suhteessa 

kertaluonteisen kattavan selvityksen teettämiseen. Meesauunin NOx-tasot tul-

laan selvittämään sillä menetelmällä, joka on ympäristön kannalta tarkoituk-

senmukaisin ja teknis-taloudellisesti kohtuullisin saavutettavaan ympäristö-

hyötyyn nähden. Jatkuvatoimisen mittauksen asentaminen ei ole yhtiön näke-

myksen mukaan täysin poissuljettua, mutta tehtaalla pitää olla mahdollisuus 

selvittää, onko sen asentaminen järkevää ja kohtuullista vai saadaanko ympä-

ristön kannalta olennainen tieto myös muulla tavoin. 

 

Koska massa- ja paperiteollisuuden BAT-päätelmissä meesauunin TRS-päästö-

tasot on annettu ainoastaan vuosikeskiarvoina (BAT 25), ei perusteita TRS-

päästöjen raja-arvojen antamiseen lyhyemmälle aikavälille ole. Mikäli TRS-

päästöraja-arvon kumoaminen ei ole mahdollista, raja-arvo voidaan muuttaa 

korkeintaan tavoiteraja-arvoksi. 

 

Lupamääräys 23 

 

TRS-päästöjen lyhytaikainen päästöraja-arvo ei perustu massan- ja paperituo-

tannon BAT-päätelmiin (BAT 28), eikä sen asettamiselle ole ympäristönsuoje-

lullista perustetta, koska raja-arvolla ei ole ympäristönsuojelun ja asumisviih-

tyvyyden kannalta merkitystä. Hajukaasukattilan toimintaperiaatteen mukai-

sesti kaikki kattilaan ohjatut hajukaasut poltetaan, jolloin rikkiyhdisteet hapet-

tuvat eikä hajuhaittaa synny. Hajukaasukattilan savukaasut johdetaan piipun 

kautta ylempiin ilmakerroksiin, jossa ne sekoittuvat ja laimenevat tehokkaasti. 

Poikkeustilanteessa (huollot, häiriöt, turvalukitusten aukeamiset) kaikki haju-

kaasut ohjataan varapolttopaikkoihin käsiteltäväksi. Lyhytaikaispitoisuudelle 

asetettu päästöraja ei siten ohjaa kattilan käyttöä. Hajukaasujen ohjautuminen 

polttoon hajukaasukattilaan tai varapolttopaikkoihin on seurannassa ja sisältyy 

tehtaan käytöntarkkailusuunnitelmaan. Mikäli vuorokausikeskiarvona asetetun 

TRS-päästöraja-arvon kumoaminen ei ole mahdollista, raja-arvo voidaan 

muuttaa korkeintaan tavoiteraja-arvoksi. 

 

Lupamääräys 28  

 

Sähkösuodintuhkan liuottaminen ja johtaminen jätevetenä purkuvesistöön on 

toimialan yleisesti käyttämä toimintatapa. Sähkösuodintuhkan liuottamista ja 

johtamista jätevetenä mereen ei tule rajoittaa määrällisesti. Vesistöön johdetta-

valle kuormitukselle on jo asetettu ympäristöluvan lupamääräyksessä 7 päästö-

raja-arvot, jotka pitävät sisällään myös lentotuhkasta johtuvan kuormituksen. 

Ympäristösuojelun näkökulmasta ei ole tarve asettaa päällekkäistä sääntelyä 

vesistöön johdettavista määristä ilman ympäristösuojelullista perustetta, jonka 

mukaisesti tuhkan määrää rajoitettaisiin. Päätökseen kirjattu määrä ei myös-

kään perustu ympäristösuojelemisen edellyttämiin määriin, vaan yhtiön lupa-

hakemuksessaan ilmoittamaan keskimääräiseen arvioon, jonka tarkkuudesta ei 

ole uuden toiminnan kyseessä ollessa varmuutta. Sähkösuodintuhkaa liuote-

taan vesistöön vain tehtaan kannalta tarpeellinen määrä. Sähkösuodintuhkan 

poistolla voidaan säätää muun muassa tehtaan sulfiditeettitasoa, lipeävarantoa, 

kemikaalikierron vierasainetasoa ja vaikuttaa näin ollen myös tärkeiden pro-

sessien ja laitteistojen ajettavuuteen, tukkeentumisherkkyyteen ja korroosioris-

kitasoon. 
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Yhtiön tiedossa ei ole, että muihin sellutehtaita koskeviin lupapäätöksiin olisi 

kirjattu sitovina lupamääräyksinä vesistöön liuotettavaa sähkösuodintuhkan 

määrää. Tuhkamäärälle asetettava yläraja asettaisi luvan saajan muihin toimi-

alan toimijoihin nähden eriarvoiseen asemaan.  

 

Lupamääräys 33 

 

Lupamääräyksen soveltamisalan tulee vastata vaarallisten kemikaalien teolli-

sen käsittelyn ja varastoinnin turvallisuudesta annettua asetusta (856/2012). Ei-

vaaralliseksi luokiteltujen nestemäisten kemikaalien ja prosessiliuosten varas-

toimista suoja-altaalla tai reunakorokkeilla varustetussa varastotilassa ei ole 

perusteltua vaatia. Kaikki kemikaalit eivät ole automaattisesti kemikaaliturval-

lisuuslain (390/2005) mukaisia vaarallisia kemikaaleja. Kemikaaliturvallisuus-

lain 6 §:n nojalla ”kemikaalilla” tarkoitetaan aineita ja seoksia siten kuin ne 

määritellään REACH-asetuksessa ja CLP-asetuksessa. ”Vaarallisella kemikaa-

lilla” tarkoitetaan ainetta tai seosta, joka tulee luokitella tai merkitä CLP-ase-

tuksen mukaisesti, sekä muuta palavaa nestettä. 

 

Kaikkien paperi- ja sellutehtaan prosessiliuossäiliöiden varastoiminen edellä 

mainituilla rakenteilla varustetussa tilassa olisi tarpeetonta, kohtuutonta sekä 

käytännössä mahdotonta toteuttaa.  

 

Lupamääräys 44 

 

Yhtiön näkemyksen mukaan toiminnan lopettamiseen liittyvä lupamääräys on 

liian yksityiskohtainen. Sulkemissuunnitelman laatimista ja vireillepanoa kos-

kevassa lupamääräyksessä ei ole tarpeen määrätä yksityiskohtaisella tasolla 

suunnitelman sisällöstä, vaan suunnitelman tarkoituksenmukainen sisältö tar-

kentuu aikanaan toiminnan lopettamisen yhteydessä. Vielä tässä vaiheessa ei 

ole esimerkiksi tietoa, säilyykö Nuottasaaren tehdasalue teollisuuskäytössä yh-

tiön lopettaessa siellä aikanaan toimintansa, joten lupamääräyksessä asetetut 

velvoitteet ovat ennenaikaisia ja epätarkoituksenmukaisia. Myös tehdasalueen 

puhdistamistarve ja sen laajuus selviävät vasta toiminnan lopettamisvaiheessa, 

kun alueen sen hetkiset tulevaisuudensuunnitelmat ovat tiedossa. 

 

Yhtiön vaatimuksen mukainen lupamääräys on riittävä ympäristön pilaantumi-

sen ehkäisemiseksi. Sulkemissuunnitelman vahvistamista koskevan päätöksen 

yhteydessä annetaan tarpeelliset lupamääräykset toiminnan lopettamisen jäl-

keisestä alueen kunnostamisesta ja päästöjen ehkäisemisestä sekä muista toi-

minnan lopettamisen jälkeisistä toimista. Toiminnanharjoittaja on toiminnan 

päätyttyä ympäristönsuojelulain 94 §:n nojalla velvollinen vastaamaan edel-

leen lupamääräysten tai valtioneuvoston asetuksella säädetyn yksilöidyn vel-

voitteen mukaisesti tarvittavista toimista pilaantumisen ehkäisemiseksi, toi-

minnan vaikutusten selvittämisestä ja tarkkailusta, joten velvoitetta ei ole 

myöskään tarpeen kirjata lupamääräykseen. 

 

Lupamääräys 45 ja liite 3 

 

Ensisijainen vaatimus 

 

Yhtiö pitää monia tarkkailua koskevan liitteen 3 määräyksiä kohtuuttomina, 

liian yksityiskohtaisina ja suhteellisuusperiaatteen vastaisina ottaen huomioon, 
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etteivät ne yhtiön näkemyksen mukaan tuo ympäristönsuojelun kannalta lisäar-

voa nykyiseen tarkkailuun ja raportointiin verrattuna. Oulun tehtaan toimintaa 

ja päästöjä tarkkaillaan nykyisin Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksen 

(nykyään ELY-keskus) hyväksymän tarkkailuohjelman mukaisesti. Yhtiö on 

lupahakemuksessaan esittänyt, että vielä ennen toiminnan aloittamista laadi-

taan päivitetty yksityiskohtainen käyttö- ja päästötarkkailuohjelma, joka hy-

väksytetään valvovalla viranomaisella. Yhtiö katsoo tämän olevan ympäristön 

pilaantumisen ehkäisemisen kannalta tarkoituksenmukainen toimintatapa. 

 

Oulun tehdas on sijainnut Nuottasaaren tehdasalueella vuosikymmenten ajan. 

Tehtaan päästöt ja ympäristövaikutukset ovat siten hyvin tiedossa, ja tehtaan 

toimintaa tarkkaillaan jo nykyisellään kattavan päästö- ja tarkkailusuunnitel-

man mukaisesti. Valituksenalaisen päätöksen perustelujen mukaan ”tarkkailua 

on määrätty jatkettavaksi pääosin nykyisten tarkkailuohjelmien mukaisella ta-

solla”, mutta väite on absurdi ottaen huomioon, että tarkkailuohjelmaan esitet-

tävät muutokset, eli liite 3, on 15 sivun mittainen. Lisäksi tarkkailuun käytettä-

vien mittausten ja mittalaitteiden kehittymisen myötä on tarpeellista myös pys-

tyä poistamaan tarkkailuohjelmasta tarpeettomaksi jääneitä mittauksia sen si-

jaan, että niitä vuosi toisensa jälkeen lisätään. Valituksenalaisen ympäristölu-

van mukaisesti toteutettavien muutosten myötä yhtiön Oulun tehtaan vesistöön 

johdettava jätevesikuormitus vähenee merkittävästi orgaanisen aineen osalta ja 

tuotannosta aiheutuvat orgaanisten klooriyhdisteiden päästöt poistuvat koko-

naan. Tarkkailun määrän ja laajuuden tulisi siten heijastaa päästöjen ja niistä 

aiheutuvien ympäristövaikutusten kehitystä, eikä esimerkiksi kattavien uusien 

vesistötarkkailujen lisäämistä voida pitää perusteltuna. Oulun tehtaan tarkkai-

lua tulee myös jatkossa suorittaa pääasiallisesti olemassa olevan tarkkailuoh-

jelman mukaisesti siten, että ympäristöluvan muutoksista johtuvista, ympäris-

tönsuojelun kannalta tarpeellisista muutoksista tarkkailuohjelmiin voidaan so-

pia valvovan viranomaisen Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen kanssa. 

 

Toiminnanharjoittajalla tulee olla oikeus järjestää toimintansa valitsemallaan 

tavalla. Ympäristönsuojelulain 6 §:n mukaan toiminnanharjoittajaa koskee sel-

villäolovelvollisuus. Toiminnanharjoittajan on oltava selvillä toimintaa koske-

vista laeista ja asetuksista ja toiminnanharjoittajalla on oltava riittävä asiantun-

temus toimialaltaan. Lupamääräyksiä annettaessa on otettava huomioon toi-

mintaa koskeva lainsäädäntö ja se, että toiminnanharjoittajan on lupamääräyk-

sistä huolimatta noudatettava lakia ja asetuksia. 

 

Ympäristöluvassa on ympäristönsuojelulain 62 §:n nojalla annettava tarpeelli-

set määräykset toiminnan käyttötarkkailusta sekä päästöjen, toiminnan vaiku-

tusten ja toiminnan lopettamisen jälkeisen ympäristön tilan tarkkailusta. Lain-

kohdan mukaan tarkkailun toteuttamiseksi luvassa on määrättävä mittausme-

netelmistä ja mittausten tiheydestä. Luvassa on myös määrättävä siitä, miten  

seurannan ja tarkkailun tulokset arvioidaan ja miten tulokset toimitetaan val-

vontaviranomaiselle. Säännöksen nojalla annettavan määräyksen on oltava tar-

peellinen toiminnan vaikutusten tarkkailemiseksi. 

 

Kuten ympäristönsuojelulain 52 §:n 3 momentista käy ilmi, lupamääräysten 

asettaminen on myös kokonaisharkintaa, jossa on otettava puhtaasti ympäris-

tönsuojelullisten näkökohtien lisäksi huomioon toiminnan vaikutus ympäris-

töön kokonaisuutena sekä lisäksi toiminnanharjoittajan tekniset ja taloudelliset  

mahdollisuudet toteuttaa velvoitteet. Useat liitteen 3 velvoitteet ovat ympäris-

tön pilaantumisen ehkäisemiseksi tarpeettomia, ja niiden toteuttaminen johtaisi 
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yhtiön näkökulmasta kohtuuttomuuteen. Vaikka yksittäisen tarkkailuvelvoit-

teen lisääminen Oulun tehtaan nykyiseen tarkkailuun ei lähtökohtaisesti vielä 

merkittävästi kasvata kustannuksia, on selvä, että kaikkien liitteeseen 3 uutena 

lisättyjen mittaus-, tarkkailu- ja raportointivelvollisuuksien toteuttaminen tulee 

maksamaan yhtiölle huomattavia summia sekä vaatimaan merkittävän määrän 

lisätyötunteja. Yhtiön tekemien laskelmien mukaan uusien tai aiempaan näh-

den kiristyneiden velvoitteiden toteuttaminen tulisi maksamaan yhtiölle mil-

joonia euroja, minkä päälle tulevat vielä pienemmät investoinnit sekä toimin-

nallisten muutosten hankinta- ja käyttökustannukset. Valituksenalaisesta liit-

teestä 3 on kumottava joukko aluehallintoviraston yleiseen ympäristönsuojelun 

tason kehittymiseen perustuen asettamia velvoitteita, jotka ovat suhteellisuus-

periaatteen ja lain vastaisia ja kohtuuttomia. 

 

Toissijainen vaatimus 

 

Liitteen 3 ohjeellisuutta koskevilta osin yhtiö on viitannut myös korkeimman 

hallinto-oikeuden SSAB Europe Oy:n ympäristölupa-asiassa 27.2.2019 anta-

maan ratkaisuun taltionumero 713/2019. Hallintolain 34 §:n 1 momentin mu-

kaan asianosaiselle on ennen asian ratkaisemista varattava tilaisuus lausua 

mielipiteensä asiasta sekä antaa selityksensä sellaisista vaatimuksista ja selvi-

tyksistä, jotka saattavat vaikuttaa asian ratkaisuun. Oulun tehtaan valituksen-

alaisen ympäristöluvan osalta yhtiölle ei ole varattu tosiasiallista mahdolli-

suutta vaikuttaa tarkkailua koskevien määräysten sisältöön, vaikka liitteessä 3 

on edellytetty merkittävä määrä velvoitteita, jotka poikkeavat huomattavasti 

yhtiön esityksestä. Tarkkailuvelvoitteita ei ole käsitelty lupamenettelyn aikana, 

eikä yhtiöllä ole ollut mahdollisuutta ottaa velvoitteisiin kantaa ennen lupapää-

töksen antamista. 

 

Edellä selostetusti liitteellä 3 on kokonaisuutena huomattavia kustannusvaiku-

tuksia ja se edellyttää muun muassa lisätyövoiman hankkimista laboratorioon. 

Osa liitteen 3 määräyksistä on myös tulkinnanvaraisia ja epäselviä.  

 

Kolmassijaiset vaatimukset 

 

Liitteen 3 yleiset määräykset 

 

Oulun tehtaan tarkkailuun ei voida edellyttää tehtävän yleisen ympäristönsuo-

jelutason kehittymisestä ja ympäristötiedon lisääntymisestä johtuvia automaat-

tisia laajennuksia ja täydennyksiä, sillä kyseinen seikka ei ole lailla säädetty 

peruste muuttaa yhtiön voimassa olevaa tarkkailusuunnitelmaa. Ympäristölu-

vassa annetaan ympäristönsuojelulain nojalla ympäristön pilaantumisen ehkäi-

semiseksi tarpeelliset säännökset. Lupamääräysten antaminen on oikeusharkin-

taa. Uusia lupamääräyksiä tai tarkkailuvelvoitteita ei voida yksin perustaa ym-

päristönsuojelutason yleiseen kehitykseen. Lupaviranomainen on ymmärtänyt 

oikeusharkinnan ja koko ympäristölupamenettelyn tarkoituksen väärin, jos se 

perustaa lupavelvoitteet ajatustapaan, että määräyksiä ”periaatteen vuoksi” ki-

ristetään ja tarkkailua laajennetaan ja täydennetään aina vuosi vuodelta. Lupa-

velvoitteiden ja toiminnan tarkkailun tulee olla ympäristön pilaantumisen eh-

käisemiseksi tarpeellista siten, että tarkkailua voidaan tarkoituksenmukaisilta 

osin mahdollisesti myös supistaa yhdessä valvojan kanssa sovittavalla tavalla, 

jos todetaan, ettei päästössä tapahdu vaihtelua, päästö on merkityksetön ympä-

ristön kannalta tai päästö poistuu kokonaan. 
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Yhtiö ei itse toteuta vesistön vaikutustarkkailua, vaan on yhtenä alueen kuor-

mittajista mukana Oulun edustan merialueen yhteistarkkailussa. Tarkkailun 

toteuttamisesta vastaa ryhmä yhdessä valitun asiantuntijan kanssa, valvontavi-

ranomaisen hyväksymällä tavalla. Yksikään toimija ei ole yksin vastuussa 

tarkkailussa mahdollisesti ilmenneistä puutteista ja valvovalla viranomaisella 

on mahdollisuus ohjata vaikutustarkkailun toteutustapaa.  

 

Liitteen 3 kohta Öljynerotusaltaat sekä kuoha-allas 

 

Kuoha-allas on nimensä mukaisesti rakennettu estämään jäteveden purkautu-

misesta syntyvän kuohan leviämisen vesistöön, eikä sen tehtävänä ole toimia 

öljynerottimena. Näin ollen tarkkailuvelvoite on kuoha-altaan osalta ympäris-

tönsuojelun näkökulmasta tarpeeton. 

 

Liitteen 3 kohta Sellutehtaan jätevedenpuhdistamo 

 

Kiintoaineen kuukauden keräilynäyte pakastetaan, minkä johdosta mittaustulos 

ei vastaa todellisuutta. Kiintoaineen mittaaminen kuukauden keräilynäytteestä 

ei myöskään ole tarpeellista, sillä kanaalin 1 vesien kiintoainepitoisuudesta 

saadaan riittävä tieto vuorokauden keräilynäytteestä. Pakastamisen johdosta on 

myös järjetöntä mitata kuukauden keräilynäytteestä lämpötilaa. 

 

Liitteen 3 kohdan Sellutehtaan jätevedenpuhdistamon kertaluontoinen selvitys 

 

Luvan hakijan on esitettävä riittävä selvitys siitä, että luvanvaraisen toiminnan 

ympäristöä pilaavista päästöistä ei aiheudu hankkeen vaikutusalueella ympä-

ristönsuojelulain 49 §:ssä tarkoitettua luvan myöntämisen esteenä olevan seu-

rauksen syntymisen vaaraa. Tämän vuoksi yhtiö hyväksyy valituksenalaisen 

kohdan muuttamisen siten, että yhtiön on kertaluontoisesti selvitettävä vesis-

töön johdettavan jäteveden sisältämät valtioneuvoston asetuksen 1022/2006 

mukaiset vesiympäristölle vaarallisten ja haitallisten aineiden pitoisuudet. Pi-

toisuuksien määritystä ei kuitenkaan tarvitse tehdä, jos voidaan laskennallisesti 

osoittaa, etteivät asetuksen mukaiset ympäristönlaatunormit voi käytetyillä an-

nostelumäärillä ylittyä. 

 

Muilta osin valituksenalaisessa kohdassa edellytetty yleisen ympäristötiedon 

tuottaminen ei kuulu nyt kyseessä olevaan lupa-asiaan. Ympäristönsuojelulain 

6 §:n mukaan toiminnanharjoittajaa koskee selvilläolovelvollisuus. Säännöstä 

koskevan hallituksen esityksen perusteluissa (214/2013) todetaan, että käytän-

nössä selvilläolovelvollisuus merkitsee esimerkiksi ympäristön tilan seurantaa 

ja erilaisia tarkkailu- ja mittausvelvoitteita. Esitöissä todetaan myös, että sel-

villäolovelvollisuutta konkretisoivat tiedot, jotka toiminnanharjoittajan on han-

kittava luvanmyöntämisedellytysten täyttämiseksi luvan hakemisen yhteydessä 

tai toimitettava valvontaviranomaiselle valvonnassa. 

 

Ympäristönsuojelulain 6 §:n sääntelyn tarkoituksena on siten se, että toimin-

nanharjoittajan on oltava riittävällä tasolla tietoinen harjoittamansa toiminnan 

ympäristövaikutuksista, ja tarvittaessa toiminnanharjoittaja voidaan säännök-

sen nojalla velvoittaa tekemään lisäselvityksiä joidenkin päästöjen osalta. Kyse 

ei ole siitä, että toiminnanharjoittajan tulisi etukäteisesti olla absoluuttisesti 

selvillä kaikista toimintansa mahdollisista haitoista ja päästöistä, jos haitat tai 

päästöt eivät toiminnanharjoittajan perustellun arvion mukaan ole merkittäviä 
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ja aiheuta ympäristön pilaantumisen vaaraa. Toiminnanharjoittajan selvilläolo-

velvoitteen ja riittävien selvitysten lähtökohtana tulee olla parasta käyttökel-

poista tekniikkaa edustavien BAT-päätelmien velvoitteet sekä mahdolliset 

muut kyseisen teollisuuden alan säännökset ja standardit. Ympäristösuojelulain 

esitöiden mukaan ympäristönsuojelulain 6 §:n selvilläolovelvollisuus ei ulotu 

velvoittamaan toiminnanharjoittajaa tuottamaan yleistä ympäristötietoa, joka ei 

ole tarpeen toiminnan vaikutusten selvittämiseksi. Rajaus tulee ilmi myös kor-

keimman hallinto-oikeuden vuosikirjaratkaisusta 2013:74, jossa oli kyse harvi-

naisista tai aikaisemmin tuntemattomien pieneliölajien ilmenemisestä ympäris-

töluvanvaraisen kallioaineksen louhinnan ja murskauksen alueella. Korkein 

hallinto-oikeus totesi ratkaisussaan, ettei yleinen lajien tutkiminen kuulu lupa-

asiaan. 

 

Selvitys- ja tarkkailuvelvoitteiden tulee liittyä kiinteästi kyseessä olevaan lupa-

asiaan. Valituksenalaiseen kohtaan sisältyy hyvin laaja lista osittain erittäin 

harvinaisia aineita, joiden esiintyminen tehtaan jätevesissä on erittäin epäto-

dennäköistä. Kaikki listan mukaiset määritykset tekevän laboratorion ja labo-

ratorioanalyytikon löytäminen on haastavaa. Määrätyn laajuisen kertaselvityk-

sen tekeminen tulisi maksamaan yhtiölle huomattavasti. Ympäristöluvassa ase-

tettavien selvitysvelvoitteiden, kuten kaikkien lupamääräysten, tulee olla myös 

suhteellisuusperiaatteen nojalla tarkoituksenmukaisesti mitoitettuja. Esimer-

kiksi metallien osalta yhtiö määrittää jo nykyisellään vuosittain BAT-päätel-

mien ja EPRTR-asetuksen (166/2006/EU) mukaisesti kaikki merkittävät metal-

lit.  

 

Liitteen 3 kohta Kartonkitehtaan jätevedenpuhdistamo 

 

Kiintoaineen kuukauden keräilynäyte pakastetaan, minkä johdosta mittaustulos 

ei vastaa todellisuutta. Kiintoaineen mittaaminen kuukauden keräilynäytteestä 

ei myöskään ole tarpeellista, sillä kanaalin 8 vesien kiintoainepitoisuudesta 

saadaan riittävä tieto vuorokauden keräilynäytteestä. Pakastamisen johdosta on 

myös järjetöntä mitata kuukauden keräilynäytteestä lämpötilaa. 

 

Liitteen 3 kohdan Kartonkitehtaan jätevedenpuhdistamon kertaluontoinen sel-

vitys 

 

Perusteiden osalta yhtiö on viitannut edellä sellutehtaan jätevedenpuhdistamoa 

koskevan vastaavan kertaluontoisen selvitysvelvoitteen osalta lausumaansa. 

 

Liitteen 3 kohdan Päästöt ilmaan alakohta Jatkuvatoimiset mittaukset 

 

Perusteinaan yhtiö on viitannut edellä lupamääräyksen 21 osalta esittämäänsä. 

 

Liitteen 3 kohta Vaikutusten tarkkailu 

 

Niin kutsutut puuperäiset uuteaineet pitävät sisällään suuren joukon erilaisia 

yhdisteitä, joiden kaikkien analysoiminen olisi kohtuuton ja kallis työ. Valituk-

senalaisessa velvoitteessa ei ole arvioitu, mitkä uuteaineisiin lukeutuvista ai-

neista ovat ympäristön kannalta merkityksellisimpiä ja siten perusteltua mää-

rittää. Uuteaineita löytyy vesistössä myös luontaisesti, muun muassa huuh-

toumien tuomana, jolloin niiden määritys ei myöskään suoraa antaisi tietoa 

tehtaan vaikutuksista, vaan kertoisi lähinnä merialueen madekannan yleisestä 

tilasta, johon vaikuttavat useat tekijät. Tällaisten yleisluontoisten selvitysten 
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tekeminen ei tule olla yhden toiminnanharjoittajan vastuulla. 

 

Liitteen 3 kohdan Raportointi alakohta Vuosiraportointi 

 

Varastotilannetta koskeva raportointivaatimus on ympäristön pilaantumisen 

ehkäisemiseksi tarpeeton, työmäärältään kohtuuton ja siten suhteellisuusperi-

aatteen vastainen, sillä kyseisten jakeiden hetkellisen varastotilanteen selvittä-

minen tuo yhtiölle merkittävän lisätyön tuomatta ympäristönsuojelullista lisä-

arvoa. Tehtaalla ei myöskään nykyisellään varastoida jätteitä tai sivutuotteita, 

joten vaatimus on myös tältä osin perusteeton. 

 

Liitteen 3 kohta Laadunvarmistus 

 

Koko mittausketjun epävarmuuden määrittäminen on kohtuuton vaatimus, eikä 

tuo ympäristönsuojelullista lisäarvoa suhteessa mittausmenetelmien epävar-

muuksien määrittämiseen. Analyysimenetelmän mittausepävarmuus voidaan 

määrittää, ja se on yhtiön käsityksen mukaan vallitseva ja akkreditoitujen pääs-

tömittaajien käyttämä tapa arvioida mittaustulosten luotettavuutta. Määräys, 

jonka mukaan päästöjä laskettaessa on käytettävä jatkuvatoimisissa mittauk-

sissa korjaamattomia mitattuja pitoisuuksia, on ristiriidassa lupamääräysten 

kanssa ja vaatimuksena kohtuuton. Mittauksiin sisältyvän virheen oikaisu on 

toiminnanharjoittajan oikeus ja korjattujen oikeellisten tulosten käyttö kaik-

kien etu. 

 

Lupamääräyksen 45 viides kappale 

 

Nokelan TRS-mittaus on osa Oulun ilmanlaadun yhteistarkkailua, jota operoi 

Oulun kaupunki. Kaupunki seuraa mittauksia ja tuottaa aseman tuloksista tar-

vittavat raportit. Muutokset yhteistarkkailuun tehdään yhteistarkkailuryhmän 

sopimalla ja viranomaisten hyväksymällä tavalla. Kyseinen ilmanlaadun yh-

teistarkkailu on joustava ja tarkoituksenmukainen tapa järjestää tarkkailu, eikä 

lupamääräyksessä nykykäytäntöön tehty muutos ole ympäristönsuojelullisesti 

perusteltu. Vastuun mittauksesta ja raportoinnista ei tule siirtyä Stora Ensolle 

Oulu Oy:lle, vaan sen tulee säilyä osana yhteistarkkailua. 

 

Lupamääräys 46 

 

Kalatalousmaksulla kalanhoitotoimia voidaan tehdä ja istutuslajia muuttaa 

joustavasti vesialueiden omistajien ja ELY-keskuksen sopimalla tavalla. Täl-

löin voidaan soveltaa istutuskäytäntöön nopeasti myös uutta istutusten tulok-

sellisuudesta saatavaa tutkimustietoa. Selvityksen mukaan istutusvelvoite voi-

daan muuntaa kalatalousmaksuksi käyttämällä esimerkiksi seuraavia kalanpoi-

kasten hintoja; meritaimen poikanen 6 065 yks. 1,8 euroa/kpl (2018) ja siian-

poikanen 31 000 yks. 0,15 euroa/kpl (2018). Yhtiön esittämä kalatalousmaksu 

on 16.000 euroa/vuosi, josta 15.000 euroa kohdistuu toimenpiteisiin ja 1.000 

euroa toimeenpanoon. 

 

Vesilaki mahdollistaa kalatalousmaksun käytön kalatalousvelvoitteen kanssa 

tasa-arvoisena vaihtoehtona. Vesilain esitöissä (HE 277/2009) on todettu, että 

toimenpidevelvoite ja kalatalousmaksu ovat vanhaa lakia vielä selkeämmin 

voimassa olevan lain mukaan tasa-arvoisia vaihtoehtoja. Tästä säädetään pykä-

län 2 momentissa, jonka mukaan velvoite tai maksu taikka näiden yhdistelmä 
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voitaisiin määrätä tapauskohtaisesti joustavasti kulloistenkin tilanteiden ja olo-

suhteiden mukaisesti mahdollisimman tarkoituksenmukaisella tavalla. Huomi-

oon otettaisiin nykyiseen tapaan hankkeen ja sen vaikutusten laatu, muut 

haitta-alueella toteutettavat hoitotoimenpiteet ja kalastuksen järjestely. Edel-

leen esitöissä on korostettu, että kalatalousmaksu voitaisiin käyttää nykyiseen 

tapaan samanlaisiin toimenpiteisiin, joita voidaan määrätä toteutettavaksi vel-

voitteena. Maksua voitaisiin käyttää esimerkiksi poikasistutusten sekä elinym-

päristöjen hoito- ja kunnostustoimenpiteiden suunnitteluun ja toteuttamiseen. 

 

Kalanistutus ei ole vahinkoa ehkäisevää toimintaa, vaan perustuu syntyneen 

haitan kompensointiin. Mikäli haitta ei ole todennettavissa, ei ole myöskään 

perustetta kompensoinnille. Yhtiön Oulun tehtaan päästöt ovat pienentyneet 

merkittävästi tehtaan toiminnan aikana, ja tuotantosuunnan muutoksen arvioi-

daan edelleen vähentävän erityisesti orgaanisen aineksen kuormitusta. Tuotan-

tosuunnan muutoksen jälkeen tehtaan massanvalmistuksessa ei enää muodostu 

valkaisusta peräisin olevia orgaanisia klooriyhdisteiden päästöjä. Tehtaan 

osuus pistekuormituksesta on myös pienentynyt merkittävästi suhteessa Oulu-

joen merialueelle tuomaan kuormaan nähden. Oulun edustan merialueen tark-

kailussa ei ole voitu selkeästi osoittaa, että tehtaan toiminta aiheuttaa haittaa 

kalataloudelle. Kalataloudellisen vahingon kompensointi tulee olla suhteessa 

tehtaan aiheuttamaan vahinkoon ja sen suuruuteen. Yhtiön näkemyksen mu-

kaan kalojen istuttaminen palvelee vain virkistyskalastusta ja kompensointi on 

tilapäistä. Kalatalousmaksun myötä istutusten ohessa varoja voidaan ohjata 

myös kalataloudellisiin kunnostus- ja hoitotoimenpiteisiin, joilla voidaan saa-

vuttaa kestävämpää hyötyä. 

 

Kalatalousmaksun soveltaminen on siten myös ympäristön kannalta kalata-

lousvelvoitetta vastaava ja edelleen suotuisampi vaihtoehto. Kalatalousmaksun 

avulla voidaan hyödyntää parhaiten kalakantojen hoidon ammattilaisten am-

mattitaito sekä kohdistaa kalatalousmaksu ympäristöllisesti oikein, eli noudat-

taen ympäristönsuojelulain edellyttämää parhaan käytännön periaatetta. Täl-

löin myös resurssit tulevat mahdollisimman tehokkaasti käytetyiksi siihen ver-

rattuna, että kaavamaisesti vuodesta toiseen istutettaisiin tietty määrä tietyn 

lajisia kaloja. On tarkoituksenmukaisinta, että kalatalousviranomainen keskite-

tysti arvioi ja joustavasti koordinoi kaikkien Oulun edustan merialueen teolli-

suuslaitosten kalataloustoimenpiteitä siten, että ne muodostavat tarkoituksen-

mukaisen ja ympäristön kannalta parhaan kokonaisuuden. 

 

Kalatalousmaksu on yhtiön Oulun tehtaan tilanteessa tarkoituksenmukaisin 

vaihtoehto turvata ympäristönsuojelun korkea taso alueella. Kalatalousvelvoite 

on hidas ja joustamaton keino nopeaan velvoitteen päivittämiseen, jos yhtiö ei 

pääse ELY-keskuksen kanssa yksimielisyyteen lupamääräyksen muuttamisesta. 

Kalatalousvelvoite voidaan määrätä jo alun perin kalatalousmaksuksi, jolloin 

päivitystarvetta ei tule ja mahdollisiin muuttuneisiin olosuhteisiin voidaan rea-

goida alan ammattilaisten toimesta välittömästi. 

 

Lupa-asian käsittelymaksu 

 

Yhtiö on vaatinut valituksenalaisen lupapäätöksen käsittelymaksun alentamista  

47.505 euroon, joka on maksuasetuksen taulukon mukainen maksu ilman eril-

listä 35 % alennusta ja jätteenkäsittelylaitoksen maksua. 
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Maksuasetuksen mukaan toiminnan olennaista muuttamista tai direktiivilaitok-

sen luvan tarkistamista koskevan lupahakemuksen käsittelystä peritään maksu, 

jonka suuruus on 50 prosenttia taulukon mukaisesta maksusta. Lisäksi edellä 

mainitusti samanaikaisesti ratkaistavien useiden toimintojen lupa-asioiden kä-

sittelystä peritään yhdistetty maksu siten, että korkeimpaan maksuluokkaan 

kuuluvan toiminnan taulukon mukaiseen käsittelymaksuun voidaan lisätä mui-

den toimintojen osuutena 50 prosenttia näiden toimintojen taulukon mukaisista 

maksuista. 

 

Poikkeuksena edellä mainittuun pääsääntöön, jos asian käsittelyn vaatima työ-

määrä vastaa uudelta toiminnalta vaadittavan luvan käsittelyä, peritään taulu-

kon mukainen maksu kokonaisuudessaan. Aluehallintovirasto on soveltanut 

edellä mainittua tarkemmin työmäärän suuruutta ja sen syytä perustelematta. 

Lisäksi aluehallintovirasto on soveltanut maksuasetuksen määräystä, jonka 

mukaan maksu peritään 35 prosenttia alempana, jos asian käsittelyn vaatima 

työmäärä on taulukossa mainittua tai 1–3 kohdassa tarkoitettua työmäärää pie-

nempi. Aluehallintovirasto on tehnyt taulukon mukaiseen listahintaan 50 % 

korotuksen katsoen, että muutoshakemus on työmäärältään vastannut koko-

naan uutta lupahakemusta, ja tämän jälkeen myöntänyt 35 % alennuksen sillä 

perusteella, että käsittelyn työmäärä on ollut taulukkohintaa alempi johtuen 

reilua vuotta aiemmin annetusta vuoden 2018 ympäristölupapäätöksestä.  

Aluehallintoviraston listahintoihin tekemät muutokset ja perustelut ovat risti-

riitaiset. 

 

Lupa-asian käsittelymaksun tulee muodostua suoraan taulukon mukaan luvan-

varaisen toiminnan olennaisesta muutoksesta perittävän käsittelymaksun pe-

rusteella. Aluehallintovirasto ei ole esittänyt perusteita sille, miksi lupa-asian 

työmäärä olisi ollut tavanomaista suurempi, eikä maksuun tule tehdä korotusta 

ottaen huomioon Oulun tehtaalle vuodenvaihteessa 2018–2019 myönnetty 

tuore vuoden 2018 ympäristölupa, jonka yhteydessä tehtyä lupaharkintaa on 

valituksenalaisen päätöksen perustelujenkin mukaan hyödynnetty nyt kyseessä 

olevassa lupa-asiassa. 

 

Nyt kyseessä olevassa lupa-asiassa ei ole kyse jätteen ammattimaisesta tai lai-

tosmaisesta käsittelystä. Se, että direktiivilaitoksen omassa toiminnassa syntyy 

jonkin verran jätettä, ei tee laitoksesta jätteenkäsittelylaitosta. Luvassa ei ole 

myöskään annettu Nuottasaaren tehdaskaatopaikkaa koskevia määräyksiä.  

 

Yhtiön esittämä käsittelymaksu 47.505 euroa muodostuu seuraavista eristä: 

 

- sellutehtaan ympäristöluvan maksu on 52.510 euroa, mistä 50 % toiminnan 

olennaisesta muutoksesta johtuen on 26.255 euroa 

- kartonkitehtaan ympäristöluvan maksu on 26.260 euroa, mistä 50 % toi-

minnan olennaisesta muutoksesta johtuen ja edelleen tästä summasta 50 % 

samanaikaisesti käsiteltävistä toiminnoista johtuen on 6.565 euroa 

- CTMP-laitoksen ympäristöluvan maksu on 26.260 euroa, mistä 50 % toi-

minnan olennaisesta muutoksesta johtuen ja edelleen tästä summasta 50 % 

samanaikaisesti käsiteltävistä toiminnoista johtuen on 6.565 euroa 

- K4: energiantuotantoa, kun kyseessä on voimalaitos, kattilalaitos tai muu 

laitos, jonka suurin polttoaineteho on 150 MW–300 MW, koskevan ympä-

ristöluvan maksu on 16.240 euroa, mistä 50 % direktiivilaitoksen luvan 

tarkistuksesta johtuen ja edelleen tästä summasta 50 % samanaikaisesti kä-

siteltävistä toiminnoista johtuen on 4.060 euroa 
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- K3: energiantuotantoa, kun kyseessä on voimalaitos, kattilalaitos tai muu 

laitos, jonka suurin polttoaineteho on 150 MW–300 MW, koskevan ympä-

ristöluvan maksu on 16.240 euroa, mistä 50 % direktiivilaitoksen luvan 

tarkistuksesta johtuen ja edelleen tästä summasta 50 % samanaikaisesti kä-

siteltävistä toiminnoista johtuen on 4.060 euroa. 

 

Asian käsittely hallinto-oikeudessa 

 

Aluehallintovirasto on Stora Enso Oulu Oy:n valituksen johdosta antamassaan 

lausunnossa katsonut, että valitus ei anna aihetta päätöksen kumoamiseen tai 

osittainkaan aluehallintovirastoon käsiteltäväksi palauttamiseen. Valitus ei 

anna aihetta myöskään päätöksen muuttamiseen. 

 

Lupamääräyksen 8 seitsemännen kappaleen muuttamiseen ei ole syytä, sillä 

kyseessä on päästöraja-arvon noudattamisen tarkkailu, joka on pystyttävä to-

dentamaan viipymättä kalenterivuoden päättymisen jälkeen. 

 

Lupamääräyksien 16 ja 17 muuttamiseen ei ole syytä, sillä häiriö- ja poikkeus-

tilanteita varten on annettu lupamääräys 35. 

 

Lupamääräyksen 21 ensimmäisen ja kolmannen kappaleen muuttamisen osalta 

aluehallintovirasto on todennut, että hiukkaspäästöjen osalta se viittaa lupa-

määräyksen perusteluihin. Meesauunin NOx-päästöille on päästöistä aiheutuva 

pilaantuminen ja sen vaara huomioon ottaen määrättävä ympäristönsuojelulain 

46 §:n ja BAT 9 perusteella jatkuvatoiminen tarkkailu. Luvan saajan meesa-

uunin polttoainejakauma poikkeaa lisäksi tyypillisestä vedyn polttoainekäytön 

vuoksi. Tämä on otettu huomioon määräämällä NOx-raja-arvo tavoitearvona 

vetyä käytettäessä. Mittaamalla typen oksidit jatkuvatoimisesti saadaan valvo-

jalle tieto päästöistä meesauunin eri käyttötilanteissa. Luvan saajan mukaan he 

eivät itse säätele aikoja, joina vetyä tulee poltettavaksi. Näin ollen myöskään 

jaksottaisten mittausten täsmääminen kuvaamaan eri polttoaineita ei ole mah-

dollista. NOx-päästöjen jatkuvatoiminen mittaaminen perustuu yleisessä käy-

tössä olevaan tekniikkaan eikä mittalaitteen hankkimisen ja käytön kustannuk-

sia voi pitää kohtuuttomina laitoksen kokoluokka ja päästöjen haitalliset vaiku-

tukset huomioon otettaessa. TRS-päästö aiheuttaa välittömän hajuhaitan ja sen 

rajoittaminen erityisesti lyhytaikaispitoisuutena toiminnan sijaintipaikka huo-

mioon ottaen on tarpeen. Näin ollen TRS-päästöraja-arvon määrääminen vuo-

rokausikeskiarvona on perusteltua ympäristönsuojelulain 52 § nojalla ympäris-

tön merkittävän pilaantumisen ehkäisemiseksi. 

 

Lupamääräyksen 23 ensimmäisen ja kolmannen kappaleen muuttamisen sekä 

TRS-päästön vuorokausikeskiarvon muuttamisen tavoitearvoksi osalta aluehal-

lintoviraston mukaan lupamääräyksessä määrättyä vuorokausikeskiarvoa  

5 mg S/m3(n) ei tule muuttaa tavoitearvoksi, kuten yllä on perusteltu. 

 

Aluehallintovirastolla ei ole ollut lisättävää lupamääräyksessä 28 ja sen perus-

teluissa kirjoittamansa lisäksi. Sähkösuodintuhkan liuottamisen määrä on lupa-

määräyksessä rajoitettu hakemuksessa esitetyn enimmäistarpeen mukaiseksi. 

 

Lupamääräyksen 33 muuttamisen osalta aluehallintovirasto on todennut, että 

ympäristölupamenettely koskee vaarallisten nestemäisten kemikaalien ja polt-

toaineiden lisäksi kaikkia ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavia nes-

teitä. Määräys on tarpeen ympäristön pilaantumisen estämiseksi. 
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Liitteen 3 kumoamisen ja lupamääräyksen 45 muuttamisen osalta aluehallinto-

virasto on lausunut, että määräys sellu-, CTMP- ja kartonkitehtaan tarkkailuksi 

on sijoitettu päätöksen liitteeseen päätöksen luettavuutta helpottamaan. Lupa-

määräyksen 45 mukaisesti liite 3 on kokonaisuudessaan lupamääräystä. Ympä-

ristönsuojelulain 52 §:n mukaan ympäristöluvassa on annettava tarpeelliset 

määräykset muun muassa päästöistä ja päästöraja-arvoista. Ympäristönsuojelu-

lain 62 §:n mukaan ympäristöluvassa on annettava tarpeelliset määräykset 

päästöjen ja toiminnan tarkkailusta sekä toiminnan vaikutusten ja toiminnan 

lopettamisen jälkeisen ympäristön tilan tarkkailusta. Päästöraja-arvojen seu-

rannan ja alittumisen toteamisen kannalta on varsinaisen raja-arvon ohella yhtä 

merkittävää määrätä tarkkailutavasta ja tiheydestä sekä siitä, milloin päästö-

raja-arvoa katsotaan noudatetun. Tarkkailusta määrääminen on keskeinen osa 

lupaharkintaa ja luparatkaisua. Lain esitöistä (HE 84/1999, koskien aiemman 

YSL 46 §) ilmenevästi ympäristönsuojelulain 64 § ei mahdollista päästötark-

kailusta määräämisen siirtämistä valvontaviranomaisen ratkaistavaksi. 

 

Lupamääräyksen 46 muuttamisen osalta aluehallintovirasto on todennut, että 

istutusvelvoite on määrätty kalatalousviranomaisen esittämällä tavalla. 

 

Aluehallintovirasto on todennut, että jätteiden käsittelyä koskeva lupamaksu 

on peritty, koska soodakattilan kiinteän lentotuhkan liuottaminen veteen on 

jätteen laitosmaista käsittelyä, joka edellyttää ympäristölupaa. Käsittelymak-

sun perustelujen toisen kappaleen ensimmäiseen virkkeeseen on jäänyt virhe. 

Virkkeen tulisi kuulua seuraavasti: Maksuasetuksen maksutaulukkoliitteen 

kohdan 1 mukaan toiminnan olennaista muuttamista (ympäristönsuojelulain  

29 §) sekä direktiivilaitoksen luvan tarkistamista (ympäristönsuojelulain 81 §) 

koskevan ympäristölupahakemuksen käsittelystä peritään maksu, jonka suu-

ruus on 50 prosenttia taulukon mukaisesta maksusta. Tällä ei kuitenkaan ole 

vaikutusta lupamaksun suuruuteen. Toiminnan olennainen muutos on sisältä-

nyt sellutehtaan muutoksen valkaistusta sellua valmistavasta laitoksesta rus-

keaa massaa valmistavaksi laitokseksi, kokonaan uuden CTMP-massatehtaan, 

paperikoneen konversion kartonkikoneeksi ja kokonaan uuden aktiivilietelai-

toksen rakentamisen, uuden 170 MW kiinteän polttoaineen kattilan, uuden ha-

jukaasukattilan ja soihtupolttimen, puunkäsittelyyn uuden kuorinta- ja haketus-

linjan ja hakkeen varastointijärjestelmän sekä useita muita muutoksia koskien 

muun muassa päästöjen käsittelyä. Kyseessä on ollut siten käytännössä uuden 

laitoksen ympäristölupa-asia, joten asiassa on sovellettu maksutaulukon ala-

puolista kohtaa 1 lupamaksua laskettaessa. Tämän jälkeen muodostunutta tau-

lukon mukaista maksua on arvioitu erikseen maksutaulukon alapuolisen koh-

dan 5 mukaan ja alennettu maksua 35 %. 

 

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on valituksesta antamassaan vastineessa to-

dennut seuraavaa: 

 

Lupamääräyksen 8 osalta kokonais- ja ominaiskuormitusten laskentaan tarvit-

tava tieto on toiminnanharjoittajan käytettävissä vuoden ensimmäisenä päivänä 

ja lupamääräyksen mukaiset laskelmat sekä raportointi on mahdollista toteut-

taa vaikeuksitta tammikuun 15. päivään mennessä. Käytännössä valvontavi-

ranomainen kuitenkin tarkastanee ominaiskuormitustiedot samassa yhteydessä 

muun vuosiraportoinnin kanssa eikä tietojen toimittamisen määräajan jatkami-

nen helmikuun loppuun ole valvonnan kannalta merkityksellistä. 
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Lupamääräystä 16 koskien on todettu, että väkevien hajukaasujen polton on 

toimittava jatkuvasti, mitä varten asennetaan varajärjestelmät (BAT 20). Vara-

polttopaikat otetaan käyttöön sen vuoksi, että väkevät hajukaasut olisivat pol-

tettavissa myös niissä tilanteissa, kun polttaminen soodakattilassa ei sen mata-

lan kuorman vuoksi ole mahdollista. Mikäli joudutaan tilanteeseen, ettei väke-

viä hajukaasuja voida polttaa missään kolmesta vaihtoehtoisesta polttopai-

kasta, ollaan ELY-keskuksen käsityksen mukaan sellaisessa lupamääräyksen 

35 mukaisessa poikkeuksellisessa tilanteessa, jossa on ryhdyttävä viivytyksettä 

toimenpiteisiin päästöjen rajoittamiseksi ja laitteiston kuntoon saattamiseksi. 

Väkevien hajukaasujen johtaminen käsittelemättöminä ulkoilmaan tulisi olla 

poikkeustilanteessa turvallisuussyistä mahdollista, mutta toiminnanharjoittajan 

tulisi pystyä ennalta määrittelemään tilanteet, joissa hajukaasujen polttaminen 

varapolttopaikoissakaan ei ole mahdollista. 

 

Lupamääräyksessä 17 määrätyn laimeiden hajukaasujen keräilyn ja polttamalla 

tapahtuvan käsittelyn 98 % käyttöastevaatimus mahdollistaa hajukaasujen joh-

tamisen myös käsittelemättöminä ulkoilmaan. ELY-keskus on todennut, että 

vuonna 2019 laihojen hajukaasujen käyttöaste on ollut vuosikeskiarvona  

98,9 % kuukausikeskiarvon jäädessä muutaman kuukauden osalta niukasti alle 

98 %:n. Asetettu 98 %:n käyttöaste toteutuu laitoksen normaalissa toimin-

nassa, mutta häiriö- ja poikkeustilanteissa se voi olla haastavaa. Jatkossa vara-

polttopaikkana toimivalla soihdulla tulisi kuitenkin olla mahdollista varmistaa 

raja-arvon saavuttaminen kaikkina kuukausina. 

 

Lupamääräyksen 21 päästöraja-arvot on hyvin perusteltu, eikä meesauunilla 

pitäisi olla mittaustulosten perusteella vaikeuksia saavuttaa asetettuja päästö-

raja-arvoja. Jatkuvatoimisella NOx-päästömittauksella saadaan kertaluonteisia 

mittauksia luotettavampaa tietoa päästömääristä ja raja-arvojen noudattami-

sesta eikä NOx-komponentin lisääminen olemassa olevaan päästömittausjärjes-

telmään liene kustannuksena merkittävä. 

 

Kuten lupamääräyksen 28 perusteluista käy ilmi, on lupaviranomainen rajan-

nut sähkösuodintuhkan liuottamisen määrän hakemuksessa esitetyn enimmäis-

tarpeen mukaiseksi. Ylimääräisen rikin poistaminen kemikaalikierrosta sooda-

kattilan sähkösuotimilta on yleisesti käytössä oleva toimintatapa toimialalla, 

eikä sille ole käytettävissä olevaa järkevää vaihtoehtoa. ELY-keskuksen mu-

kaan liuotettavan sähkösuodintuhkan määrän rajoittaminen on perusteltua, 

jotta varmistutaan siitä, että tuhkaa liuotetaan vain prosessin kannalta tarpeelli-

nen määrä. 

 

Lupamääräyksen 33 osalta ELY-keskus on todennut, että ne prosessiliuokset, 

joilla ei ole vaaraominaisuuksia ja joiden säiliöiden sijoittaminen suoja-altaa-

seen tai reunakorokkein varustettuun varastotilaan ei ole tilanpuutteen tai mui-

den teknisten ominaisuuksien vuoksi mahdollista toteuttaa, tulisi selvittää ja 

toiminnanharjoittajan esittää vaihtoehtoiset varastointitavat valvontaviran-

omaiselle. 

 

Lupamääräystä 44 koskien ELY-keskus on todennut, että toiminnan lopetta-

mista koskevan yksityiskohtaisen suunnitelman toimittaminen lupaviranomai-

selle on tärkeää, jotta toiminnan lopettamisesta voidaan antaa tarkemmat mää-

räykset. Lupamääräyksessä on annettu yleispiirteiset ohjeet yksityiskohtaisen 

suunnitelman toteuttamiseksi eikä määräys ole kohtuuton. Mikäli suunnitel-
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man tekeminen tulee ajankohtaiseksi, on sen tarkemmasta sisällöstä mahdol-

lista neuvotella valvontaviranomaisen kanssa. 

 

Lupamääräystä 45 koskien ELY-keskus on todennut, että ympäristöluvassa on 

annettava tarpeelliset määräykset päästöjen ja toiminnan tarkkailusta sekä toi-

minnan vaikutusten tarkkailusta. Tarkkailun toteuttamiseksi luvassa on määrät-

tävä mittausmenetelmistä ja mittausten tiheydestä. Riittävän yksityiskohtai-

sella käyttö-, päästö- ja vaikutustarkkailuohjelmalla pystytään osoittamaan, 

että toiminta on luvan mukaista eikä toiminnan vaikutukset poikkea lupahake-

muksessa esitetystä. Tarkkailun tulisi kattaa säännöllinen seuranta niiden 

haitta-aineiden osalta, joita voi sisältyä käytettäviin raaka-aineisiin, tuotteisiin 

tai muutoin syntyä tai vapautua prosessista. Jätevesistä tehtäväksi edellytetyt 

kertaluonteiset selvitykset eivät ole lupamääräysten valvonnan kannalta koko 

laajuudessaan välttämättömiä tai edes tarkoituksenmukaisia. 

 

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on valituksesta antamassaan vasti-

neessa todennut seuraavaa: 

 

Lupamääräykset 16 ja 17 koskevat hajukaasujen polttoon johtamista. Jos haju-

kaasuja ei saada ohjattua varsinaiseen polttopaikkaan tai varapolttopaikkoihin 

poikkeustilanteissa, on turvallisuusmielessä järkevämpää ohjata väkevät haju-

kaasut ulos kuin päästää ne kerääntymään prosessiin aiheuttaen räjähdysvaa-

ran. 

 

Lupamääräys 33 koskee vuotojenhallintaa. Vaatimus kaikkien kemikaalien al-

lastamisesta (110 % allas) on tiukka, kun sitä vertaa kemikaaliturvallisuuslain-

säädännön kautta johdettaviin vaatimuksiin. Kemikaaliturvallisuuslaki koskee 

ainoastaan vaaralliseksi luokiteltuja kemikaaleja. Perusvaatimus vaarallisten 

kemikaalien allastukselle on 100 % suurimman altaassa olevan säiliön tilavuu-

desta. Tällä saavutetaan hyvin tavoite "kaikki vuodot pystytään keräämään tal-

teen". Palavilla nesteillä vaatimus on kuitenkin 110 %, minkä lisäksi vallitilaa 

pitää vielä korottaa 100 mm. Näiden lisävaatimusten perusteena on varautumi-

nen sammutustilanteessa altaaseen mahdollisesti pääsevään sammutusveteen ja 

-vaahtoon. Allastusvaatimus 110 % muille kuin palaville nesteille on varsin 

tiukka, eikä sille löydy, ympäristöluvan päätöksen perusteluistakaan riskeihin 

pohjautuvaa perustelua. 

 

Yhtiöllä on erikseen Tukesin kemikaaliturvallisuuslupa, vaarallisten kemikaa-

lien teollista käsittelyä ja varastointia koskevien henkilö-, ympäristö- ja  

omaisuusriskien hallitsemiseksi. Tukesin lupa ja siinä asetutut ehdot osoittavat, 

että yritys on selvittänyt kemikaaleihin liittyvät suuronnettomuus ja muut vaa-

rat riittävästi sekä varautunut niihin asianmukaisin teknisin ja hallinnollisin 

keinoin. Ympäristöluvassa ei tulisi asettaa Tukesin lupaan nähden päällekkäi-

siä tai ristiriitaisia lupaehtoja kemikaaliriskeihin varautumiseksi tai niiden hal-

litsemiseksi, vaan ympäristöluvassa tulisi Tukesin kemikaaliturvallisuuslupaa 

edellyttävissä kohteissa antaa ympäristönsuojelulain 52 §:n mukaiset määräyk-

set pilaantumisen ehkäisemiseksi ja 62 §:n mukaiset seuranta- ja tarkkailumää-

räykset. Tukes valvoo kemikaaliturvallisuuslain nojalla myös kemikaaliriskien 

hallintaan liittyviä menettelyjä ja teknisiä järjestelyjä. 

 

Turvallisuus- ja kemikaaliviraston lupapäätöksessä diaarinumero 

1537/36/2019 Tuotantosuunnan muutos (Stora Enso Oulu Oy) on otettu kantaa 

muutosprojektin asioihin. Muilta osin vuotojen hallintaa koskevia ratkaisuja 
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(vanhat säiliöt ja purkupaikat) sekä asetuksen (856/2012) 101 §:n mukaisten 

vaatimusten toteutumista käsitellään Tukesin määräaikaistarkastuksilla. 

 

Lapin ELY-keskus on valituksesta antamassaan vastineessa todennut seuraavaa: 

 

Lapin ELY-keskus kalatalousviranomaisena on katsonut, että vaatimus määrit-

tää mateista kertaluontoisesti puuperäisten uuteaineiden pitoisuus on perustel-

tua pysyttää vaikutustarkkailua koskevissa määräyksissä. Koska kyseessä on 

kertaluontoinen selvitys, sitä voidaan pitää myös varsin kohtuullisena mää-

räyksenä. Kun samoista kaloista määritetään myös sukukypsyys ja gonadien 

paino, saadaan nykyistä parempi ymmärrys siitä, onko puuperäisillä uuteai-

neilla syy-seuraus-yhteyttä mateen lisääntymishäiriöihin. Luvan saaja on mää-

rätty myös selvittämään kertaluontoisesti jätevesien mukana vesistöön johdet-

tavien puuperäisten uuteaineiden pitoisuudet. Molemmat näytteenotot tuottavat 

tietoa tehtaan jätevesipäästöjen ekotoksikologisista vaikutuksista. Vastaavia 

selvitysvelvoitteita on annettu myös muille metsäteollisuuslaitoksille ja jat-

kossa eri toiminnanharjoittajien tarkkailuista saatavia tietoja voidaankin hyö-

dyntää kokonaiskuvan saamisessa. 

 

Valitus on lupamääräystä 46 koskevan vaatimuksen osalta hylättävä. Kalata-

lousviranomainen on viitannut aluehallintoviraston päätöksestä ilmeneviin lu-

pamääräyksen perusteluihin sekä aluehallintovirastolle 10.6.2019 antamaansa 

lausuntoon ja todennut, että velvoitteen määrääminen joustavana kalatalous-

velvoitteena on vallitsevissa oloissa tarkoituksenmukaisinta. Velvoitteen mää-

rääminen kalatalousvelvoitteena on myös aiheuttamisperiaatteen mukaista, 

koska velvoitteen toimeenpanosta vastaa tällöin kokonaisuudessaan toimin-

nanharjoittaja. Lupamääräys mahdollistaa velvoitteen toimeenpanon sopeutta-

misen mahdollisesti muuttuviin olosuhteisiin ilman asian käsittelyä lupaviran-

omaisessa. Mikäli joustavuutta halutaan edelleen lisätä, hallinto-oikeus voi 

täydentää lupamääräystä siten, että istukkaiden lajin ja koon muuttamisen 

ohella istutus olisi mahdollista muuttaa myös kokonaan tai osittain muuksi toi-

menpiteeksi. 

 

Oulun kaupungille, Oulun kaupungin kaavoitusviranomaiselle, Oulun kaupun-

gin ympäristönsuojeluviranomaiselle ja Oulun kaupungin terveydensuojeluvi-

ranomaiselle on varattu tilaisuus vastineen antamiseen Stora Enso Oulu Oy:n 

valituksen johdosta. Vastineita ei ole annettu. 

 

Stora Enso Oulu Oy on antanut vastaselityksen lausunnon ja vastineiden joh-

dosta. 

 

Aluehallintoviraston lausuntoa koskien yhtiö on todennut muun ohella seuraa-

vaa: 

 

Lupamääräyksen 8 osalta yhtiö on todennut, että koska se toimittaa kaiken 

muun Oulun tehtaan toimintaan liittyvän vuosiraportoinnin valvovalle viran-

omaiselle aina tarkasteltavaa kalenterivuotta seuraavan helmikuun loppuun 

mennessä, ei samaa toimitusaikataulua voida pitää myöskään laskennallisen 

ominaispäästön kannalta viivytyksenä. 

 

Lupamääräyksessä 21 määrättyjen hiukkaspäästöjen ja TRS-päästöjen osalta 

Stora Enso Oulu Oy on viitannut valituksessa esittämäänsä. Meesauunin  

NOx-päästöjen mittaamisen osalta yhtiö on viitannut valitukseensa ja todennut, 
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etteivät massa- ja paperiteollisuuden BAT-päätelmät velvoita yhtiötä noudatta-

maan mittauksissa jatkuvatoimista mittausta, vaan nykyisin käytössä oleva jak-

sottainen mittaus edustaa parasta käyttökelpoista tekniikkaa. Ympäristönsuoje-

lulain 62 §:ään ei voida yhtiön näkemyksen mukaan perustaa vaatimusta jatku-

vatoimisesta mittaamisesta, sillä säännöksen nojalla ympäristöluvassa on an-

nettava tarpeelliset määräykset päästöjen ja toiminnan tarkkailusta. Vedyn 

polttamisessa syntyvien NOx-päästöjen osalta yhtiö on todennut, että koska 

meesauunin NOx-päästöä ei voida säätää, jatkuvatoimisen mittauksen tuotta-

milla tiedoilla ei voida suoranaisesti edistää ympäristön pilaantumisen ehkäise-

mistä. Tyypillisesti vedyn polttoaineosuus lämpöarvosta on 20–40 %, eikä se 

vaihtele välillä 0–100 %, kuten aluehallintoviraston lausunnon perusteella voi 

ymmärtää. Päästöraja-arvojen noudattamista koskeva tieto meesauunin NOx-

pitoisuuksista, mukaan lukien tieto päästöistä tyypillisillä vedyn polttoaine-

määrillä, on saatavissa myös ilman jatkuvatoimista mittausta. Yhtiön näke-

myksen mukaan meesauunin NOx-päästöjen seuranta jaksottaisesti on ympä-

ristönsuojelun kannalta riittävällä tasolla, kun se edustaa massa- ja paperiteol-

lisuuden BAT-päätelmien vaatimuksia. 

 

Lupamääräyksen 28 osalta yhtiö on todennut, että pelkästään hajukaasukattilan 

ikä ja tehokkuus eivät ole perusteita vuorokausipäästöraja-arvon asettamiseen, 

vaan päästöraja-arvon tulee ympäristönsuojelulain 52 §:n nojalla olla ympäris-

tön pilaantumisen ehkäisemiseksi tarpeellinen. Myös hajukaasukattilan päästöt 

johdetaan ulkoilmaan korkean piipun kautta, jolloin yhdisteet laimenevat te-

hokkaasti eivätkä pitoisuudet maantasossa ylitä hajukynnystä. Vuorokausikes-

kiarvo ei valituksessa selostetusti edusta BAT-päätelmissä määriteltyä parasta 

käyttökelpoista tekniikkaa eikä ole ympäristönsuojelullisesti tarpeellinen. 

 

Lupamääräyksen 45 ja liitteen 3 osalta yhtiö on esittänyt, ettei vaatimus Oulun 

tehtaan tarkkailun toteuttamisesta voimassa olevan Pohjois-Pohjanmaan ELY-

keskuksen hyväksymän tarkkailusuunnitelman mukaisesti ole ympäristönsuo-

jelulain vastainen. Aluehallintoviraston lausunnossa viitatulla tavalla ympäris-

töluvassa on annettava tarpeelliset määräykset päästöjen ja toiminnan tarkkai-

lusta. Ympäristönsuojelulain 64 §:n nojalla ympäristöluvassa voidaan kuiten-

kin määrätä, että toiminnanharjoittajan on esitettävä lain 62 §:n mukaisen seu-

rannan ja tarkkailun järjestämisestä erillinen suunnitelma lupaviranomaisen, 

valvontaviranomaisen tai kalatalousviranomaisen hyväksyttäväksi. Myös vali-

tuksenalaisen lupapäätöksen muihin lupamääräykseen kuin lupamääräykseen 

45 sisältyy toiminnan tarkkailua koskevia määräyksiä, erityisesti koskien pääs-

töjen tarkkailutapaa, tiheyttä sekä raja-arvojen noudattamista, jotka otetaan 

huomioon tarkkailuohjelman päivityksessä. 

 

Edellä kuvattu ympäristönsuojelulain sääntely mahdollistaa yleisesti teolli-

suuslaitosten ympäristöluvissa noudatetun käytännön, jossa ympäristöluvassa 

asetetaan päästöjen ja toiminnan tarkkailusta yleisen tason määräykset, joita 

tarkennetaan valvontaviranomaisen hyväksymällä yksityiskohtaisella ja koko-

naisvaltaisella käyttö- ja päästötarkkailuohjelmalla. Yhtiö on viitannut Vaasan 

hallinto-oikeuden 12.10.2017 antamaan ratkaisuun 17/0321/2, jossa ympäristö-

lupaan liitetty tarkkailuliite on muutettu pääasiassa ohjeelliseksi, sekä Oulun 

tehtaan voimassa olevan ympäristöluvan (70/07/2) liitteeseen 2, jossa on esi-

tetty ainoastaan muutamia täydennyksiä tuolloin voimassaolleeseen tarkkai-

luohjelmaan. 

 

Yhtiön näkemyksen mukaan ympäristönsuojelulain 64 §:n nojalla toimitettava 
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yksityiskohtainen tarkkailusuunnitelma menettää merkityksensä, jos lupaviran-

omainen ryhtyy antamaan toiminnan tarkkailua koskevia määräyksiä liitteen 3 

mukaisella tasolla. On epätarkoituksenmukaista ja raskasta hakea Oulun teh-

taan tarkkailuun tarpeellisia muutoksia ympäristöluvan muuttamisen kautta, 

kun epätarkoituksenmukaiseksi osoittautuneista tarkkailuvelvoitteista voitai-

siin sopia tarkkailuohjelman muutoksella valvovan viranomaisen kanssa. Viita-

ten Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen vastineeseen ja ELY-keskuksen näke-

mykseen koskien liitteessä 3 määrättyjä erittäin laajoja kertaluoteisia selvityk-

siä, liitteessä 3 omaksuttu yksityiskohtaisuuden taso ei myöskään ole tarkoi-

tuksenmukainen, sillä valvovalla viranomaisella on paras näkemys Oulun teh-

taan toiminnassa syntyvistä ympäristön kannalta merkityksellisistä päästöistä 

ja siten ympäristönsuojelun kannalta tarkoituksenmukaisesta tarkkailutasosta. 

 

Käsittelymaksun osalta yhtiö on viitannut valitukseensa ja todennut, ettei Ou-

lun tehdas ole pelkästään lentotuhkan liuottamisen perusteella maksuasetuk-

sessa tarkoitettu jätteiden hyödyntämis- tai loppukäsittelylaitos, sillä Oulun 

tehdas ei ole kyseisessä kohdassa tarkoitettu jätteenkäsittelylaitos, vaan sellu-, 

CTMP- ja kartonkitehdas. Se, että direktiivilaitoksen omassa toiminnassa syn-

tyy jonkin verran jätettä, jonka laitos käsittelee, ei tee laitoksesta jätteenkäsit-

telylaitosta. Kyseisessä kohdassa tarkoitetaan myös aluehallintoviraston pää-

töksen perusteluissa todetulla tavalla laitosta, jossa hyödynnetään tai loppu-

käsitellään jätettä vähintään 20 000 tonnia vuodessa, kun liuotettavan lentotuh-

kan määrä on tästä vain murto-osan.  

 

Aluehallintoviraston maksuasetuksen listahintoihin tekemiä muutoksia ja pe-

rusteluita voidaan edelleen pitää ristiriitaisina. Kyse ei ole siitä, onko kyse 

käytännössä uuden laitoksen ympäristöluvasta, mikä ei ylipäätään yhtiön näke-

myksen mukaan pidä paikkaansa, sillä kyse on yksiselitteisesti Oulun tehtaan 

toiminnan olennaisesta muutoksesta, vaan maksuasetuksen sanamuodon mu-

kaan käsittelymaksua voidaan korottaa, jos asian käsittelyn vaatima työmäärä 

vastaa uudelta toiminnalta vaadittavan luvan käsittelyä. Mikäli kyse olisi ollut 

aluehallintoviraston lausunnossa esitetyllä tavalla käytännössä uuden laitoksen 

ympäristölupa-asian edellyttämästä työmäärästä, ei aiempaan lupapäätökseen 

tehdystä työstä olisi ollut aluehallintoviraston mainitsemaa merkittävää hyötyä 

asian käsittelemisessä ja 35 % vähennystä lupamaksuun ei olisi voitu tehdä. 

 

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen vastinetta koskien yhtiö on todennut 

muun ohella seuraavaa: 

 

Lupamääräyksen 8 osalta yhtiö on todennut, ettei valituksenalaisessa lupamää-

räyksessä asetetulla aikarajalla tammikuun 15. päivä mennessä saavuteta ym-

päristönsuojelullista lisäarvoa. Myös Oulun tehtaan kuukausittain raportoitavat 

tiedot raportoidaan aina tarkasteltavaa kuukautta seuraavan kalenterikuukau-

den lopussa noin kuukauden viiveellä, sillä kaikki tarkkailutiedot eivät ole saa-

tavilla järjestelmistä välittömästi kuun vaihtuessa, vaan niiden keräämisessä ja 

koostamisessa kestää muutamia päiviä. Tietojen toimittaminen pienellä vii-

veellä mahdollistaa myös tietojen tarkastamisen ja parantaa siten laskelmien 

luotettavuutta. Ottaen vielä huomioon, ettei tietojen myöhäisempi toimittami-

nen vaikuta tarkastelujaksoon ja siten toimitettaviin laskelmiin mitenkään, että 

vuoden vaihteeseen sijoittuu joululomakausi ja että toimitusaikataulun vähäi-

sellä viivästämisellä ei ole ELY-keskuksen vastineen mukaan valvonnan kan-

nalta merkitystä, lupamääräystä tulee muuttaa yhtiön vaatimuksen mukaisesti. 
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Lupamääräykseen 16 vaadittujen muutosten osalta on kysymyksessä olevissa 

tilanteissa kyse yllättävistä ja ennakoimattomista, usein lyhytkestoisista tilan-

teista, joissa väkevät hajukaasut tulee tehtaan turvallisuusvaatimusten mukai-

sesti johtaa polton ohi käsittelemättöminä esimerkiksi linjalla nousseen pai-

neen aiheuttaman räjähdysvaaran ja sen aktivoimien turvallisuuslukitusten 

vuoksi. Tilanteita ei pystytä ELY-keskuksen vaatimuksessa esitetyllä tavalla 

määrittämään etukäteen. Väkevien hajukaasujen käsittelystä poikkeamiseen 

liittyvät turvallisuussyyt on tunnistettu ja hyväksytty poikkeamisen perusteeksi 

toisen toiminnanharjoittajan tuoreessa ympäristöluvassa. Samat perusteet tulee 

hallintolain 6 §:ssä säädetyn yhdenvertaisuusperiaatteen nimissä hyväksyä 

myös yhtiön ympäristöluvassa. 

 

Lupamääräyksen 17 osalta yhtiö on viitannut valitukseensa sekä Tukesin vasti-

neessa esitettyyn. 

 

Lupamääräyksen 21 osalta yhtiö on todennut, että Oulun tehtaalla nykyisin 

käytössä oleva meesauunin NOx-päästöjen jaksottainen mittaus edustaa massa- 

ja paperiteollisuuden BAT-päätelmien mukaan parasta käyttökelpoista tekniik-

kaa ja on siten ympäristönsuojelun näkökulmasta riittävä taso päästöjen tark-

kailemiseksi. Jatkuvatoimisen NOx-mittausjärjestelmän investointi- ja ylläpito-

kustannus on merkittävä suhteessa sillä saavutettavaan ympäristöhyötyyn näh-

den ottaen vielä huomioon, että Oulun tehtaalla on jo toimiva ja BAT-päätel-

mien mukainen meesauunin NOx-päästöjen tarkkailujärjestelmä.  

 

Lupamääräyksen 28 osalta yhtiö on viitannut valitukseensa ja katsonut, ettei 

ole perusteita rajoittaa määrällisesti sähkösuodintuhkan liuottamista ja johta-

mista jätevetenä mereen. Liuotettavan ja vesistöön johdettavan tuhkan määrän 

rajoittamista on perusteltu valituksenalaisessa päätöksessä ja lausunnoissa ym-

päristön pilaantumisen ehkäisemisellä. Kuitenkin koska valituksenalaisen ym-

päristöluvan lupamääräyksessä 7 on asetettu vesistöön johdettavalle kuormi-

tukselle, mukaan lukien lentotuhkan kuormitus, päästöraja-arvot, jotka ehkäi-

sevät ympäristön pilaantumista tehokkaasti, ympäristösuojelun näkökulmasta 

ei ole tarve asettaa päällekkäistä sääntelyä vesistöön johdettavista sähkönsuo-

dintuhkan määristä. Soodakattilan sähkösuotimilta tuhka johdetaan liuotettuna 

käsiteltäväksi jätevedenpuhdistamolle vielä ennen vesistöön johtamista, eikä 

tuhkaa siten johdeta käsittelemättömänä mereen. Syntyvän sähkösuodintuhkan 

määrän tarkka mittaaminen olisi lisäksi ainakin erittäin haastavaa, ellei jopa 

mahdotonta.  

 

Lisäksi kuten yhtiön valituksessa on tuotu esiin, lupamääräyksessä asetettu liu-

otettavan tuhkan enimmäismäärä ei perustu ympäristönsuojelulliseen tarpee-

seen, vaan yhtiön ympäristölupahakemuksessaan ilmoittamaan pitkän aikavä-

lin arvioon. Kyse ei ole yhtiön ilmoittamasta syntyvän sähkösuodintuhkan 

enimmäismäärästä, vaan keskiarvona ilmoitetusta arviosta. Jos tuhkaa sattuisi-

kin Oulun tehtaan uuden toiminnan käynnistymisen jälkeen syntymään lupaha-

kemuksessa esitettyä arviota enemmän, yhtiö joutuisi käytännössä hakemaan 

ympäristölupaansa muutosta, koska syntyvän tuhkan määrään ei voida vaikut-

taa eikä tuhka myöskään häviä prosessista muulla tavoin. Yhtiö ei ole myös-

kään laskenut liikkumavaraa lupahakemuksessaan esittämäänsä arvioon, koska 

yhtiö ei ole osannut ennakoida, että sen arviona esittämä tuhkamäärä voitaisiin 

asettaa sitovaksi päästöraja-arvoksi. Uuden toiminnan osalta tarkan määrän 

arvioiminen on ylipäätään ollut mahdotonta, koska prosessit eivät ole olleet 

lupahakemusvaiheessa toiminnassa. 
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Lupamääräyksen 33 osalta yhtiö on viitannut valituksessaan ja Tukesin vasti-

neessa esitettyyn. Yhtiö on katsonut, ettei käsillä ole ympäristönsuojelullista 

perustetta edellyttää vaarallisten kemikaalien varastoinnissa edellytettyjä suo-

jarakenteita myös tavanomaisilta prosessiliuoksilta. Kyse ei ole yksinomaan 

ELY-keskuksen vastineessa viitatulla tavalla Oulun tehtaan tilojen riittävyy-

destä ja muista teknisistä ominaisuuksista, vaan myös valituksenalaisen lupa-

määräyksen 33 lainmukaisuudesta, toiminnanharjoittajien yhdenvertaisesta 

kohtelusta ja valituksenalaisen lupamääräyksen noudattamisen edellyttämistä 

kohtuuttomista kustannuksista. Oulun tehtaan prosessiliuosten nykyinen, Tu-

kesin hyväksymä varastointitapa on ei ole valituksenalaiseen lupamääräykseen 

nähden vaihtoehtoinen varastointitapa, vaan tavanomaisiksi luokiteltujen pro-

sessiliuosten ja kemikaalien yleisesti hyväksytty varastointitapa.  

 

Lupamääräyksen 44 osalta yhtiö on todennut, ettei se ole vaatinut valituksen-

alaisen lupamääräyksen ja siihen sisältyvän toiminnan lopettamissuunnitelman 

toimittamista koskevan velvoitteen kumoamista, vaan että lupamääräyksestä 

poistetaan epätarkoituksenmukaisen yksityiskohtaisella tasolla asetettu mää-

räys lopettamissuunnitelman sisällöstä. Toiminnanharjoittajalla on lupamää-

räyksen nojalla velvoite toimittaa yksityiskohtainen lopettamissuunnitelma, 

minkä jälkeen lupaviranomaisella on toimivalta pyytää mahdollisia lisäselvi-

tyksiä ja tarvittaessa määrätä päätöksellään toiminnanharjoittajan suunnitel-

maan nähden lisätoimenpiteitä. Lupamääräys on kuitenkin ennenaikainen sul-

kemissuunnitelman sisällön osalta, eikä suunnitelman laatimista ja vireillepa-

noa koskevassa lupamääräyksessä ole tarpeen määrätä yksityiskohtaisella ta-

solla suunnitelman sisällöstä, kun Oulun tehtaan lopettamisajankohtana tule-

vaisuudessa vallitsevat olosuhteet ja lainsäädännön vaatimukset eivät ole tie-

dossa. 

 

Lupamääräyksen 45 osalta yhtiö on yhtynyt ELY-keskuksen vastineeseen siltä 

osin kuin siinä on todettu kertaluonteiset selvitykset jätevesistä tarpeettomiksi. 

 

Tukesin vastineen osalta yhtiö on ilmoittanut yhtyvänsä vastineessa esitettyyn. 

 

Lapin ELY-keskuksen kalatalousyksikön vastineen osalta yhtiö on viitannut 

valituksessa lausumaansa. Tarkkailun tulee perustua Oulun tehtaan toimin-

nassa käsiteltäviin aineisiin ja toiminnassa syntyviin päästöihin. Yhtiön näke-

myksen mukaan kaikkien uuteaineiden selvittäminen ei ole perusteltua, vaan 

toimintaa koskevien lupamääräysten tulee olla tarpeellisia toiminnasta aiheutu-

van ympäristön pilaantumisen tai sen vaaran selvittämiseksi ja ehkäisemiseksi. 

Yksinään se seikka, että myös toisten toiminnanharjoittajien luvassa olisi mää-

rätty vastaavia velvoitteita, ei tee velvoitteesta ympäristönsuojelullisesti merki-

tyksellistä. Kuten valituksessa on todettu, puuperäiset uuteaineet pitävät sisäl-

lään suuren joukon erilaisia yhdisteitä, joiden kaikkien analysoiminen olisi 

kohtuuton ja kallis työ. Oulun tehtaan tuotannonmuutoksen myötä tehtaan or-

gaaninen kuormitus vielä pienenee nykyisestä, ja siten myös vähentyvät perus-

teet valituksenalaisen velvoitteen määräämiselle. 

 

Kalatalousmaksua koskevan vaatimuksen osalta voimassa olevassa vesilaissa 

kalatalousvelvoite- ja maksu ovat tasaveroisia vaihtoehtoja. Valituksessa esite-

tyn kalatalousmaksun suuruudessa on otettu huomioon myös velvoitteen toi-

meenpanokustannukset, joten kalatalousmaksu toteuttaa vastaavasti aiheutta-
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misperiaatetta ja kompensoi täysimääräisesti kalastolle Oulun tehtaan toimin-

nasta aiheutuvan haitan kuin valituksenalainen istutusvelvoitekin. 

 

Merkinnät 

 

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on ilmoittanut korjanneensa 29.5.2020 

hallintolain 51 §:n nojalla sivuilla 106, 255, 256 ja liitteessä 3 sivulla 6 olleet 

kirjoitusvirheet nyt kyseessä olevasta valituksenalaisesta päätöksestä numero 

30/2020.  

 

Vaasan hallinto-oikeus on 10.9.2020 antamallaan välipäätöksellä 20/0123/3 

kieltänyt valituksenalaisen aluehallintoviraston päätöksen täytäntöönpanon lu-

pamääräyksen 21 NOx-päästöjen jatkuvatoimisen tarkkailun osalta ja lupamää-

räyksen 45 kahden ensimmäisen sekä viidennen, kuudennen ja seitsemännen 

kappaleen sekä liitteen 3 osalta. Määräys on voimassa siihen saakka, kunnes 

pääasiaa koskeva valitus on lainvoimaisesti ratkaistu tai kunnes asiasta toisin 

määrätään. 

 

Hallinto-oikeuden ratkaisu 

 

1. Hallinto-oikeus, valituksen lupamääräysten ja liitteen 3 määräysten muutta-

misesta enemmälti hyläten, muuttaa aluehallintoviraston päätöksen lupamää-

räystä 7 poistaen määräyksestä BOD- ja ammoniumtyppipitoisuuksille asetetut 

raja-arvot sekä kartonkitehtaan jätevedenpuhdistamolta lähtevän jäteveden 

fostaattifosforipitoisuudelle asetetun tavoitearvon, lupamääräystä 8 vuosirapor-

toinnin määräpäivän osalta, lupamääräystä 28 poistamalla liuotettavan lento-

tuhkan enimmäismäärän rajoituksen ja lupamääräystä 45 päivitettävän tarkkai-

luohjelman toimittamisen osalta sekä päätöksen liitettä 3 tarkkailumääräyksiä 

koskien.  

 

Lupamääräykset ja liite 3 kuuluvat muutosten jälkeen seuraavasti (muutokset 

kursiivilla): 

 

7. Sellu- ja kartonkitehtaan jätevedenpuhdistamoilta suoraan mereen johdetta-

vien käsiteltyjen jätevesien sekä kanaalin 3 kautta mereen johdettavien sooda-

kattilan savukaasupesurin ylemmän pesuvaiheen vesien aiheuttama kuormitus 

vesistöön saa olla tuotantovaiheessa 1 yhteensä enintään seuraava: 

 

VAIHE 1 Kuukausikeskiarvo 

[kg/vrk] 

CODCr 18 000 

Kiintoaine 2 000 

Kokonaistyppi 450 

Kokonaisfosfori 28 

 

Sellu- ja kartonkitehtaan jätevedenpuhdistamoilta suoraan mereen johdettavien 

käsiteltyjen jätevesien sekä kanaalin 3 kautta mereen johdettavien soodakatti-

lan savukaasupesurin ylemmän pesuvaiheen vesien aiheuttama kuormitus ve-

sistöön saa olla tuotantovaiheessa 2 yhteensä enintään seuraava: 
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VAIHE 1 Kuukausikeskiarvo 

[kg/vrk] 

CODCr 20 000 

Kiintoaine 2 500 

Kokonaistyppi 500 

Kokonaisfosfori 33 

 

(Poistettu tekstiä) 

 

(Poistettu tekstiä) 

 

(Poistettu tekstiä) Luvan saajan on jatkettava kehitystyötä puhdistusprosessiin 

syötettävien ravinteiden annostelun optimoimiseksi ja ravinnesyötöstä aiheutu-

vien päästöjen pienentämiseksi. 

 

Kiintoaineen, kemiallisen hapenkulutuksen, kokonaistypen ja kokonaisfosforin 

osalta kuukausikeskiarvoina määrättyihin raja-arvoihin verrattavat arvot laske-

taan kalenterikuukauden vuorokausien pitoisuusmittaustulosten ja päivävirtaa-

man perusteella laskettujen vuorokausikuormitusten keskiarvoina. Vuorokau-

den mittaustulos analysoidaan virtaamapainotteisesti otetusta keräilynäyt-

teestä. 

 

(Poistettu tekstiä) 

 

Vaiheen 1 tuotannon aloittamisesta alkaen ensimmäisten 6 kuukauden ajan kä-

siteltyjen jätevesien kokonaiskuormituksen [kg/vrk] kuukausikeskiarvot (pois-

tettu tekstiä) saavat olla enintään 50 % korkeampia yllä annettuihin raja-arvoi-

hin nähden. 

 

Vaiheen 2 tuotannon aloittamisesta alkaen ensimmäisten 6 kuukauden ajan kä-

siteltyjen jätevesien kokonaiskuormituksen [kg/vrk] kuukausikeskiarvot (pois-

tettu tekstiä) saavat olla enintään 30 % korkeampia yllä annettuihin raja-arvoi-

hin nähden. 

 

Tuotantoprosesseja ja jätevedenpuhdistamoa, mukaan lukien kanaalin 1 päässä 

oleva kuoha-allas ja kanaalin 8 päässä oleva selkeytysallas, on käytettävä ja 

huollettava siten, että puhdistustulos pysyy tasaisena. 

 

8. --- 

 

Vertailu on raportoitava valvontaviranomaiselle kalenterivuotta seuraavan vuo-

den helmikuun loppuun mennessä. 

 

28. Luvan saaja saa loppukäsitellä kemikaalikierrosta poistettavan soodakatti-

lan sähkösuodattimen erottaman lentotuhkan liuottamalla sen veteen ja johta-

malla sellutehtaan jätevedenpuhdistamon kautta mereen. (Poistettu tekstiä) 

 

45. Luvan saajan on tarkkailtava toimintaa, toiminnan päästöjä ja niiden vaiku-

tuksia sekä raportoitava niistä siten kuin liitteessä 3 ja tämän päätöksen muissa 

lupamääräyksissä on määrätty. 

 

Luvan saajan on päivitettävä laitoksen ympäristönsuojelua koskeva tarkkai-

luohjelma tämän päätöksen liitettä 3 sekä muita lupamääräyksiä vastaaviksi ja 
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toimitettava se hyväksyttäväksi Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselle siltä 

osin kuin liitteessä 3 on erikseen hyväksymismenettelystä määrätty ja muutoin 

tiedoksi 31.12.2021 mennessä. 

  

Vaikutusten tarkkailun järjestämiseksi luvanhaltijan on osallistuttava Oulun 

edustan merialueen yhteistarkkailuun sekä alueen kalataloudelliseen yhteis-

tarkkailuun. Muutokset yhteistarkkailuohjelmaan hyväksyy Pohjois-Pohjan-

maan ELY-keskus sekä kalataloustarkkailun osalta Lapin ELY-keskus/Pohjois-

Suomen kalatalouspalvelut. 

 

Luvan haltijan on osallistuttava Oulun ilman laadun seurantaan yhteistarkkai-

luna. Muutokset tarkkailuohjelmaan hyväksyy Oulun seudun ympäristönsuoje-

luviranomainen. 

 

Luvan saajan on tarkkailtava hajupäästöjen vaikutuksia lähiympäristön asuin-

alueiden ilmanlaatuun Nokelan tarkkailupisteellä. Pisteellä on mitattava jatku-

vatoimisesti TRS-pitoisuuksia. Seurannan tulokset on raportoitava vuosittain 

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselle ja Oulun kaupungin ympäristönsuojelu-

viranomaiselle. Tarkkailu voidaan toteuttaa ja raportoida yhteistarkkailun 

osana. 

 

Tarkkailusuunnitelmia voidaan tarvittaessa muuttaa ympäristönsuojelulain  

65 §:n mukaisesti. 

 

Liite 3 

 

Sellu-, CTMP- ja kartonkitehtaan tarkkailu 

 

Tarkkailu on toteutettava siten, että toiminnasta, päästöistä ja ympäristövaiku-

tuksista saadaan luotettava ja kattava tieto. Luvanhaltijan on tarkkailtava muun 

muassa tuotantoprosesseja, raaka-aineiden laatua, veden, energian, raaka-ainei-

den ja kemikaalien kulutusta, muodostuvien jätteiden määrää, laatua ja ominai-

suuksia, toiminnan päästöjä ja niiden muodostumista, puhdistuslaitteiden ja -

menetelmien toimivuutta ja tehoa sekä päästöjen ympäristövaikutuksia niin, 

että vaikutukset voidaan joko suoraan mitata taikka laskea tai arvioida riittä-

vällä tarkkuudella. 

 

Tämän päätöksen mukaisen toiminnan edellyttämät mittaukset, testaukset, sel-

vitykset ja tutkimukset on tehtävä pätevästi, luotettavasti ja tarkoituksenmukai-

sin menetelmin. Sellu-, CTMP- ja kartonkitehtaalla tulee olla järjestelmä, jolla 

tämän päätöksen tarkkailumääräysten mukaisia mittaus- ja laskentatuloksia 

sekä muita päästötarkkailuun liittyviä tuloksia käsitellään päästörajojen nou-

dattamisen tarkkailun sekä muun päästötiedon tuottamisen kannalta tarkoituk-

senmukaisesti ja vertailukelpoisella tavalla. 

 

Käyttö-, päästö- ja vaikutustarkkailua voidaan muuttaa Pohjois-Pohjanmaan 

ELY-keskuksen hyväksymällä tavalla toiminnan, päästöjen tai niiden vaikutus-

ten muuttuessa sekä toiminnasta, sen päästöistä ja niiden vaikutuksesta sekä 

tarkkailumenetelmistä karttuvan tiedon ja muun käytettävissä olevan tiedon 

perusteella. 

 

Tarkkailu on toteutettava siten kuin tämän päätöksen kertoelmaosan kohdassa 

”Toiminnan ja sen vaikutusten tarkkailu” on esitetty ottaen lisäksi huomioon 



66 (100) 

   

lupamääräyksissä ja tässä liitteessä määrätyt asiat sekä ELY-keskusten tarkkai-

lusuunnitelmien hyväksymisen yhteydessä tarkkailuihin määräämät tarkennuk-

set ja täydennykset. 

 

Päästöjen tarkkailu on tässä määrätyn lisäksi toteutettava siten, että se tuottaa 

Euroopan päästörekisteriin (E-PRTR) toimitettavat tiedot. 

 

(Poistettu tekstiä) 

 

Luvanhaltijalla on oltava nimettynä ympäristönsuojeluun ja jätehuoltoon liitty-

vien asioiden vastaava hoitaja tai hoitajia, jonka yhteystiedot on ilmoitettava 

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselle ja Oulun kaupungin ympäristön- ja ter-

veydensuojeluviranomaiselle. 

 

Tarkkailusuunnitelman täydennykset (muutetuilta osin) 

 

Luvan saajan on päivitettävä laitoksen ympäristönsuojelua koskeva alustava 

tarkkailuohjelma tätä liitettä sekä muita lupamääräyksiä vastaaviksi Pohjois-

Pohjanmaan ELY-keskukselle jätettävällä uudella tarkkailusuunnitelmalla 

31.12.2021 mennessä.    

 

--- 

 

Sellutehtaan jätevedenpuhdistamo 

 

--- 

 

Luvan saajan on kerättävä kanaalista 1 virtaaman suhteessa vuorokauden 

keräilynäyte sekä kuukauden keräilynäytteet. Vuorokauden keräilynäytteestä 

on mitattava päivittäin pH, lämpötila, sähkönjohtavuus, kemiallinen hapenku-

lutus, kiintoainepitoisuus sekä kokonaistyppi- ja kokonaisfosforipitoisuus 

ja ravinteiden mineraaliravinneosuudet (ammoniumtyppi ja fosfaattifosfori). 

Kuukauden keräilynäytteestä on mitattava pH, (poistettu tekstiä) sähkönjohta-

vuus, kemiallinen hapenkulutus, biologinen hapenkulutus, (poistettu tekstiä) 

kokonaistyppi-, kokonaisfosfori-, ammoniumtyppi-, nitriitti-nitraattityppi-, 

fosfaattifosfori-, kokonaisrikki- sekä natriumpitoisuus. 

 

--- 

 

Kertaluontoinen selvitys 

 

Luvan saajan on kertaluontoisesti selvitettävä vesistöön johdettavan jäteveden 

sisältämät valtioneuvoston asetuksen 1022/2006 mukaiset vesiympäristölle 

vaarallisten ja haitallisten aineiden pitoisuudet. Pitoisuuksien määritystä ei 

kuitenkaan tarvitse tehdä, jos voidaan laskennallisesti osoittaa, etteivät ase-

tuksen mukaiset ympäristönlaatunormit voi käytetyillä annostelumäärillä ylit-

tyä. 

 

Selvitys on tehtävä kahden vuoden kuluttua vaiheen 1 tuotannon käynnistämi-

sestä. Selvitysten tulokset on toimitettava niiden valmistuttua Pohjois-Pohjan-

maan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle sekä Oulun kaupungin ym-

päristön- ja terveydensuojeluviranomaisille. Selvitykseen on liitettävä esitys 

tarpeesta jatkaa selvitykseen sisältyneiden aineiden tarkkailua. 
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--- 

 

Kartonkitehtaan jätevedenpuhdistamo 

 

--- 

 

Luvan saajan on kerättävä kanaalista 8 virtaaman suhteessa vuorokauden ke-

räilynäyte sekä kuukauden keräilynäyte. Vuorokauden keräilynäytteestä on mi-

tattava pH, lämpötila, sähkönjohtavuus, kemiallinen hapenkulutus, kiintoai-

nepitoisuus sekä kokonaistyppi- ja kokonaisfosforipitoisuus ja ravinteiden mi-

neraaliravinneosuudet (ammoniumtyppi ja fosfaattifosfori). Kuukauden keräi-

lynäytteestä on mitattava pH, (poistettu tekstiä) sähkönjohtavuus, kemiallinen 

hapenkulutus, biologinen hapenkulutus, (poistettu tekstiä) kokonaistyppi-, ko-

konaisfosfori-, ammoniumtyppi-, nitriitti-nitraattityppi-, fosfaattifosfori-, ko-

konaisrikki- sekä natriumpitoisuus. 

 

--- 

 

Kertaluontoinen selvitys 

 

Luvan saajan on kertaluontoisesti selvitettävä vesistöön johdettavan jäteveden 

sisältämät valtioneuvoston asetuksen 1022/2006 mukaiset vesiympäristölle 

vaarallisten ja haitallisten aineiden pitoisuudet. Pitoisuuksien määritystä ei 

kuitenkaan tarvitse tehdä, jos voidaan laskennallisesti osoittaa, etteivät ase-

tuksen mukaiset ympäristönlaatunormit voi käytetyillä annostelumäärillä ylit-

tyä. 

 

Selvitys on tehtävä kahden vuoden kuluttua vaiheen 1 tuotannon käynnistämi-

sestä. Selvitysten tulokset on toimitettava niiden valmistuttua Pohjois-Pohjan-

maan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle sekä Oulun kaupungin ym-

päristön- ja terveydensuojeluviranomaisille. Selvitykseen on liitettävä esitys 

tarpeesta jatkaa selvitykseen sisältyneiden aineiden tarkkailua. 

 

--- 

 

Vaikutusten tarkkailu 

 

--- 

 

Mateen lisääntymishäiriöiden seurantaa Oulun edustalla on jatkettava vähin-

tään entisessä laajuudessa pyytämällä vuosittain talvella ennen mateen kutuai-

kaa vähintään 40 cm:n pituisia mateita, joista tutkitaan kokomittojen lisäksi 

sukukypsyys asteikolla kutee/ei kude seuraavana kutuaikana sekä punnitaan 

gonadien paino. (Poistettu tekstiä) 

 

--- 

 

Raportointi 

 

--- 
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Vuosiraportointi 

 

Luvanhaltijan on vuosittain helmikuun loppuun mennessä toimitettava Poh-

jois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle ja Oulun kau-

pungin ympäristönsuojelu- ja terveydensuojeluviranomaisille edellisen vuoden 

toimintaa ja sen päästöjä koskevien tarkkailujen vuosiraportti. Vuosiraportin 

tulee sisältää muun muassa tämän päätöksen määräysten valvonnan kannalta 

tarpeelliset vuosittaiset ja kuukausittaiset päästötiedot päästökomponenteittain 

ja päästökohteittain eriteltynä, mukaan lukien häiriötilanteiden päästöt sekä 

soveltuvin osin muut tässä dokumentissa edellä kohdassa kirjanpito eritellyt 

tiedot. (Poistettu tekstiä) Raportissa tulee esittää päästötarkkailun tuottamat 

tiedot tämän päätöksen mukaisiin päästöraja-arvoihin verrattuna. 

 

--- 

 

Laadunvarmistus 

 

--- 

 

Päästömittausten yhteydessä on määritettävä mittausmenetelmien epävar-

muus. Määritetyistä kokonaisepävarmuuksista ja merkittävistä kokonaisepä-

varmuuden muutoksista ja niiden syistä on raportoitava ELY-keskukselle vuo-

siraportoinnin yhteydessä. Päästöjä laskettaessa on käytettävä (poistettu teks-

tiä) kertamittauksien osalta mittaussarjan yksittäisten mittaustulosten aritmeet-

tista keskiarvoa. 

 

2. Hallinto-oikeus poistaa aluehallintoviraston päätöksessä määrätyn lupa-

asian käsittelymaksun jätteiden hyödyntämis- tai loppukäsittelylaitoksen 

osalta. Muilta osin valitus käsittelymaksun alentamisesta hylätään. Lupa-asian 

käsittelymaksun määrä muutettuna on siten 51.861,25 euroa. 

 

3. Hallinto-oikeus määrää, että välipäätöksessä annettu täytäntöönpanomää-

räys ei ole enää voimassa. 

 

Perustelut 

 

1. Pääasia 

 

Sovellettavat säännökset 

 

Ympäristönsuojelulaki 

 

Ympäristönsuojelulain 6 §:n mukaan toiminnanharjoittajan on oltava selvillä 

toimintansa ympäristövaikutuksista, ympäristöriskeistä ja niiden hallinnasta 

sekä haitallisten vaikutusten vähentämismahdollisuuksista (selvilläolovelvolli-

suus). 

 

Ympäristönsuojelulain 7 §:n 1 momentin mukaan toiminnanharjoittajan on jär-

jestettävä toimintansa niin, että ympäristön pilaantuminen voidaan ehkäistä 

ennakolta. Jos pilaantumista ei voida kokonaan ehkäistä, se on rajoitettava 

mahdollisimman vähäiseksi. Toiminnanharjoittajan on rajoitettava toimintansa 

päästöt ympäristöön ja viemäriverkostoon mahdollisimman vähäisiksi. 
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Pykälän 2 momentin mukaan ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavassa 

toiminnassa on noudatettava jätelain (646/2011) 2 luvussa säädettyjä yleisiä 

velvollisuuksia ja periaatteita sekä kemikaalilain (599/2013) ja Euroopan unio-

nin kemikaalilainsäädännön mukaisia kemikaalien turvallista käyttöä koskevia 

yleisiä periaatteita ja velvoitteita ympäristön pilaantumisen ja sen vaaran eh-

käisemiseksi. 

 

Ympäristönsuojelulain 8 §:n mukaan, jos toimintaan 4 luvun mukaan tarvitaan 

lupa (luvanvarainen toiminta), toiminnanharjoittajan on sen lisäksi, mitä  

7 §:ssä säädetään, ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi huolehdittava ja 

varmistuttava siitä, että: 

1) toiminnassa käytetään parasta käyttökelpoista tekniikkaa; 

2) energiankäyttö toiminnassa on tehokasta; 

3) toiminnasta aiheutuvia päästöjä ja vaikutuksia tarkkaillaan ja niistä sekä 

toiminnassa käytettävistä raaka-aineista, polttoaineista ja muista kemikaaleista, 

toiminnassa syntyvistä jätteistä ja toiminnassa käsitellyistä jätteistä toimitetaan 

viranomaiselle tarpeellisia tietoja; 

4) toiminnanharjoittajan käytettävissä on toiminnan laatuun ja laajuuteen näh-

den riittävä asiantuntemus. 

 

Ympäristönsuojelulain 15 §:n 1 momentin mukaan luvanvaraisen toiminnan 

harjoittajan on ennakolta varauduttava toimiin onnettomuuksien ja muiden 

poikkeuksellisten tilanteiden estämiseksi ja niiden terveydelle ja ympäristölle 

haitallisten seurausten rajoittamiseksi. 

 

Ympäristönsuojelulain 19 §:n 1 momentin mukaan kemikaalia ei luvanvarai-

sessa toiminnassa saa käyttää siten, että siitä aiheutuu tässä laissa tarkoitettua 

merkittävää ympäristön pilaantumisen vaaraa. 

 

Ympäristönsuojelulain 20 §:n mukaan ympäristön pilaantumisen vaaraa ai-

heuttavassa toiminnassa on periaatteena, että: 

1) menetellään toiminnan laadun edellyttämällä huolellisuudella ja varovaisuu-

della ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi sekä otetaan huomioon toimin-

nan aiheuttaman pilaantumisen vaaran todennäköisyys, onnettomuusriski sekä 

mahdollisuudet onnettomuuksien estämiseen ja niiden vaikutusten rajoittami-

seen (varovaisuus- ja huolellisuusperiaate); 

2) noudatetaan ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi tarkoituksenmukaisia 

ja kustannustehokkaita eri toimien yhdistelmiä (ympäristön kannalta parhaan 

käytännön periaate). 

 

Ympäristönsuojelulain 39 §:n 2 momentin mukaan hakemukseen on liitettävä 

lupaharkinnan kannalta tarpeellinen selvitys toiminnasta, sen vaikutuksista, 

asianosaisista ja muista merkityksellisistä seikoista. Jos hakemus koskee ym-

päristövaikutusten arviointimenettelystä annetussa laissa tarkoitettua toimin-

taa, hakemukseen on liitettävä mainitun lain mukainen ympäristövaikutusten 

arviointiselostus ja yhteysviranomaisen perusteltu päätelmä ennen päätöksen-

tekoa. 

 

Pykälän 4 momentin mukaan tarkempia säännöksiä hakemuksen sisällöstä ja 

sen sähköisestä tekemisestä sekä hakemukseen liitettävistä lupaharkinnan kan-

nalta tarpeellisista selvityksistä annetaan valtioneuvoston asetuksella. 
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Ympäristönsuojelulain 40 §:n 1 momentin mukaan, jos hakemus on puutteelli-

nen tai asian ratkaiseminen edellyttää erityistä selvitystä, hakijalle on varattava 

tilaisuus täydentää hakemusta viranomaisen asettamassa määräajassa. Hake-

mus, jota ei ole täydennetty määräajassa, voidaan jättää tutkimatta. 

 

Pykälän 3 momentin mukaan, jos myöhemmin asiaa käsiteltäessä ilmenee 

tarve pyytää hakijalta uusia, asian ratkaisemiseksi tarpeellisia selvityksiä, tätä 

koskevassa pyynnössä on yksilöitävä, mistä erityisistä seikoista selvitystä on 

esitettävä ja millä perusteella niiden esittäminen on tarpeen. 

 

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) erityisten luonnonolosuhteiden huonontumista taikka vedenhankinnan tai 

yleiseltä kannalta tärkeän muun käyttömahdollisuuden vaarantumista toimin-

nan vaikutusalueella; 

5) eräistä naapuruussuhteista annetun lain 17 §:n 1 momentissa tarkoitettua 

kohtuutonta rasitusta; 

 

Ympäristönsuojelulain 51 §:n 1 momentin mukaan ympäristöluvassa on 49 §:n 

1 momentin 2 kohdassa tarkoitetun seurauksen merkittävyyttä arvioitaessa  

otettava huomioon, mitä vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annetun 

lain (1299/2004) mukaisessa vesienhoitosuunnitelmassa tai merenhoitosuunni-

telmassa esitetään toiminnan vaikutusalueen vesien ja meriympäristön tilaan ja 

käyttöön liittyvistä seikoista. 

 

Ympäristönsuojelulain 52 §:n 1 momentin mukaan ympäristöluvassa on annet-

tava tarpeelliset määräykset: 

1) päästöistä, päästöraja-arvoista, päästöjen ehkäisemisestä ja rajoittamisesta 

sekä päästöpaikan sijainnista; 

2) maaperän ja pohjavesien pilaantumisen ehkäisemisestä; 

3) jätteistä sekä niiden määrän ja haitallisuuden vähentämisestä; 

4) toimista häiriö- ja muissa poikkeuksellisissa tilanteissa; 

5) toiminnan lopettamisen jälkeisestä alueen kunnostamisesta ja päästöjen eh-

käisemisestä sekä muista toiminnan lopettamisen jälkeisistä toimista; 

6) muista toimista, joilla ehkäistään tai vähennetään ympäristön pilaantumista 

tai sen vaaraa. 

 

Pykälän 3 momentin mukaan lupamääräyksiä annettaessa on otettava huomi-

oon toiminnan luonne, sen alueen ominaisuudet, jolla toiminnan vaikutus ilme-

nee, toiminnan vaikutus ympäristöön kokonaisuutena, ympäristön pilaantumi-

sen ehkäisemiseksi tarkoitettujen toimien merkitys ympäristön kokonaisuuden 

kannalta sekä tekniset ja taloudelliset mahdollisuudet toteuttaa nämä toimet. 

Päästöraja-arvoa sekä päästöjen ehkäisemistä ja rajoittamista koskevien lupa-

määräysten tulee perustua parhaaseen käyttökelpoiseen tekniikkaan. Lupamää-

räyksissä ei kuitenkaan saa velvoittaa käyttämään vain tiettyä tekniikkaa. Li-

säksi on tarpeen mukaan otettava huomioon energian ja materiaalien käytön 
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tehokkuus sekä varautuminen onnettomuuksien ehkäisemiseen ja niiden seu-

rausten rajoittamiseen. 

 

Ympäristönsuojelulain 53 §:n mukaan parhaan käyttökelpoisen tekniikan sisäl-

töä arvioitaessa on otettava huomioon: 

1) jätteiden määrän ja haitallisuuden vähentäminen; 

2) tuotannossa käytettävien aineiden ja siinä syntyvien jätteiden uudelleen käy-

tön ja hyödyntämisen mahdollisuus; 

3) tuotannossa käytettävien aineiden vaarallisuus sekä mahdollisuudet käyttää 

entistä haitattomampia aineita; 

4) päästöjen laatu, määrä ja vaikutus; 

5) käytettyjen raaka-aineiden laatu ja kulutus; 

6) energian käytön tehokkuus; 

7) toiminnan riskien ja onnettomuusvaarojen ennalta ehkäiseminen sekä onnet-

tomuuksien seurausten ehkäiseminen; 

8) parhaan käyttökelpoisen tekniikan käyttöönottoon vaadittava aika ja toimin-

nan suunnitellun aloittamisajankohdan merkitys sekä päästöjen ehkäisemisen 

ja rajoittamisen kustannukset ja hyödyt; 

9) vaikutukset ympäristöön; 

10) teollisessa mittakaavassa käytössä olevat tuotantomenetelmät ja menetel-

mät päästöjen hallitsemiseksi; 

11) tekniikan ja luonnontieteellisen tiedon kehitys; 

12) Euroopan komission ja kansainvälisten toimielinten julkaisemat tiedot par-

haasta käyttökelpoisesta tekniikasta. 

 

Ympäristönsuojelulain 54 §:n 1 momentin mukaan ympäristöluvassa voidaan 

määrätä, että toiminnanharjoittajan on tehtävä erityinen selvitys toiminnasta 

aiheutuvan ympäristön pilaantumisen tai sen vaaran selvittämiseksi, jos lupa-

harkintaa varten ei ole voitu toimittaa yksityiskohtaisia tietoja päästöistä, jät-

teistä tai toiminnan vaikutuksista. 

 

Pykälän 2 momentin mukaan selvitys on toimitettava lupaviranomaiselle lu-

vassa määrättynä ajankohtana. Selvityksen tekemiselle on annettava riittävä 

aika. Luvan muuttamisesta saadun selvityksen perusteella säädetään 90 §:ssä. 

 

Ympäristönsuojelulain 57 §:n mukaan, jos jäteveden tai muun aineen päästä-

misestä saattaa aiheutua kalakannoille tai kalastukselle vahinkoa, ympäristölu-

vassa on annettava tarpeelliset määräykset vesilain 3 luvun 14 §:ssä tarkoite-

tuista kalatalousvelvoitteista tai kalatalousmaksusta. Määräyksiin sovelletaan 

vesilain 3 luvun 14, 15 ja 22 §:ää. 

 

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.  

 

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 tulokset toimi-

tetaan valvontaviranomaiselle. Toiminnanharjoittaja voidaan määrätä anta-

maan valvontaa varten myös muita tarpeellisia tietoja. 
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Pykälän 3 momentin mukaan toiminnanharjoittajan on toimitettava valvontavi-

ranomaiselle säännöllisesti päästöjen tarkkailun tulokset ja muut valvontaa 

varten tarvittavat tiedot, siten kuin ympäristöluvassa tarkemmin määrätään. 

Tiedot direktiivilaitoksen päästöjen tarkkailun tuloksista ja muut valvontaa 

varten tarpeelliset tiedot direktiivilaitoksen luvan noudattamisesta on toimitet-

tava valvontaviranomaiselle vähintään kerran vuodessa. 

 

Pykälän 4 momentin mukaan toiminnan vesiin tai meriympäristöön kohdistu-

vien vaikutusten tarkkailumääräystä annettaessa on otettava huomioon, mitä 

vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annetussa laissa tarkoitetussa ve-

sien tai meriympäristön tilaa koskevassa seurantaohjelmassa on pidetty tar-

peellisena seurannan järjestämiseksi. Toiminnan tarkkailun tietoja voidaan 

käyttää mainitun lain mukaisessa seurannassa ja vesienhoitosuunnitelman ja 

merenhoitosuunnitelman laadinnassa. 

 

Ympäristönsuojelulain 63 §:n mukaan lupaviranomainen voi tarvittaessa ym-

päristöluvassa määrätä useat luvanhaltijat yhdessä tarkkailemaan toimintojensa 

vaikutusta (yhteistarkkailu) tai hyväksyä toiminnan tarkkailemiseksi osallistu-

misen alueella tehtävään seurantaan. Yhteistarkkailu voi koskea tähän lakiin ja 

vesilakiin perustuvaa tarkkailua. 

 

Ympäristönsuojelulain 64 §:n 1 momentin mukaan ympäristöluvassa voidaan 

määrätä, että toiminnanharjoittajan on esitettävä 62 §:n mukaisen seurannan ja 

tarkkailun tai 63 §:n mukaisen yhteistarkkailun järjestämisestä erillinen suun-

nitelma lupaviranomaisen, valvontaviranomaisen tai kalatalousviranomaisen 

hyväksyttäväksi. Suunnitelma on toimitettava viranomaiselle niin ajoissa, että 

seuranta ja tarkkailu voidaan aloittaa toiminnan alkaessa tai muuna toiminnan 

vaikutusten kannalta tarkoituksenmukaisena ajankohtana. Suunnitelman esittä-

miseen sovelletaan, mitä 39 §:ssä säädetään ympäristöluvan hakemisesta.  

 

Ympäristönsuojelulain 75 §:n 1 momentin mukaan direktiivilaitoksen päästö-

raja-arvojen, tarkkailun ja muiden lupamääräysten on parhaan käyttökelpoisen 

tekniikan vaatimuksen toteuttamiseksi perustuttava päätelmiin. Päästöille on 

ympäristöluvassa määrättävä päästöraja-arvot siten, että päätelmien päästöta-

soja ei ylitetä laitoksen normaaleissa toimintaolosuhteissa. 

 

Pykälän 2 momentin mukaan, jos päätelmissä ei ole ilmoitettu päästötasoja, 

luvassa on annettava tarpeelliset määräykset päätelmissä kuvattua parasta 

käyttökelpoista tekniikkaa vastaavan ympäristönsuojelun tason saavutta-

miseksi. Jos päätelmissä ei ole kuvattu laitoksella käytettävää tekniikkaa, par-

haan käyttökelpoisen tekniikan arviointiin sovelletaan päästöraja-arvoja mää-

rättäessä 53 §:ssä säädettyjä arviointiperusteita. 

 

Pykälän 3 momentin mukaan, jos päätelmissä ei ole kuvattu lupahakemuksessa 

tarkoitetun toiminnan tai tuotantomenetelmän tyyppiä tai niiden kaikkia ympä-

ristövaikutuksia, lupamääräykset on tarpeellisilta osin annettava 53 §:n mukai-

sesti arvioidun parhaan käyttökelpoisen tekniikan perusteella. Toiminnanhar-

joittajaa on kuultava tämän momentin mukaan annettavista lupamääräyksistä, 

jos määräykset poikkeavat olennaisesti siitä, mitä hakija on hakemuksessaan 

esittänyt parhaasta käyttökelpoisesta tekniikasta, päästöjen rajoittamisesta ja 

tarkkailusta. 
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Ympäristönsuojelulain 77 §:n 1 momentin mukaan edellä 75 §:n 1 momentin 

nojalla määrättävät päästöraja-arvot on määrättävä samalle tai lyhyemmälle 

ajanjaksolle ja samojen vertailuolosuhteiden mukaisina kuin päästötasot. 

 

Pykälän 2 momentin mukaan raja-arvot, ajanjaksot ja vertailuolosuhteet voi-

daan 1 momentista poiketen määrätä toisin, jos se on päästöjen tai tarkkailun 

luonteen vuoksi tarpeen. Toiminnanharjoittajan on ympäristöluvassa tarkem-

min määrättävällä tavalla toimitettava valvontaviranomaiselle vähintään kerran 

vuodessa yhteenveto kyseisten päästöjen tarkkailun tuloksista samalta ajanjak-

solta ja samojen vertailuolosuhteiden mukaisina kuin päästötasoissa. 

 

Ympäristönsuojelulain 80 §:n 1 momentin mukaan, kun komissio on julkaissut 

päätöksen direktiivilaitoksen pääasiallista toimintaa koskevista päätelmistä, 

laitoksen ympäristölupa on tarkistettava, jos se ei vastaa voimassa olevia pää-

telmiä ja tätä lakia tai sen nojalla annettuja säännöksiä taikka jos luvassa on 

määräys 78 §:n mukaisista lievemmistä päästöraja-arvoista. Tarkistamisessa on 

otettava huomioon kaikki uudet ja ajan tasalle saatetut päätelmät, joita sovelle-

taan laitokseen ja jotka komissio on hyväksynyt sen jälkeen, kun lupa myön-

nettiin tai sitä viimeksi tarkistettiin tai sen tarkistamisen tarve arvioitiin. 

 

Ympäristönsuojelulain 81 §:n 1 momentin mukaan lupaviranomainen tarkistaa 

toiminnanharjoittajan hakemuksesta luvan 80 §:n 1 momentissa säädettyjen 

perusteiden mukaisesti ja määrää tarvittaessa 78 §:n mukaisten lievempien 

päästöraja-arvojen noudattamisesta. 

 

Ympäristönsuojelulain 83 §:n 1 momentin mukaan sen lisäksi, mitä hallinto-

lain 44 §:ssä säädetään, ympäristölupaa koskevassa päätöksessä on vastattava 

lausunnoissa, muistutuksissa ja mielipiteissä tehtyihin yksilöityihin vaatimuk-

siin. 

 

Ympäristönsuojelulain 209 §:n 1 momentin mukaan tämän lain täytäntöönpa-

non edellyttämät mittaukset, testaukset, selvitykset ja tutkimukset on tehtävä 

pätevästi, luotettavasti ja tarkoituksenmukaisin menetelmin. 

 

Vesilaki 

 

Vesilain 3 luvun 14 §:n 1 momentin mukaan, jos vesitaloushankkeesta aiheu-

tuu kalakannoille tai kalastukselle vahinkoa, hankkeesta vastaava on velvoitet-

tava ryhtymään toimenpiteisiin vahinkojen ehkäisemiseksi tai vähentämiseksi 

(kalatalousvelvoite) taikka määrättävä maksamaan tällaisten toimenpiteiden 

kohtuullisia kustannuksia vastaava maksu kalatalousviranomaiselle (kalata-

lousmaksu). 

 

Pykälän 2 momentin mukaan kalatalousvelvoitetta, kalatalousmaksua tai näi-

den yhdistelmää määrättäessä on otettava huomioon hankkeen ja sen vaikutus-

ten laatu, muut haitta-alueella toteutettavat hoitotoimenpiteet ja kalastuksen 

järjestely. Kalatalousvelvoitteen toimenpiteiden suorittamisesta ei saa aiheutua 

niillä saavutettavaan hyötyyn verrattuna hankkeesta vastaavalle kohtuuttomia 

kustannuksia. 

 

Pykälän 3 momentin mukaan kalatalousvelvoite voi olla kalatie, kalataloudelli-

nen kunnostustoimenpide, istutus tai muu kalataloudellinen hoitotoimenpide 
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taikka näiden yhdistelmä. Kalatalousvelvoitteeseen voidaan tarvittaessa sisäl-

lyttää toimenpiteiden tuloksellisuuden tarkkailu sillä vesialueella, johon hank-

keen vahingollinen vaikutus ulottuu. 

 

Pykälän 4 momentin mukaan kalatalousmaksu käytetään 1 momentissa tarkoi-

tettujen toimenpiteiden suunnitteluun ja toteuttamiseen sekä niiden tulokselli-

suuden seurantaan sillä vesialueella, johon hankkeen vahingollinen vaikutus 

ulottuu. Lupaviranomainen voi antaa kalatalousviranomaiselle määräyksiä 

maksun käytöstä. 

 

Vesilain 3 luvun 22 §:n 1 momentin mukaan lupaviranomainen voi hakemuk-

sesta muuttaa kalatalousvelvoitetta ja kalatalousmaksua koskevia määräyksiä, 

jos olosuhteet ovat olennaisesti muuttuneet. Kalataloudellisesti epätarkoituk-

senmukaiseksi osoittautunutta velvoitetta voidaan lisäksi tarkistaa, jos velvoit-

teen kalataloudellista tulosta voidaan parantaa sen toteuttamiskustannuksia 

merkittävästi lisäämättä. 

 

Hallintolaki 

 

Hallintolain 34 §:n mukaan asianosaiselle on ennen asian ratkaisemista varat-

tava tilaisuus lausua mielipiteensä asiasta sekä antaa selityksensä sellaisista 

vaatimuksista ja selvityksistä, jotka saattavat vaikuttaa asian ratkaisuun. 

 

Hallintolain 44 §:n 1 momentin 3 kohdan mukaan kirjallisesta päätöksestä on 

käytävä selvästi ilmi muun ohella päätöksen perustelut ja yksilöity tieto siitä, 

mihin asianosainen on oikeutettu tai velvoitettu taikka miten asia on muutoin 

ratkaistu; sekä 

 

Hallintolain 45 §:n 1 momentin mukaan päätös on perusteltava. Perusteluissa 

on ilmoitettava, mitkä seikat ja selvitykset ovat vaikuttaneet ratkaisuun sekä 

mainittava sovelletut säännökset. 

 

Toiminnassa sovellettavat BAT-päätelmät 

 

Tehtaan toimintaan sovelletaan Euroopan komission täytäntöönpanopäätöstä 

(2014/687/EU, BAT-päätelmät) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 

2010/75/EU mukaisten parhaita käytettävissä olevia tekniikoita (BAT) koske-

vien päätelmien vahvistamisesta massan, paperin ja kartongin tuotantoa varten. 

 

Asiassa saatu selvitys ja oikeudellinen arviointi 

 

Hankkeen yleiskuvaus 

 

Stora Enso Oulu Oy on hakenut ympäristölupaa Oulun tehtaan toiminnan olen-

naiseen muuttamiseen paperintuotannosta pakkauskartonkien tuotantoon. 

Hanke toteutetaan kaksivaiheisena.  

 

Vaiheessa 1 rakennetaan hakkeen varastointiin siiloja ja hakkeen aumavaras-

tointi lopetetaan. Sellutehtaalla lopetetaan sellun valkaisu ja keiton jäännöslig-

niinipitoisuutta nostetaan nykyisestä. Paperikone PK7 muutetaan kartonkiko-

neeksi BM7 ja toinen paperikone PK6 pysäytetään toistaiseksi. Kartonkiteh-

taalle rakennetaan uusi aktiivilietemenetelmään perustuva jätevedenpuhdis-

tamo, jonka lisäksi nykyistä flotaatiolaitosta hyödynnetään ajoittain jätevesien 
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tertiäärikäsittelyvaiheena. Voimalaitoksen nykyisen kattilan K3 savukaasujen 

käsittelyä tehostetaan. Hajukaasujen käsittelyä tehostetaan tekemällä väkevien 

hajukaasujen käsittelylle varsinaisen polttopaikan (soodakattila) lisäksi kaksi 

varajärjestelmää (voimalaitoksen kattila K3 ja soihtupoltto) ja poistamalla 

merkittävimpiä häiriötilanteiden hajulähteitä. 

 

Vaiheessa 2 puunkäytön lisääntyessä rakennetaan uusi kuorimo- ja haketus-

linja. Lisäksi rakennetaan uusia hakesiiloja sekä hakkeenkuljettimia. Kemiter-

momekaanisen massan (CTMP) valmistamista varten rakennetaan uusi laitos. 

Paperikone PK6 muutetaan kartonkikoneeksi BM6. Kartonkitehtaan jäteve-

denpuhdistamo laajennetaan toisen kartonkikoneen jätevesien käsittelyyn riit-

täväksi. Energiantuotantoa varten rakennetaan uusi kiinteän polttoaineen kat-

tila K4, jonka suurin polttoaineteho on 170 MW. Hajukaasujen käsittelyä var-

ten rakennetaan uusi hajukaasukattila, jonka varajärjestelmänä ovat soodakat-

tila ja uusi kiinteän polttoaineen kattila K4. Soihtu jätetään pois käytöstä. 

 

Ympäristölupaa on haettu nykyisellään säilyville toiminnoille, muutettaville 

olemassa oleville toiminnoille sekä uusille toiminnoille siten, että vaiheessa 1 

toteutetaan osa toiminnoista ja myöhemmin vaiheessa 2 loput hakemuksessa 

esitetyistä toiminnoista. 

 

Tuotantosuunnan muutos lisää tehtaan toimintojen integraatioastetta nykyi-

sestä. Kartongin tuotanto on jatkossa täysin riippuvainen sellutehtaan ja vai-

heessa 2 myös kemitermomekaanista massaa valmistavan laitoksen toimin-

nasta. Valmistettavista massoista pystytään kuivauskoneella kuivaamaan vain 

osa. Muutoksen jälkeen lähes kaikki sellutehtaalla tuotettu valkaisematon sellu 

käytetään kartonkitehtaalla raaka-aineena. Näin ollen kumpikaan integroidun 

tuotannon osa ei voi toimia muutamaa tuntia lukuun ottamatta ilman toista. 

Myös jätevesien osalta integraatioaste kasvaa nykyisestä. Jätevesikuormitusta 

siirtyy nykyiseen verrattuna enemmän sellunvalmistuksesta kartonkitehtaalle, 

koska integroitujen massojen mukana kulkee vettä sellutehtaalta kartonkiteh-

taalle. Sellutehtaalla muodostuvia jätevesiä käsitellään siten nykyistä suurempi 

määrä kartonkitehtaan jätevedenpuhdistamolla. Etenkin orgaanista ja fosfori-

kuormitusta siirtyy valkaisemattoman massan mukana sellutehtaalta kartonki-

koneelle.  

 

Hyväksytyt muutosvaatimukset 

 

Lupamääräys 7 

 

Stora Enso Oulu Oy on vaatinut lupamääräyksen 7 osalta, että valituksenalai-

sen päätöksen lupamääräyksestä on poistettava kappaleet kolme, neljä ja seit-

semän. Lisäksi lupamääräyksen kappaleita viisi, kahdeksan ja yhdeksän on 

muutettava valituksesta tarkemmin ilmenevin tavoin. Vaaditut muutokset tar-

koittavat sellu- ja kartonkitehtaiden jätevedenpuhdistamoilta mereen johdetta-

vien jätevesien BOD- ja ammoniumtyppipitoisuuksille asetettujen raja-arvojen 

poistamista sekä kartonkitehtaan jätevedenpuhdistamolta lähtevän jäteveden 

fostaattifosforipitoisuudelle asetetun tavoitearvon poistamista. Vaatimuksia on 

perusteltu erityisesti sillä, että pitoisuuksien raja-arvot ja tavoitearvo eivät pe-

rustu BAT-päätelmiin eikä niille ole muutoinkaan ympäristönsuojelulain mu-

kaista perustetta.  
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Lupamääräystä 7 koskevat seuraavat BAT-päätelmien kohdat: 

 

BAT 15: Kun on tarve poistaa orgaaniset aineet, typpi tai fosfori vielä tarkem-

min, parasta käytettävissä olevaa tekniikkaa on käyttää 1.7.2.2 kohdassa kuvat-

tua tertiääristä käsittelyä. 

 

BAT 16: Biologisista jätevedenpuhdistamoista veteen johdettavien päästöjen 

vähentämiseksi parasta käytettävissä olevaa tekniikkaa on … taulukko, kohta 

c: Saatavilla olevien ravinteiden (typen ja fosforin) määrän säätäminen aktiivi-

sen biomassan todellisen tarpeen mukaiseksi. 

 

BAT 19, taulukko 2: Parhaan käytettävissä olevan tekniikan mukaiset päästöta-

sot, kun kyseessä ovat valkaisematonta sulfaattisellua valmistavan tehtaan suo-

rat jätevesipäästöt veteen: taulukon alakohdan mukaan puhdistetun jäteveden 

BOD-pitoisuuden oletetaan olevan alhainen (24 tunnin kokoomanäytteissä 

noin 25 mg/l). 

 

Yhtiön lupahakemuksessa on ilmoitettu, että Oulun tehtaan käsitellyn jäteve-

den BOD-pitoisuus on molemmissa puhdistamoissa tasolla 25 mg/l. Yhtiö ei 

ole hakemuksessaan esittänyt raja-arvoa BOD-pitoisuudelle. Aluehallintovi-

rasto on päätöksellään asettanut mainitun pitoisuusraja-arvon.  

 

BAT-päätelmien kohdan BAT 19 taulukko 2 ei sisällä jätevesien BOD-pitoi-

suudelle BAT-päästötasoa, joka tulisi ympäristönsuojelulain 75 §:n 1 momen-

tin nojalla asettaa ympäristöluvassa päästöraja-arvoksi. Hallinto-oikeus toteaa, 

että päästöraja-arvoiksi voidaan kuitenkin asettaa myös BAT-päätelmistä poik-

keavia ja tiukempia raja-arvoja ympäristönsuojelulain 52 §:n nojalla, jos se on 

toiminnan aiheuttamat päästöt ja ympäristövaikutukset sekä ympäristön olo-

suhteet huomioon ottaen tarpeen. Asiassa saadun selvityksen mukaan Stora 

Enso Oulu Oy:n tehdas on suurin orgaanisen aineksen pistekuormittaja vas-

taanottavassa vesistössä. Oulun edustan merialueella ei asiassa saadun selvi-

tyksen perusteella ole esiintynyt happikatoa tai alhaisia happipitoisuuksia. Yh-

tiön esittämän tarkkailusuunnitelman mukaan jätevesien BOD-pitoisuutta tul-

laan tarkkailemaan kuukausikeräilynäyttein ja COD-pitoisuutta vuorokausi- ja 

kuukausikeräilynäyttein. Jätevesien sisältämän orgaanisen kuormituksen rajoit-

tamiseksi on lupamääräyksessä 7 asetettu COD-kuormituksen raja-arvo. Vali-

tuksenalaisessa päätöksessä ei ole esitetty BOD-pitoisuusraja-arvon määräämi-

selle tai sen tasolle erityisiä perusteita. Kun BOD-pitoisuudelle ei ole BAT-

päätelmissä asetettu sitovia päästötasoja ja toiminnan aiheuttamaa orgaanista 

kuormitusta seurataan ja rajoitetaan myös muilla tavoin, eikä valituksenalai-

sessa päätöksessä ole esitetty erityisiä olosuhteita jätevesien BOD-pitoisuuden 

rajoittamiseksi, katsoo hallinto-oikeus, että BOD-pitoisuusraja-arvot voidaan 

valittajan vaatimuksen mukaisesti poistaa lupamääräyksestä 7. Asiassa vas-

taanottavan vesistön tilasta ja käsiteltyjen jätevesien BOD-pitoisuudesta saatu 

selvitys huomioon ottaen muutoksesta ei ennalta arvioiden voida katsoa aiheu-

tuvan ympäristönsuojelulain 49 §:ssä kiellettyä seurausta. 

 

Yhtiö on lupahakemuksessaan ilmoittanut, että normaali ammoniumtypen 

jäännöspitoisuus on sellutehtaan puhdistamolla noin 1 mg/l, mikä on noin  

15 % kokonaistyppipäästöstä. Yhtiö on lisäksi ilmoittanut, että kartonkitehtaan 

jätevedenpuhdistamolla käytetään tarvittaessa aktiivilietekäsittelyn lisäksi 

myös tertiäärikäsittelyä, jossa biolietteen erotusta voidaan tehostaa flotaatiossa 
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kemikaaleja lisäämällä. Kemikaalien käyttö tertiäärivaiheessa pyritään kuiten-

kin minimoimaan, koska se aiheuttaa korkeita käyttökustannuksia ja lisää ener-

giahyötykäyttöön päätyvien kemikaalien määrää. Hakemuksen täydennyksen 

(28.2.2020) mukaan kartonkitehtaan jätevedenpuhdistamolta lähtevän jäteve-

den fosfaattifosforipitoisuuden tavoitetaso vakiintuneessa tilanteessa on noin 

0,1 mg/l. 

 

Aluehallintovirasto on valituksenalaisen päätöksen lupamääräyksen 7 viiden-

nessä kappaleessa määrännyt, että puhdistamoilta mereen johdettavan jäteve-

den ammoniumtyppipitoisuus saa olla enintään 2 mg/l, ja että kartonkitehtaan 

jätevedenpuhdistamolla on flotaation lisäksi osana tertiääristä käsittelyä saos-

tettava fosforia, mikäli lähtevän jäteveden fosfaattifosforipitoisuus käyttötark-

kailun perusteella ylittää tavoitearvon 0,1 mg/l. Aluehallintovirasto on perus-

tellut asetettua ammoniumtypen raja-arvoa muun ohella ravinnesyötön ylimää-

rän ehkäisemisellä ja kokonaistypen päästöraja-arvon alittamisella. Kartonki-

tehtaan tertiäärikäsittelyn käynnistämiseksi asetettua fosfaattifosforin tavoi-

tearvoa aluehallintovirasto on perustellut muun ohella sillä, että se on yhtiön 

hakemuksessaan esittämän säätökonseptin mukainen ja johtaa tehokkaaseen 

fosforipäästön rajoittamiseen. 

 

Hallinto-oikeus katsoo, että fosfaattifosforin tavoitearvona asetettu arvo käy-

tännössä on toiminnanharjoittajaa sitova päästöraja-arvo, koska sillä velvoite-

taan kartonkitehtaan jätevedenpuhdistamon tertiäärikäsittelyn käyttöönottoon 

aina mainitun arvon ylittyessä. Aluehallintovirasto ei ole määrännyt pitoisuus-

arvoina asetettujen ammoniumtypen ja fosfaattifosforin päästöraja-arvojen 

noudattamisen todentamisesta eikä siitä, onko raja-arvot asetettu tietyn ajan-

jakson keskiarvona. Lupamääräyksestä ei ilmene, sallitaanko asetettujen raja-

arvojen ylittymisiä lainkaan, tai kuinka pitkään kartonkitehtaan jätevedenpuh-

distamon tertiäärikäsittelyn tulisi olla käytössä kullakin käyttökerralla. Maini-

tuilla seikoilla on merkitystä asetettujen raja-arvojen lainmukaisuutta arvioita-

essa ottaen huomioon, että sellu- ja kartonkitehtaan jätevedenpuhdistamoissa 

on käytössä biologinen prosessi, jossa käsitellyn jäteveden ammoniumtypen ja 

fosfaattifosforin jäännöspitoisuus luontaisesti vaihtelee. Se seikka, että yhtiö 

on hakemuksessaan ilmoittanut käyttävänsä jätevedenpuhdistamoiden ajotavan 

optimoinnissa ohjausparametreja ja ilmoittanut arvion käsitellyn jäteveden 

keskimääräisestä jäännöspitoisuudesta, ei yksin ole peruste asettaa lupamää-

räyksiksi toiminnanharjoittajaa sitovia raja-arvoja näille suureille. Päästöraja-

arvojen tulee olla ympäristönsuojelulain 52 §:n ja 75 §:n mukaisesti tarpeen 

ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi. 

 

Ammoniumtyppipitoisuuden ja fosfaattifosforipitoisuuden osalta BAT-päätel-

missä ei ole esitetty parhaan käyttökelpoisen tekniikan mukaisia päästötasoja. 

Lupamääräyksessä 7 on asetettu kokonaistypelle ja kokonaisfosforille kuormi-

tusraja-arvot, jotka perustuvat BAT-päätelmiin ja toiminnasta aiheutuvien 

päästöjen rajoittamiseen ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi. Hakemuk-

sesta ja yhtiön valituksesta ilmenevästi jätevedenpuhdistamoiden toimintaa 

ohjataan parhaan käyttökelpoisen tekniikan mukaisesti siten, että BAT-päästö-

tasoihin perustuvat kuormitusraja-arvot toiminnassa alitetaan. 

 

Kartonkitehtaan puhdistamo on uusi ja asiassa saadun selvityksen perusteella 

sellutehtaan puhdistamo on toiminut hyvin. Puhdistamot on mitoitettu asian-

mukaisesti. Jätevesien ylimääräisen ammoniumtypen ja fosfaattifosforin pitoi-

suutta tarkkaillaan vuorokausi- ja kuukausikeräilynäyttein BAT-päätelmien 
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kohdan BAT 8 sekä aluehallintoviraston päätöksen liitteessä 3 määrätyn mu-

kaisesti. Näin ollen voidaan arvioida, että aktiivilieteprosessien toimintaan ei 

liity sellaista epävarmuutta, jonka vuoksi puhdistamoiden käyttöä pitäisi sää-

dellä ammoniumtypen ja fosfaattifosforin jäännöspitoisuuksien raja-arvoja 

koskevilla lupamääräyksillä. Asiassa ei myöskään ole esitetty erityisiä perus-

teita sille, miksi vesienhoidon tavoitteiden kannalta kyseiset määräykset olisi-

vat tarpeen, kun otetaan huomioon kokonaistypen ja kokonaisfosforin kuormi-

tukselle asetetut raja-arvot. Siten hallinto-oikeus poistaa ammoniumtypen ja 

fosfaattifosforin pitoisuusraja-arvot ympäristönsuojelulain 52 §:ään perustu-

mattomina lupamääräyksestä 7. 

 

Lupamääräys 8 

 

Stora Enso Oulu Oy on valituksessaan vaatinut, että lupamääräyksen 8 toisen 

kappaleen mukainen jätevesien ominaispäästövertailu tulee toimittaa ELY-kes-

kukselle kalenterivuotta seuraavan helmikuun loppuun mennessä, määräyk-

sessä asetetun määräpäivän 15.1. sijaan. Yhtiön mukaan tehtaan toimintaa ja 

sen päästöjä koskevien tarkkailujen vuosiraportointi tulee lupapäätöksen mää-

räyksen mukaan toimittaa valvovalle viranomaiselle vaatimuksen mukaisesti, 

joten on tarkoituksenmukaista muuttaa lupamääräys vastaamaan pääsääntöä.  

 

Hallinto-oikeus toteaa, että muusta raportoinnista poikkeavaa päivämäärää ei 

ole perusteltu valituksenalaisessa päätöksessä erityisillä syillä. Lainsäädäntö ei 

sääntele sitovasti raportoinnin toimittamista koskevia määräpäiviä. Myös Poh-

jois-Pohjanmaan ELY-keskus valvontaviranomaisena on hyväksynyt vastinees-

saan vaaditun muutoksen. Hallinto-oikeus katsoo siten, että lupamääräyksessä 

8 määrätty ominaiskuormituksena asetettujen raja-arvojen noudattamisen to-

dentamista koskevan vertailun raportointi on syytä muuttaa pääsäännön mu-

kaiseksi siten, että vertailu on toimitettava valvontaviranomaiselle kalenteri-

vuotta seuraavan vuoden helmikuun loppuun mennessä. 

 

Lupamääräys 28 

 

Stora Enso Oulu Oy on valituksessaan vaatinut lupamääräystä 28 muutetta-

vaksi siten, että siitä kumotaan liuotettavalle soodakattilan sähkösuodattimen 

tuhkalle asetettu enimmäismäärä 7 500 tonnia vuodessa vaiheessa 1 ja 2 400 

tonnia vuodessa vaiheessa 2. Perusteluinaan yhtiö on muun ohella esittänyt, 

että tuhkan liuottaminen ja johtaminen jätevetenä vesistöön on toimialalla ylei-

nen toimintatapa. Lupamääräyksellä rajoitettu tuhkan vuosittainen enimmäis-

määrä ei perustu ympäristönsuojeluun, vaan yhtiön hakemuksessaan ilmoitta-

maan keskimääräiseen arvioon, jonka tarkkuudesta ei uuden toiminnan osalta 

ole varmuutta. 

 

Yhtiön lupahakemuksen mukaan soodakattilalla liuotetaan ajoittain glauber-

suolaa (soodakattilan sähkösuodintuhkaa) tehtaan lipeäkierron kloridi- ja ka-

liumkonsentraatioiden sekä valkolipeän sulfiditeetin pitämiseksi hallinnassa. 

Tuhkaa poistetaan erityisesti seisokkitilanteissa ja tilanteen vaatiessa prosessin 

ollessa normaalisti käynnissä. Oulun sellutehtaalla tuhkaa poistetaan vaiheessa 

1 arviolta noin kolme kertaa kuukaudessa ja vaiheessa 2 arviolta kerran kuu-

kaudessa. Vaiheessa 1 ylimäärärikin poisto voidaan tehdä vain liuottamalla 

soodakattilan sähkösuodintuhkaa, kun taas vaiheessa 2 ylimäärärikkiä poiste-

taan myös natriumbisulfiittina hajukaasukattilan natriumbisulfiittipesurilla. 

Liuotettu glaubersuola poistetaan johtamalla se lipeälinjan pumppauskaivon 
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kautta sellutehtaan jätevedenpuhdistamolle. Aktiivilietelaitos ei poista juuri-

kaan epäorgaanisia suoloja, vaan ne kulkevat puhdistamon läpi vesistöön.  

 

Kerralla liuotettava glaubersuolan määrä on noin 200 tonnia, jolloin vuosita-

solla natriumsulfaattina poistettava määrä on vaiheessa 1 noin 7 500 tonnia ja 

vaiheessa 2 noin 2 400 tonnia. Tehtaan nykyisen sulfaattikuormituksen (sul-

faattina ilmoitettuna) on arvioitu olevan tasolla 11 t/d, kun se tuotantosuunnan 

muutoksen jälkeen on kummassakin vaiheessa arviolta 14 t/d. Lupahakemuk-

sessa ei ole yksilöity tuhkan vaikutusta jätevesiin tai puhdistamon toimintaan.  

 

Aluehallintoviraston päätöksessä on kyseessä olevan lupamääräyksen peruste-

luissa viitattu toimialan yleiseen toimintatapaan, BAT-päätelmien kohtaan 30 

ja menettelyn jätelain 8 §:n etusijajärjestyksen vastaisuuteen. Perusteluissa on 

todettu, että natriumsulfaatille ei ole kuitenkaan kaupallisia markkinoita eikä 

loppusijoittaminen maalle ole mahdollista. Aluehallintovirasto on rajoittanut 

tuhkan liuottamisen määrää hakemuksessa esitetyn enimmäistarpeen mu-

kaiseksi. Ajallisesti menettelyä ei ole rajattu, sillä aluehallintoviraston mukaan 

lyhyellä aikavälillä ei ole saatavilla muuta teknistaloudellista ratkaisua. Tuh-

kan liuottamisen päästöt on otettu huomioon lupamääräysten 7 ja 8 raja-arvo-

jen seurannassa. 

 

BAT-päätelmien kohdan BAT 30 mukaan jätteiden syntymisen estämiseksi ja 

hävitettävän kiinteän jätteen määrän minimoimiseksi parasta käytettävissä ole-

vaa tekniikkaa on kierrättää mustalipeäsoodakattilan sähkösuodattimesta peräi-

sin oleva pöly takaisin prosessiin. Pölyn uudelleenkierrättämistä saattavat ra-

joittaa pölyssä olevat prosessiin kuulumattomat ainekset. 

 

Tuhkan liuottaminen on mainittu toimintatapana myös massa- ja paperiteolli-

suuden BREF-asiakirjassa (Best Available Techniques (BAT) Reference Docu-

ment for the Production of Pulp, Paper and Board, European IPPC Bureau 

2015; esim. s. 293), johon aluehallintovirasto on perusteluissaan viitannut. 

 

Edellä aluehallintoviraston päätöksen perusteluista ilmenevästi lupamääräyk-

sessä 28 asetetut liuotettavan lentotuhkan vuosittaiset enimmäismäärät perus-

tuvat yhtiön hakemukseen. Valituksessaan hallinto-oikeudelle yhtiö on esittä-

nyt hakemuksessa esitettyjen määrien perustuneen keskimääräiseen arvioon 

uuden toiminnan osalta. Hallinto-oikeus toteaa, että lähtökohtaisesti hakemuk-

sessa esitetyt määrät ovat hakijaa ohjeellisesti sitovia. Kysymyksessä on kui-

tenkin toiminnan olennainen muutos, jonka vuoksi vuosittaista tuhkan määrää 

ei ole yksiselitteisesti voinut arvioida. Aluehallintoviraston päätöksessä ei ole 

myöskään esitetty vastaanottavan vesistön tilaa koskevia perusteita sille, että 

lentotuhkan liuottamisen enimmäismäärää olisi vesistövaikutusten vuoksi tul-

lut päätöksellä rajoittaa. Jätevesien purkupaikka huomioon ottaen hakemuksen 

mukainen päästötaso ei ennalta arvioiden aiheuta haittaa alueen eliöstölle tai 

sekoittumisolosuhteille. Edellä olevan perusteella enimmäismäärää koskevaa 

rajoitusta ei ole ollut tarpeen asettaa sitovana määräyksenä ympäristönsuojelu-

lain nojalla. Hallinto-oikeus poistaa siten lupamääräyksestä 28 lentotuhkan 

enimmäismäärää koskevat kohdat ratkaisuosasta ilmenevin tavoin. 
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Tarkkailua koskevien lupamääräyksen 45 ja liitteen 3 muuttaminen  

 

Ensisijaisen ja toissijaisen pääasiallisen vaatimuksen hylkääminen 

 

Tarkkailua koskien yhtiö on valituksessaan ensisijaisesti vaatinut, että aluehal-

lintoviraston päätöksen liite 3 kumotaan ja lupamääräyksen 45 ensimmäistä ja 

toista kappaletta muutetaan siten, että toiminnan päästöjen ja niiden vaikutus-

ten tarkkailu toteutetaan Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen hyväksymän 

tarkkailusuunnitelman mukaisesti ja että tarkkailusuunnitelma toimitetaan 

ELY-keskukselle hyvissä ajoin ennen toiminnan aloittamista. Toissijaisesti yh-

tiö on vaatinut, että lupamääräyksen 45 ensimmäistä ja toista kappaletta muu-

tetaan siten, että tarkkailua koskeva liite 3 on soveltuvin osin ohjeellinen. Li-

säksi yhtiö on vaatinut, että lupamääräyksen 45 viidennessä kappaleessa mää-

rätty hajupäästöjen vaikutusten tarkkailuvelvoite koskien TRS-pitoisuuksien 

jatkuvatoimista tarkkailua Nokelan tarkkailupisteellä kumotaan. 

 

Yhtiö on vaatimustensa perusteluina esittänyt, että liite 3 on liian yksityiskoh-

tainen ja sisältää sellaisia tarkkailua koskevia tarpeettomia määräyksiä, jotka 

eivät perustu ympäristönsuojelusääntelyyn. Yhtiö on vedonnut siihen, että sille 

ei ole varattu tosiasiallista mahdollisuutta lausua tarkkailua koskevien mää-

räysten sisällöstä, jotka poikkeavat huomattavasti yhtiön esityksestä. Lisäksi 

yhtiö on esittänyt, että toiminnanharjoittajalla tulee olla oikeus järjestää toi-

mintansa valitsemallaan tavalla. 

 

Hakemuksen tiedot tarkkailusta ja asian käsittelyä aluehallintovirastossa 

 

Ympäristölupahakemuksen liitteenä 26 on toimitettu alustava tarkkailuohjel-

ma, jossa on kuvattu Stora Enso Oulu Oy:n integroidun sellu- ja kartonkiteh-

taan päästötarkkailun toteuttaminen ilmaan ja veteen johdettavien päästöjen 

sekä jätteiden osalta. Tarkkailusuunnitelman mukaan se tullaan päivittämään 

ympäristöluvan myöntämisen jälkeen siten, että se vastaa toiminnalle määritet-

tyjä lupamääräyksiä ja päästöraja-arvoja sekä mahdollistaa niiden toteutumisen 

seurannan. Tarkkailusuunnitelmaa päivitetään uusien prosessien ja puhdistus-

laitteiden tarkempien teknisten tietojen osalta, kun prosessien ja laitteistojen 

toimittajat on valittu ja riittävät tiedot saatavilla. Lopullinen tarkkailusuunni-

telma hyväksytetään ympäristöviranomaisella, Pohjois-Pohjanmaan ELY-kes-

kuksella ennen toiminnan aloittamista. Tarkkailusuunnitelma ei ole sisältänyt 

yksityiskohtaista käyttö- ja vaikutustarkkailusuunnitelmaa. 

 

Aluehallintovirasto on pyytänyt yhtiöltä 24.4.2019 täydennystä muun ohella 

kattiloiden K3 ja K4 tarkkailuesityksen täydentämiseksi siten, että mukana on 

tieto, miten HCl-, N2O- ja HF-mittaukset esitetään toteutettavaksi ottaen huo-

mioon LCP-BAT -päätelmien kohdan BAT 4. Aluehallintovirasto ei ole pyytä-

nyt yhtiötä täydentämään tarkkailusuunnitelmaa käyttö- ja vaikutustarkkailun 

osalta. Yhtiön täydennys on toimitettu 7.5.2019. 

 

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on antanut hakemuksesta ja sen täydennyk-

sistä lausunnot 25.6.2019, 17.9.2019, 4.10.2019 (täydennys) ja 28.2.2020.  

 

Lausunnossaan 25.6.2019 ELY-keskus on ehdottanut kattiloiden K3 ja K4 

päästötarkkailuun muutoksia muun ohella N2O- ja HF-päästöjen osalta. ELY-

keskus on vaatinut nämä otettavaksi huomioon lupapäätöksessä ja tarkkailu-

suunnitelmassa. Lisäksi vesistöpäästöjen osalta on esitetty, että tarkkailuun on 
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syytä sisällyttää ravinnepitoisuuksien lisäksi soveltuvia biologisia tekijöitä 

sekä vaarallisten ja haitallisten aineiden asetuksen (1022/2006) liitteen aineita. 

ELY-keskuksen mukaan sille on syytä lupapäätöksessä osoittaa toimivaltaa li-

sätä tarvittaessa tarkkailua yhteistarkkailuohjelman uusimisen yhteydessä. 

ELY-keskus on lisäksi todennut, että riittävän yksityiskohtainen käyttö-, 

päästö- ja vaikutustarkkailuohjelma tukee valvontaa ja ohjaa toiminnanharjoit-

tajaa. Valvontaviranomaiselle oleellisinta on vesistöön johdetut päästöt ja nii-

den vertaaminen päästöraja-arvoihin sekä muun muassa prosessikokonaisuuk-

sien puhdistustehokkuus. Käyttötarkkailuun liittyvien eri osaprosessien seu-

ranta on oleellista toiminnanharjoittajan ja prosessikokonaisuuden kannalta ja 

valvontaviranomaisen tulisi saada näistä tieto erikseen pyydettäessä. Toimin-

nanharjoittajan raportoimissa kanaalien virtausmittareiden kalibroiduissa mit-

tauksissa on havaittu puutteita. Mittalaitteiden luotettavuuden osoittaminen 

mittauslaadun varmentamiseksi tulee ottaa huomioon tarkkailusuunnitelmassa. 

 

Lausunnossaan 17.9.2019 ELY-keskus on todennut, että öljynerottimien täyttö-

asteen ja hälytysjärjestelmän toimivuuden seuranta sekä erottimista vesistöön 

johdettavien vesien tarkkailu tulee lisätä käyttö- ja päästötarkkailusuunnitel-

maan. Kemikaali- ja polttonestesäiliöiden varoaltaiden vesien johtaminen tulee 

ottaa huomioon tarkkailusuunnitelmassa. 

 

Aluehallintovirasto on varannut luvan hakijalle tilaisuuden vastineen antami-

seen asiassa saatujen lausuntojen johdosta 17.6.2019, 27.6.2019, 19.9.2019, 

4.10.2019 ja 3.3.2020. Yhtiö on antanut lausuntoihin vastineensa 17.7.2019 ja 

viitannut siinä myös Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen lausuntoon. Vasti-

neissa ei ole otettu kantaa ELY-keskuksen esittämiin näkemyksiin tarkkailusta.  

 

Lupapäätöksen määräykset tarkkailusta 

 

Valituksenalaisen päätöksen lupamääräyksen 45 ensimmäisen kappaleen mu-

kaan luvansaajan on tarkkailtava toimintaa, toiminnan päästöjä ja niiden vai-

kutuksia sekä raportoitava niistä siten kuin liitteessä 3 ja muissa lupamääräyk-

sissä on määrätty. Lupapäätöksen liitteessä 3 on määrätty sellu-, CTMP- ja 

kartonkitehtaan tarkkailusta. Liitteessä on tarkkailun yleinen osa sekä tarkkai-

lusuunnitelman täydennykset, joihin sisältyy käyttö-, päästö- ja vaikutustark-

kailu, kirjanpito ja raportointi sekä laadunvarmistus. Lupamääräyksen 45 toi-

sessa kappaleessa on määrätty ohjelman päivittämisestä liitteen 3 ja muiden 

lupamääräysten mukaisesti ja määrätty sen toimittamisesta Pohjois-Pohjan-

maan ELY-keskuksen hyväksyttäväksi. 

 

Perusteluina tarkkailumääräyksistä aluehallintoviraston päätöksessä on muun 

muassa todettu, että tarkkailua on määrätty jatkettavaksi pääosin aiemman toi-

minnan mukaisten tarkkailuohjelmien mukaisella tasolla ja luvansaajan alusta-

vaa tarkkailuohjelmaa on täydennetty ja muutettu tarpeellisilta osin. Aluehal-

lintovirasto on hallinto-oikeudelle antamassaan lausunnossa katsonut, että 

määräys sellu-, CTMP- ja kartonkitehtaan tarkkailuksi on sijoitettu päätöksen 

liitteeseen päätöksen luettavuutta helpottamaan. Lupamääräyksen 45 mukai-

sesti liite 3 on kokonaisuudessaan lupamääräystä. Päästöraja-arvojen seuran-

nan ja alittumisen toteamisen kannalta on varsinaisen raja-arvon ohella yhtä 

merkittävää määrätä tarkkailutavasta ja tiheydestä sekä siitä, milloin päästö-

raja-arvoa katsotaan noudatetun. 
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Oikeudellinen arviointi 

 

Ympäristönsuojelulain 39 §:ssä säädetään siitä, mitä ympäristölupahakemuk-

seen tulee liittää. Tarkemmin tarkkailua koskevista selvityksistä säädetään val-

tioneuvoston asetuksessa ympäristönsuojelusta (713/2014, ympäristönsuojelu-

asetus). Ympäristönsuojeluasetuksen 3 §:n 2 momentin kohdan 14 ja 4 §:n 1 

momentin kohdan 6 perusteella lupahakemuksessa on oltava suunnitelma toi-

minnan käyttö-, päästö- ja vaikutustarkkailusta.  

 

Ympäristönsuojelulain 62 §:ssä säädetään lupapäätöksessä annettavista seu-

ranta- ja tarkkailumääräyksistä. Ympäristönsuojelulain 64 §:ssä säädetään seu-

rannan ja tarkkailun suunnitelman esittämisestä lupa-, valvonta- tai kalatalous-

viranomaiselle.  

 

Ympäristönsuojeluasetuksen 15 §:n 1 momentin kohdan 6 mukaan lupapäätök-

sen ratkaisuosan tulee sisältää määräykset toiminnan ja sen vaikutusten seuran-

nasta ja tarkkailusta, sisältäen tarvittavat määräykset päästöraja-arvojen nou-

dattamisen arvioimiseksi, sekä määräykset toiminnan ympäristönsuojelun ke-

hittämiseksi ja valvomiseksi. Pykälän 4 momentin mukaan velvollisuudesta 

antaa tarpeelliset määräykset tarkkailusta, jätehuollon seurannasta sekä jätteen 

käsittelyn seuranta- ja tarkkailusuunnitelmasta säädetään ympäristönsuojelu-

lain 62 §:ssä. 

 

Hallituksen esityksessä eduskunnalle ympäristönsuojelulaiksi (HE 214/2013 

vp) on 62 §:n yksityiskohtaisissa perusteluissa todettu muun ohella, että pykä-

lässä säädettäisiin ympäristöluvan seuranta- ja tarkkailumääräyksistä ja se vas-

taisi voimassa olevan ympäristönsuojelulain 46 §:n 1–2 momenttia. Hallituk-

sen esityksessä eduskunnalle ympäristönsuojelu- ja vesilainsäädännön uudista-

miseksi (HE 84/1999 vp) on 46 §:n 1 momentin yksityiskohtaisissa peruste-

luissa todettu muun ohella, että päästöjen tarkkailumääräys voisi koskea esi-

merkiksi päästöjen mittaustapaa, olosuhteita, käytettäviä mittausstandardeja tai 

mittauslaitteita. Määräys sisältäisi raportointitavan ja raportointiajat. Määräys 

voisi koskea myös käyttötarkkailua päästöjen selvittämiseksi. Tällaiset mää-

räykset tulisi antaa aina luvassa, eikä niihin voitaisi soveltaa mahdollisuutta 

hyväksyä luvasta erillään tarkkailusuunnitelma. Toiminnan vaikutusten arvioi-

miseksi tulisi lisäksi antaa tarvittavat määräykset. Vanhan ympäristönsuojelu-

lain 46 §:n 4 momentissa säädettiin tarkkailusuunnitelman esittämisestä lupa- 

tai valvontaviranomaisen hyväksyttäväksi. Mainitun lainkohdan yksityiskoh-

taisissa perusteluissa on todettu muun ohella, että viranomainen voisi 4 mo-

mentin mukaan tehdä myös muutoksia suunnitelmaan, kuten lisätä näytteiden 

ottoa tai muuttaa tarkkailuajankohtia.  

 

Hallinto-oikeus toteaa, että tarkkailua koskevien lupamääräysten lähtökohtana 

tulee olla ympäristönsuojeluasetuksen 3 §:n 2 momentin kohdassa 14 tarkoi-

tettu toiminnanharjoittajan esittämä riittävän yksityiskohtainen suunnitelma 

toiminnan käyttö-, päästö- ja vaikutustarkkailusta. Jos suunnitelma on merkit-

tävästi puutteellinen, tulee lupaviranomaisen varata hakijalle ympäristönsuoje-

lulain 40 §:ssä säädetty tilaisuus hakemuksen täydentämiseen.  

 

Aluehallintoviraston päätöksen lupamääräys 45 tarkkailusta on varsin yleis-

luontoinen ja tarkkailun yksityiskohtainen sisältö on asetettu päätöksen liit-

teessä 3. Aluehallintovirasto on päätöksensä perustelujen mukaan täydentänyt 
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ja muuttanut luvan hakijan alustavaa tarkkailusuunnitelmaa. Aluehallintoviras-

ton päätöksen liite 3 on asetettu sitovaksi ja sellaisenaan noudatettavaksi. Liit-

teessä asetetut velvoitteet ovat aluehallintoviraston lausunnon mukaan luon-

teeltaan lupamääräyksiin verrattavia. Lupamääräyksen 45 toisessa kappaleessa 

on sitovan liitteen 3 lisäksi kuitenkin määrätty luvanhaltija toimittamaan päivi-

tetyt ja yksityiskohtaiset käyttö-, päästö- ja vaikutustarkkailusuunnitelmat Poh-

jois-Pohjanmaan ELY-keskuksen hyväksyttäväksi.  

 

Hallinto-oikeus toteaa, että keskeiset tarkkailua koskevat määräykset tulee ym-

päristönsuojelulain 62 §:n ja ympäristönsuojeluasetuksen 15 §:n nojalla asettaa 

lupapäätöksen lupamääräysosassa, ottaen myös huomioon hallintolain 44 §:n 

vaatimukset päätöksen sisällöstä ja päätöksen selkeydestä. Päätös lupamää-

räyksineen on lisäksi perusteltava hallintolain 45 §:n mukaisesti. Hyvän hallin-

totavan periaatteena on, että perustelut annetaan erityisesti, kun määräykset 

poikkeavat merkittävästi hakijan esittämästä.  

 

Valituksenalaisessa päätöksessä on esitetty niukat perustelut liitteen 3 mää-

räyksistä, joiden on todettu olevan tarpeen toiminnan valvomiseksi ja ympäris-

tövaikutusten arvioimiseksi. Toimintaa valvova viranomainen ei ole lausun-

nossaan aluehallintovirastolle vaatinut aluehallintoviraston tekemiä yksityis-

kohtaisia lisäyksiä lisättäväksi tarkkailusuunnitelmaan. Selvityksen perusteella 

yhtiötä ei ole ympäristönsuojelulain 40 §:n mukaisesti pyydetty täydentämään 

hakemustaan siltä osin kuin aluehallintovirasto on pitänyt tarkkailuohjelmaa 

huomattavan puutteellisena.  

 

Edellä mainittu huomioon ottaen hallinto-oikeus katsoo, että aluehallintoviras-

ton olisi tullut kuulla yhtiötä noudattaen ympäristönsuojelulain 40 §:n mu-

kaista täydentämismenettelyä sekä hallintolain mukaista kuulemismenettelyä, 

kun se on päättänyt muuttaa yhtiön esittämää tarkkailuohjelmaa päätöksen liit-

teen 3 mukaisella merkittävällä tavalla. Tämä olisi ollut tarpeen erityisesti, kun 

muutoksille ei ole esitetty myöskään hallintolain mukaisia yksityiskohtaisia 

perusteluita. Yhtiön valituksessaan esittämien vaatimusten johdosta aluehallin-

toviraston päätöstä ei kuitenkaan ole kumottava ja asiaa palautettava aluehal-

lintovirastolle uudelleen käsiteltäväksi menettelyvirheen vuoksi. Näin ollen 

asiassa on yhtiön vaatimuksesta arvioitava, tuleeko lupamääräystä 45 ja liitettä 

muuttaa valituksen ensi-, tois- tai kolmassijaisen vaatimuksen mukaisesti. 

 

Ympäristönsuojelulaissa ei sinällään ole tarkkarajaisesti säädetty siitä, miltä 

osin 62 §:n mukainen tarkkailusta määrääminen on mahdollista jättää ympäris-

tönsuojelulain 64 §:ssä tarkoitetun erillisen valvonta- tai kalatalousviranomai-

sen hyväksymän suunnitelman varaan. Ympäristönsuojelulain 62 §:n ja ympä-

ristönsuojeluasetuksen 15 §:n vaatimukset sekä lainvalmisteluaineisto huomi-

oon ottaen tarkkailumääräysten antaminen vasta erillisessä valvonta- tai kala-

talousviranomaisen hyväksymässä suunnitelmassa voi tosiasiassa koskea vain 

toiminnan vaikutusten tarkkailua. Tähän nähden ja tarkkailua koskevien yksi-

tyiskohtaisten perusteluiden puuttuessa jää epäselvyyttä tuon ELY-keskuksen 

hyväksymismenettelyyn erikseen lupamääräyksen 45 toisessa kappaleessa 

määrätyn tarkkailuohjelman oikeudellisesta merkityksestä ottaen huomioon, 

että päätöksen liitteessä 3 tarkkailusta on jo määrätty toiminnanharjoittajaa si-

tovasti valituksenalaisen päätöksen lupamääräyksen 45 ensimmäisestä kappa-

leesta ilmenevällä tavalla. 
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Edellä todetusta riippumatta ympäristöluvassa on annettava tarpeelliset mää-

räykset päästöjen ja toiminnan tarkkailusta, eikä näitä koskevien tarkkailuoh-

jelmien hyväksymistä voida kokonaan siirtää valituksessa vaaditulla tavalla 

valvontaviranomaiselle hyväksyttäväksi. Näin ollen yhtiön valituksessa esite-

tyt ensi- ja toissijaiset vaatimukset lupamääräyksen 45 muuttamisesta sekä liit-

teen 3 kumoamisesta tai muuttamisesta ohjeelliseksi johtaisivat siihen, että 

tarkkailua koskevat määräykset olisivat lupapäätöksessä sisällöltään ja tark-

kuudeltaan ympäristönsuojelulain 62 §:n nojalla puutteellisia. Yhtiön valituk-

sessa vaaditun johdosta lupapäätöstä ei voida kokonaan kumota ja palauttaa 

asiaa aluehallintovirastolle uudelleen käsiteltäväksi. Kun edellä lausutusti lu-

papäätöksessä on annettava tarkkailumääräykset ja tässä tapauksessa tarkkai-

lusta on liitteessä 3 sitovasti ja kattavasti määrätty, hallinto-oikeus on selvyy-

den vuoksi yhtiön valituksen perusteella muuttanut lupamääräyksen 45 toisen 

kappaleen määräystä päivitetyn käyttö-, päästö- ja vaikutustarkkailun toimitta-

misesta ELY-keskukselle siten, että tarkkailuohjelma on toimitettava määrä-

ajassa hyväksyttäväksi siltä osin kuin tällaisesta hyväksymismenettelystä on 

erikseen liitteessä 3 määrätty. Muutoin päivitetty tarkkailuohjelma on toimitet-

tava tiedoksi. Valituksen käsittelyyn kuluneen ajan vuoksi hallinto-oikeus on 

muuttanut lupamääräyksen 45 toisessa kappaleessa sekä liitteen 3 kohdassa 

Tarkkailusuunnitelman täydennykset asetettua määräaikaa ratkaisuosasta ilme-

nevästi.  

 

Yhtiö on valituksessaan kolmassijaisesti liitteen 3 osalta hakenut muutosta liit-

teen tiettyihin määräyksiin, jotka hallinto-oikeus on voinut yksilöityjen vaati-

musten johdosta käsitellä jäljempänä ilmenevästi ja muuttanut osin määräyksiä 

ratkaisuosasta ilmenevästi.  

 

Erikseen ensisijaisesti on myös vaadittu sitä, että lupamääräyksen 45 kappa-

leen viisi määräys on poistettava. Kyseessä olevan määräyksen mukaan luvan-

haltijan on tarkkailtava hajupäästöjen vaikutuksia lähiympäristön asuinaluei-

den ilmanlaatuun Nokelan tarkkailupisteellä. Pisteellä on mitattava jatkuvatoi-

misesti TRS-pitoisuuksia. Seurannan tulokset on raportoitava vuosittain Poh-

jois-Pohjanmaan ELY-keskukselle ja Oulun kaupungin ympäristönsuojeluvi-

ranomaiselle. Määräyksen mukaan tarkkailu voidaan toteuttaa ja raportoida 

yhteistarkkailun osana. Lupamääräyksen 45 kappaleessa neljä luvanhaltija on 

velvoitettu ympäristönsuojelulain 64 §:ssä tarkoitetulla tavalla osallistumaan 

Oulun ilman laadun seurantaan yhteistarkkailuna. Hakemuksen liitteenä ole-

van Oulun ilmanlaadun mittaustuloksia vuonna 2017 koskevan raportin perus-

teella Oulun kaupungin ilmanlaadun yhteistarkkailussa tarkkaillaan myös 

TRS-yhdisteiden pitoisuuksia jatkuvatoimisesti Nokelan mittausasemalla. Hal-

linto-oikeus katsoo, että valituksenalainen lupamääräys mahdollistaa yhtiön 

valituksessa vaatiman yhteismenettelyn jatkamisen. Siten lupamääräyksessä 

annettu määräys ei lisää yhtiön tarkkailuvelvoitteita. Hallinto-oikeus näin ollen 

hylkää yhtiön vaatimuksen lupamääräyksen 45 kappaleen viisi muuttamiseksi. 

 

Kolmassijainen vaatimus liitteen 3 määräysten muuttamisesta  

 

Kolmassijaisena vaatimuksena yhtiö on vaatinut muutoksia liitteeseen 3 kos-

kien liitteen alussa olevassa yleisessä osassa annettuja määräyksiä sellu-, 

CTMP- ja kartonkitehtaan tarkkailusta, kuoha-altaan tarkkailua, sekä selluteh-

taan että kartonkitehtaan jätevedenpuhdistamon jätevesien kiintoainepitoisuu-

den ja lämpötilan mittausvelvoitteita sekä kertaluontoisia selvitysvelvoitteita, 

ilmapäästöjen jatkuvatoimista mittausta, vaikutuksiin liittyvää kertaluontoista 
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selvitysvelvoitetta, vuosiraportointia ja laadunvarmistusta. 

 

Liitteen 3 Sellu-, CTMP-, ja kartonkitehtaan tarkkailu alussa olevan yleisen 

osan määräysten osalta yhtiö on vaatinut valituksenalaista kohtaa muutettavan 

siten, että sen kolmannessa kappaleessa määrätty käyttö-, päästö- ja vaikutus-

tarkkailun muuttaminen voitaisiin tehdä ELY-keskuksen kanssa sovittavalla 

tavalla. Valituksenalaisessa määräyksessä on määrätty tarkkailuja laajennetta-

vaksi ja täydennettäväksi aina toiminnan muuttuessa. Hallinto-oikeus katsoo, 

että määräys ei vastaa yleistä käytäntöä. Osa sellu- ja kartonkitehdasintegraatin 

toiminnassa tapahtuvista muutoksista saattaa olla sellaisia, joilla ei ole vaiku-

tusta toiminnasta aiheutuvien päästöjen määrään tai laatuun. Siten määräys ei 

ole ympäristönsuojelulain 62 §:n mukaisesti tarpeen toiminnan ja sen päästö-

jen tarkkailemiseksi. Hallinto-oikeus yhtiön vaatimuksessaan esittämän sana-

muodon enemmälti hyläten muuttaa mainitun määräyksen ratkaisusta ilmene-

vällä tavalla siten, että muutoksia tarkkailuihin voidaan tehdä ELY-keskuksen 

hyväksymällä tavalla.  

 

Yhtiö on edelleen vaatinut, että liitteen 3 otsikon Sellu-, CTMP- ja kartonki-

tehtaan tarkkailu alussa olevan yleisen osan kuudes kappale koskien vesistö-

vaikutusten tarkkailua kumotaan. Yhtiö on tältä osin valituksessaan vedonnut 

siihen, ettei yhtiö toteuta vesistön vaikutustarkkailua yksin, vaan on mukana 

valvontaviranomaisen hyväksymässä Oulun edustan merialueen yhteistarkkai-

lussa, eikä velvoite ole yhtiön vaikutusmahdollisuuksien piirissä. 

 

Hallinto-oikeus toteaa, että ympäristönsuojelulain 62 §:n 4 momentin mukaan 

toiminnan vesiin tai meriympäristöön kohdistuvien vaikutusten tarkkailun tie-

toja voidaan käyttää vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annetun lain 

mukaisessa seurannassa sekä vesien- ja merenhoitosuunnitelmien laadinnassa. 

Mainittu säännös ei ole toiminnanharjoittajaa velvoittava. Ympäristönsuojelu-

lain perusteella toiminnanharjoittajalla on velvollisuus olla selvillä oman toi-

mintansa vaikutuksista, eikä tarkkailuun voida liittää muita päämääriä, kuten 

yleisen ympäristötiedon hankinta. Kun otetaan lisäksi huomioon, että lupamää-

räyksessä 45 yhtiö on määrätty osallistumaan vesistövaikutusten tarkkailun 

osalta yhteistarkkailuun, johon se ei voi määräyksessä vaaditulla tavalla vai-

kuttaa, on vaatimus tältä osin hyväksyttävä ratkaisukohdasta tarkemmin ilme-

nevin tavoin. 

 

Liitteen 3 otsikon Öljynerotusaltaat sekä kuoha-allas kohtaa on valituksessa 

vaadittu muutettavaksi siten, että määräyksestä kumotaan velvoite tarkkailla 

kanaalin 1 kuoha-altaasta öljyä. Yhtiön mukaan kuoha-altaan ei ole tarkoitus 

toimia öljynerottimena.  

 

Hakemukseen liitetyn tarkkailusuunnitelman mukaan jätevesien laatua tark-

kaillaan jatkuvasti visuaalisesti tarkastuskierrosten sekä valvontakameroiden 

avulla. Poikkeuksellisiin havaintoihin kuten esimerkiksi poikkeuksellinen 

haju, öljymäiset aineet, poikkeuksellinen kiintoainepitoisuus, vaahtoaminen, 

samentuma tai kelluvat partikkelit reagoidaan välittömästi ja käynnistetään tar-

vittavat toimenpiteet häiriön poistamiseksi. Hakemukseen liitteenä 12 olevan 

kanaalikartan ja hakemuksen täydennyksen 11.9.2019 liitteenä 1 olevan öl-

jynerotuksen sadevesialueita koskevan kartan perusteella kyseessä olevaan ka-

naalin 1 kuoha-altaaseen johdetaan jäte- ja hulevesiä useista eri kohteista. Mai-

nitut jätevedet voivat sisältää öljyjä erityisesti poikkeuksellisissa tilanteissa. 
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Määräys perustuu yhtiön hakemukseen ja on ympäristönsuojelulain 62 §:n mu-

kaisesti tarpeen päästöjen tarkkailemiseksi. Yhtiön valitus on siten tältä osin 

hylättävä.  

 

Liitteen 3 päästötarkkailua koskevien otsikoiden Sellutehtaan jätevedenpuh-

distamo ja Kartonkitehtaan jätevedenpuhdistamo toisista kappaleista on vali-

tuksessa vaadittu kumottavaksi kiintoaineen ja lämpötilan mittausvelvoite kuu-

kauden keräilynäytteestä. Yhtiön mukaan, koska kuukauden keräilynäyte pa-

kastetaan, kyseiset mittaustulokset eivät vastaisi todellisuutta. Jätevesien kiin-

toainepitoisuudesta saadaan tieto vuorokauden keräilynäytteestä. Edellä olevan 

perusteella hallinto-oikeus hyväksyy valituksen näiltä osin ja poistaa määräyk-

sessä edellytetyt mittausvelvoitteet ratkaisusta ilmenevin tavoin.  

 

Liitteen 3 päästötarkkailua koskevien otsikoiden Sellutehtaan jätevedenpuh-

distamo ja Kartonkitehtaan jätevedenpuhdistamo alakohdissa Kertaluontoinen 

selvitys asetettu velvoite on vaadittu valituksessa poistettavaksi pääosin. Selvi-

tysvelvoitteen mukaan luvansaajan on kertaluontoisesti selvitettävä vesistöön 

johdettavan jäteveden puuperäisten uuteaineiden ja alkuaineiden pitoisuudet 

sekä toiminnassa käytettävien prosessikemikaalien jäännöspitoisuudet käsitel-

lyssä jätevedessä. Yhtiö on esittänyt valituksenalaisen kohdan muuttamista si-

ten, että yhtiön on kertaluontoisesti selvitettävä vesistöön johdettavan jäteve-

den sisältämät valtioneuvoston asetuksen 1022/2006 mukaiset vesiympäris-

tölle vaarallisten ja haitallisten aineiden pitoisuudet, ja että pitoisuuksien mää-

ritystä ei kuitenkaan tarvitse tehdä, jos voidaan laskennallisesti osoittaa, ettei-

vät asetuksen mukaiset ympäristönlaatunormit voi käytetyillä kemikaalien an-

nostelumäärillä ylittyä. 

 

Hallinto-oikeus toteaa, että liitteen 3 määräyksessä asetettu selvitysvelvoite on 

sisällöltään poikkeuksellisen laaja, kun erityisesti otetaan huomioon, että asi-

assa on kysymys olemassa olevan toiminnan olennaista muuttamista koske-

vasta hakemuksesta. Määräyksen asettamista on perusteltu aluehallintoviraston 

päätöksessä ympäristönsuojelulain 6 §:n mukaisella selvitysvelvollisuudella, 

jonka mukaan toiminnanharjoittajan on oltava selvillä toimintansa ympäristö-

vaikutuksista, ympäristöriskeistä ja niiden hallinnasta sekä haitallisten vaiku-

tusten vähentämismahdollisuuksista. Hallinto-oikeus katsoo, että lähtökohtai-

sesti kyseisen kaltainen mittava eri aineiden selvittämisvelvollisuus voisi pe-

rustua olemassa olevassa toiminnassa aiemmin tehtyihin tutkimuksiin tai pe-

rusteltuun epäilyyn jätevesien sisältämistä haitallisista aineista ja niiden eko-

toksikologisesta luonteesta taikka vastaanottavassa vesistössä todettuihin hait-

tavaikutuksiin ja toiminnassa syntyvien jätevesipäästöjen mahdollisesta yhtey-

destä niihin. Tuonkaltaiset kertaluontoista selvittämistä koskevat määräykset 

voidaan asettaa ympäristönsuojelulain 54 §:n nojalla ympäristön pilaantumisen 

tai sen vaaran selvittämiseksi ja määrätä esitettäväksi lupaviranomaiselle. 

Määräys tulee asettaa lupamääräyksissä ja sen asettaminen edellyttää peruste-

luiden esittämistä. Edellä olevan vuoksi ja kun otetaan huomioon, että aluehal-

lintovirasto ei ole perustellut päätöksessään tai hallinto-oikeudelle antamas-

saan lausunnossa tarkemmin määrättyä laajaa selvittämisvelvollisuutta ja kun 

ELY-keskus on valvontaviranomaisena vastineessaan hallinto-oikeudelle esit-

tänyt, että jätevesistä tehtäväksi edellytetyt kertaluontoiset selvitykset eivät ole 

koko laajuudessaan lupamääräysten valvonnan kannalta edes tarkoituksenmu-

kaisia, hallinto-oikeus yhtiön valituksessa esitetyn vaatimuksen johdosta muut-

taa liitteen 3 kyseiset määräykset kuulumaan vaaditun mukaisena.  
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Liitteen 3 otsikon Päästöt ilmaan alakohdan Jatkuvatoimiset mittaukset osalta 

yhtiö on valituksessaan vaatinut, että valituksenalaisesta kohdasta on poistet-

tava velvoite mitata meesauunista ilmaan johdettavista savukaasuista jatkuva-

toimisesti typen oksideja. Tästä jatkuvatoimisesta mittauksesta on määrätty 

lupamääräyksessä 21, jonka osalta hallinto-oikeus on hylännyt yhtiön muutos-

vaatimuksen. Hallinto-oikeus viittaa siten perusteluinaan jäljempänä lupamää-

räyksen 21 kohdalla esittämäänsä. 

 

Liitteen 3 otsikon Vaikutusten tarkkailu osalta yhtiö on vaatinut, että kohdasta 

kumotaan velvoite mitata mateista kertaluonteisesti uuteaineet. Yhtiö on ve-

donnut valituksessaan siihen, että puuperäisten uuteaineiden kaikkien yhdistei-

den analysoiminen olisi kohtuutonta. Velvoitteessa ei ole arvioitu, mitkä ai-

neista ovat ympäristön kannalta merkityksellisimpiä ja perusteltua määrittää. 

Uuteaineita on vesistössä myös luontaisesti. 

 

Hallinto-oikeus toteaa velvoitteen osalta, että myös kyseisenkaltainen määräys 

tarkoittaa luonteeltaan ympäristönsuojelulain 54 §:n mukaista erityistä selvi-

tystä, josta on määrättävä lupapäätöksen lupamääräyksissä. Velvoitteen asetta-

minen on erikseen perusteltava. Uuteaineita voi esiintyä vesistössä ja siten ma-

teissa myös Oulun edustan merialueelle kohdistuvan hajakuormituksen seu-

rauksena. Mateiden kutukyvyttömyys vastaanottavassa vesistössä on yleisesti 

tiedossa. Kun edellä mainitun lisäksi otetaan huomioon selvitysmääräyksen 

yksilöimättömyys sekä se, ettei aluehallintovirasto ole perustellut kyseessä ole-

vaa määräystä eikä hallinto-oikeudelle annetussa lausunnossa tai viranomais-

vastineissa ole muutoinkaan esitetty tarkempia tietoja mahdollisen määräyksen 

sisällön yksilöinnistä, hallinto-oikeus poistaa liitteestä 3 valituksenalaisen koh-

dan. 

 

Liitteen 3 otsikon Raportointi alakohdan Vuosiraportointi osalta yhtiö on vaa-

tinut kumottavan vaatimuksen raportoida vuosiraportoinnin osana raaka-ainei-

den, tuotteiden, kemikaalien, polttoaineiden, sivutuotteiden ja jätteiden varas-

totilanne vuodenvaihteessa. Mainittujen varastoitavien aineiden enimmäismää-

rät ja varastointitavat on esitetty hakemuksessa ja aluehallintoviraston päätök-

sen kertoelmaosassa ja mainittujen aineiden kulutuksen ja tuotannon rapor-

tointi sisältyy laitoksen vuosiraportointiin. Tähän nähden, ja koska määräyk-

selle ei ole esitetty päätöksessä perusteluita, voidaan vaatimus hyväksyä ja liit-

teen valituksenalaista kohtaa muuttaa ratkaisukohdasta tarkemmin ilmenevin 

tavoin.  

 

Liitteen 3 otsikon Laadunvarmistus kohtaa on vaadittu muutettavaksi siten, 

että siitä poistetaan velvoite määrittää koko mittausketjun epävarmuus, ja sen 

sijaan kohdassa määrätään, että yhtiön tulee määrittää mittausmenetelmien 

epävarmuus. Yhtiön mukaan analyysimenetelmän mittausepävarmuus voidaan 

määrittää ja se on vallitseva ja akkreditoitujen päästömittaajien käyttämä tapa 

arvioida mittaustulosten luotettavuutta. Lisäksi yhtiö on vaatinut, että kohdasta 

poistetaan velvoite, jonka mukaan päästöjä laskettaessa on käytettävä jatkuva-

toimisissa mittauksissa korjaamattomia mitattuja pitoisuuksia. Yhtiön mukaan 

on oikein käyttää korjattuja ja oikeellisia mittaustuloksia. 

 

Hallinto-oikeus toteaa, että koska koko mittausketjun mittausepävarmuuden 

määrittämistä koskevaa velvoitetta ei ole perusteltu lupapäätöksessä tarkem-

min, on sen sisältö ja tarkoitus jäänyt epäselväksi. Hallinto-oikeudelle anne-
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tussa lausunnossa ja vastineissa ei ole tarkennettu koko mittausketjun epävar-

muuden selvittämisen tarvetta tai muutoinkaan lausuttu kohdan muuttamista 

koskevan vaatimuksen johdosta. Hallinto-oikeus toteaa edelleen, että mikäli 

yhtiön lupahakemusvaiheessa esittämä suunnitelma tarkkailusta raportointi-

käytänteineen on huomattavasti puutteellinen, luvan hakijalle on tarpeen varata 

tilaisuus täydentää esitystään tarkkailusta. Tähän nähden ja kun valituksen vaa-

timusta on pidettävä ympäristönsuojelulain 62 §:n ja 209 §:n 1 momentin mu-

kaisena, hallinto-oikeus hyväksyy valituksen tältä osin ja muuttaa liitteen 3 

kohtaa ratkaisuosasta ilmenevällä tavalla. 

 

Liitteen 3 ilmaan johdettavien päästöjen tarkkailua koskevassa osiossa Jatku-

vatoimiset mittaukset on sallittu mittausepävarmuuden vähentäminen ennen 

mittaustuloksen vertaamista raja-arvoon. Liitteen 3 raportointia koskevassa 

osiossa Vuosiraportointi on edelleen määrätty, että valituksenalaisen päätöksen 

perusteella jatkuvatoimisesti mitattavien epäpuhtauksien päästöraportoinnin 

tulee perustua jatkuvatoimisten mittausten tuloksiin. Tähän nähden liitteen 3 

kohdan Laadunvarmistus velvoite käyttää päästöjä laskettaessa jatkuvatoimi-

sissa mittauksissa korjaamattomia mitattuja pitoisuuksia on ristiriitainen vali-

tuksenalaisen päätöksen muiden määräysten kanssa. Velvoitteen yksityiskoh-

taisten perusteluiden puuttuessa ja kun valituksen vaatimusta on pidettävä ym-

päristönsuojelulain 62 §:n mukaisena, hallinto-oikeus hyväksyy valituksen 

tältä osin ja muuttaa liitteen 3 kohtaa ratkaisuosasta ilmenevästi. 

 

Hylätyt muutosvaatimukset 

 

Lupamääräykset 16 ja 17 

 

Stora Enso Oulu Oy on valituksessaan vaatinut lupamääräyksen 16 muutta-

mista siten, että varapolttojärjestelmän käytön jatkuvuuden vaatimuksesta voi-

taisiin poiketa turvallisuussyistä poikkeustilanteissa, kuten esimerkiksi sähkö-

katkoksissa, ja väkevät hajukaasut voitaisiin johtaa tällaisissa tilanteissa käsit-

telemättöminä ulkoilmaan. 

 

Lupamääräyksen 17 osalta yhtiö on vaatinut lupamääräystä 16 vastaavalla ta-

valla, että myös laimeiden hajukaasujen johtaminen ilmaan käsittelemättöminä 

olisi mahdollista poikkeustilanteissa.  

 

Hajukaasujen käsittely laitoksella keräilemällä ja polttamalla vastaa BAT-pää-

telmien kohdan BAT 20 vaatimuksia. 

 

Tuotannon muutosvaiheen 1 väkevien savukaasujen ensisijaiseksi polttopai-

kaksi on lupamääräyksessä 16 määrätty soodakattila 7. Vaiheen 2 ensisijainen 

polttopaikka on hajukaasukattila. Näille kummallekin on lupamääräyksessä 16 

määrätty varapolttopaikat, jotka perustuvat yhtiön hakemuksessa esittämään. 

Vastaavasti lupamääräyksessä 17 on määrätty laimeat hajukaasut käsiteltäväksi 

ensin hajukaasupesurissa ja johdettavaksi sitten soodakattilaan poltettavaksi.  

 

Lupamääräykset 16 ja 17 koskevat laitoksen normaaleja toimintaolosuhteita. 

Toiminnassa tapahtuvien häiriö- ja poikkeustilanteiden varalta on valituksen-

alaisessa päätöksessä annettu lupamääräys 35. Lisäksi on annettu lupamääräys 

40 toiminnan keskeyttämisestä, mikäli kaikki puhdistinlaitteet ovat pois käy-

töstä. Lupamääräyksessä 42 on määrätty ennaltavarautumissuunnitelman teke-
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misestä, mikä sisältää myös prosessipäästöjen puhdistinlaitteiden häiriötilan-

teet. 

 

Yhtiön lupahakemuksen mukaan tehtaalla on käytössä viisi varavoimakonetta 

äkillisten sähkönjakeluhäiriöiden varalle. Niiden tehtävä on varmistaa sähkön-

saanti kriittisimmille turva- ja prosessilaitteille. Koneita käytetään vain nor-

maalin sähkönjakelun ollessa irtikytketty. Hakemuksen taulukossa 8.3 on esi-

tetty varavoimakoneiden sähkönjakelualueet. Soodakattila sekä kattilat K3 ja 

K4 ovat näissä mukana. 

 

Yhtiö on vastineessaan 17.7.2019 aluehallintovirastolle todennut, että hajukaa-

sujen käsittelyjärjestelmät ovat jatkossa täysin pois käytöstä ainoastaan laaja-

mittaisessa koko tehtaan kattavassa sähkökatkossa, joka pysäyttää hajukaasu-

jen käsittelyjärjestelmät (muun muassa polttimet ja puhaltimet). Edellä maini-

tussa tilanteessa pysähtyy kuitenkin myös koko tehtaan tuotanto, jolloin uusia 

hajukaasuja ei muodostu prosessissa. Keräilyjärjestelmässä olevat hajukaasut 

menevät tällaisessa tilanteessa käsittelemättöminä varoventtiilien kautta ulos. 

 

Hallinto-oikeus katsoo, kun otetaan huomioon asiassa saatu selvitys laitoksella 

muodostuvien hajukaasujen käsittelystä ja varautumisesta poikkeuksellisiin 

tilanteisiin sekä poikkeuksellisia tilanteita koskevat lupamääräykset, että alue-

hallintoviraston päätöksen lupamääräyksiä 16 ja 17 ei ole tarpeen muuttaa. Yh-

tiö voi mahdollisissa poikkeuksellisissa räjähdysvaaratilanteissa johtaa haju-

kaasut käsittelemättöminä ulkoilmaan häiriötilanteita koskevan lupamääräyk-

sen 35 mukaisesti, kuten ELY-keskus on valituksesta antamassaan vastineessa 

todennut. Asiaa ei ole syytä arvioida toisin myöskään sillä perusteella, että toi-

sen toimijan laitokselle on määrätty toisen sisältöinen lupamääräys. Siten vaa-

timukset lupamääräysten 16 ja 17 osalta hylätään.  

 

Lupamääräys 21  

 

Stora Enso Oulu Oy on valituksessaan vaatinut lupamääräyksen 21 muutta-

mista meesauunin hiukkaspäästöjen osalta lupahakemustaan vastaavaksi eli 

raja-arvo olisi nostettava arvoon 40 mg/m3(n) 6 % happipitoisuudessa vuosi-

keskiarvona ilmoitettuna. Yhtiö on perustellut vaatimustaan sillä, että meesa-

uunin sähkösuodin on otettu käyttöön vuonna 1988 ja sen voidaan katsoa lä-

hestyvän käyttöikänsä loppua. BAT-päätelmät mahdollistavat tällaisilla säh-

kösuotimilla varustettujen meesauunien päästötason asettamisen enimmillään 

arvoon 50 mg/m3(n). 

 

Edelleen yhtiö on vaatinut valituksessaan meesauunin haisevien rikkiyhdistei-

den eli TRS-pitoisuuksien osalta ensisijaisesti vuorokausikeskiarvon kumoa-

mista. Toissijaisesti raja-arvo on muutettava tavoiteraja-arvoksi. BAT-päätel-

mien kohdan BAT 25 mukaan TRS-päästötasot on annettu vuosikeskiarvoina, 

eikä yhtiön mukaan perusteita lyhyemmälle ajalle asetettavan raja-arvon aset-

tamiselle ole. 

 

Yhtiö on vaatinut edelleen, että meesauunin NOx-päästötasojen jatkuvatoimi-

nen mittaus on poistettava lupamääräyksen 21 kappaleesta kolme. Vaatimus 

jatkuvatoimisesta tarkkailusta ei perustu BAT-päätelmiin. Meesauunin NOx-

päästöjen osuus on tehtaan vastaavasta kokonaispäästöstä vain 5 %. NOx-pääs-

töä ei voida myöskään säätää ja tieto pitoisuuksista saadaan myös muilla ta-

voin jaksottaisissa mittauksissa.  
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BAT-päätelmien vaatimukset meesauunin päästöjen tarkkailemiseksi ja rajoit-

tamiseksi: 

 

BAT 9: NOx-päästöjä on tarkkailtava jaksottaisesti tai jatkuvatoimisesti. 

 

BAT 25 taulukko 7: BAT-päästötaso TRS-päästöille on 1-10 mg/Nm3 vuosi-

keskiarvona. Taulukossa ei ole BAT-päästötasoa vuorokausikeskiarvona. 

 

BAT 27 taulukko 9: hiukkaspitoisuuden vuosikeskiarvo olemassa oleville  

meesauuneille on 10-30 mg/Nm3. Taulukon alaviitteen 1 mukaan käyttöikänsä 

loppua lähestyvillä sähkösuodattimilla varustettujen olemassa olevien meesa-

uunien päästötaso voi olla enimmillään 50 mg/Nm3.  

 

Asiassa saadun selvityksen mukaan hankealue sijaitsee Oulun kaupungin kes-

kustan läheisyydessä noin kilometrin etäisyydellä keskustasta. Lähimmät 

asuinrakennukset sijaitsevat tehdasalueen itäpuolella noin 50 metrin etäisyy-

dellä. Hankealueen lähimmät herkät kohteet, joita ovat muun ohella päiväko-

dit, sijaitsevat alle 500 metrin etäisyydellä tehdasalueesta. Alle kilometrin etäi-

syydellä tehdasalueesta sijaitsee lisäksi useita kouluja, seurakuntien toimitiloja 

sekä palvelutalo. Lähimmät virkistyskäyttöön tarkoitetut alueet sijaitsevat teol-

lisuusalueen itä- ja koillispuolella, jossa on muun muassa urheilukeskus sekä 

ulkoliikuntapuisto. 

 

Yhtiö on esittänyt hakemuksessaan meesauunin savukaasujen hiukkaspitoisuu-

den raja-arvoksi 40 mg/Nm3 vuosikeskiarvona. Yhtiön lupahakemuksen mu-

kaan meesauunin savukaasut puhdistetaan yhden kaksikammioisen sähkösuoti-

men avulla. Yhtiö on todennut, että meesauunin sähkösuotimen voidaan katsoa 

lähestyvät käyttöikänsä loppua, mutta sitä ei nähdä aiheelliseksi uudistaa tässä 

vaiheessa. Hakemuksen täydennyksessä 3.5.2019 yhtiö on ilmoittanut, että 

meesauunin sähkösuodatin on otettu käyttöön vuonna 1988 ja että peruskorjaa-

mista ja korvaamista arvioidaan myöhemmässä vaiheessa. 

 

Lupahakemuksessa meesauunin savukaasujen TRS-pitoisuuden raja-arvoksi 

on esitetty 10 mg/Nm3 vuosikeskiarvona. Meesauunin TRS-päästöihin voidaan 

vaikuttaa meesasuotimen toiminnalla. Mitä paremmin suodin toimii ja mitä 

paremmin meesa saadaan pestyä ennen polttoa, sitä pienemmät TRS-päästöt 

ovat. Meesauunin haisevien rikkiyhdisteiden ominaispäästöt pysyvät nykyi-

sellä tasolla tuotantomuutoksen jälkeen ja muilta osin TRS-päästöjen arvioi-

daan pienenevän. Soodakattilan ja meesauunin savukaasujen TRS-päästö ei 

aiheuta hajuhaittaa, koska jäännöspitoisuus on polton jälkeen pieni ja päästö-

korkeus suuri, jolloin yhdisteet laimenevat tehokkaasti eivätkä pitoisuudet 

maantasossa ylitä hajukynnystä. 

 

Hakemuksessa esitetyn kuvan 13-11 mukaan meesauunin savukaasujen hiuk-

kaspitoisuus on vuosina 2008–2018 ollut noin 5–30 mg/Nm3 kuukausikeskiar-

vona ja TRS-pitoisuus noin 3–10 mg/Nm3 kuukausikeskiarvona. Hakemuksen 

kuvan 21-6 mukaan meesauunin savukaasujen hiukkaspitoisuus on kertamit-

tauksissa ollut noin 5–28 mg/Nm3 vuosina 2012−2018. Hakemuksen liitteen 

17 mukaan 18.–19.8.2018 tehdyissä mittauksissa meesauunin savukaasujen 

TRS-pitoisuus on jatkuvatoimisissa mittauksissa ollut 6 mg/Nm3 ja hiukkaspi-

toisuus kolmen kertamittauksen keskiarvona 13 mg/Nm3 (vaihtelu 10,9-15,4 

mg/Nm3), kuivassa kaasussa, O2 = 6 %. 
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Hakemuksen mukaan meesauunin pölypäästö on pääasiassa kalsiumoksidia 

(CaO) ja sen hiukkaskoko on sähkösuodattimen jälkeen pääosin hengitettävien 

hiukkasten kokoluokkaa (PM10). Hiukkaspäästöjen kokonaismäärä Oulun alu-

eella kasvaisi nykyisestä huomattavasti, mikäli tehtaan hiukkaspäästöt nousisi-

vat arvioidulle BAT-ylärajalle (205 t/v), millä vaikutukset ilman laatuun on ar-

vioitu. Vuonna 2017 Oulun teollisuuslaitosten ja liikenteen raportoidut hiuk-

kaspäästöt olivat yhteensä 173 tonnia, josta Stora Enso Oulu Oy:n osuus oli 

noin 90 tonnia. Kokonaispäästöjen määrä mallinnuksessa käytetyllä maksi-

miarviolla olisi 288 tonnia vuodessa. Yhtiön Oulun tehdas on jo nykyään Ou-

lun suurin yksittäinen hiukkaspäästölähde. Hiukkaspäästöillä ei arvioinnin pe-

rusteella kuitenkaan ole ilmanlaatuun oleellista vaikutusta.  

 

Hakemuksen mukaan meesauunin savukaasujen NOx-päästöt mitataan kerran 

vuodessa. Hakemuksen perusteella Oulun tehtaan meesauunissa poltetaan vie-

reiseltä kemiantehtaalta toimitettavaa vetyä ja tästä palamisilmasta muodostuu 

termistä NOx:ia. Meesauunin NOx-päästöt ovat vetyä poltettaessa merkittävästi 

suuremmat, ja koska polttoaineiden syöttö uuniin vaihtelee, myös NOx-päästöt 

vaihtelevat merkittävästi. 

 

Meesauunin savukaasujen hiukkaspitoisuuden raja-arvoa koskevan vaatimuk-

sen osalta hallinto-oikeus toteaa, että hakemuksen mukaisesti toimintaa laajen-

nettaessa meesauunin toiminnasta aiheutuvat hiukkaspäästöt tulevat kasva-

maan. Tehtaan osuus alueen hiukkaspäästöistä on jo nykyisellään merkittävä. 

Meesauunin savukaasujen hiukkaset ovat kooltaan hengitettäviä hiukkasia, joi-

den rajoittaminen on ympäristön pilaantumisen ja terveyshaitan ehkäise-

miseksi tärkeää. Meesauunin sähkösuodin on otettu käyttöön vuonna 1988, 

mutta asiassa ei ole hakemusasiakirjoissa tai hallinto-oikeudelle annetuissa 

lausumissa esitetty yksilöityä aikataulua tai muuta suunnitelmaa meesauunin 

sähkösuotimen vaihtamiseksi tai perusparannukseksi. Asiakirjoissa esitettyjen 

mittaustulosten perusteella meesauunin savukaasujen hiukkaspitoisuus on ny-

kyisen toiminnan osalta alittanut asetetun raja-arvon kertamittauksissa.   

 

Hallinto-oikeus toteaa, että käsillä olevassa asiassa on kyse yhtiön Oulun teh-

taan toiminnan olennaista muuttamista koskevasta lupahakemuksesta, jolloin 

luvan myöntämisen edellytysten varmistamiseksi voidaan antaa lupamääräyk-

siä tarpeen mukaan ympäristönsuojelulain 52 §:n nojalla. Lupamääräysten an-

taminen ja päästöraja-arvojen määrääminen ei ole sidottu ainoastaan BAT-pää-

telmissä asetettuihin vaatimuksiin ja ympäristönsuojelulain 75 §:ään. Kun ote-

taan huomioon tehtaan toiminnasta aiheutuvat hiukkaspäästöt ja niiden osuus 

paikallisesti sekä toiminnan kapasiteetin merkittävä kasvu, on meesauunin sa-

vukaasujen hiukkaspitoisuuden rajoittaminen aluehallintoviraston määräämällä 

tavalla katsottava tarpeelliseksi ympäristönsuojelulain 52 §:n nojalla.  

 

Haisevia rikkiyhdisteitä (TRS) koskien voidaan asiassa saadun selvityksen pe-

rusteella todeta, että laitoksen lähimmät häiriintyvät kohteet sijaitsevat tehdas-

alueen välittömässä läheisyydessä. Haju on yksi merkittävimpiä toiminnasta 

aiheutuvia päästöjä ympäristöön ja hajukaasupäästöjen tehokas rajoittaminen 

on tarpeen yleisen viihtyisyyden vähentymisen ja ympäristön pilaantumisen 

ehkäisemiseksi. Hakemukseen liitettyjen tarkkailutulosten perusteella meesa-

uunin savukaasujen TRS-pitoisuus on jatkuvatoimisissa mittauksissa ollut sel-

västi alle asetettujen raja-arvojen. Lisäksi lupamääräyksessä 21 on sallittu mit-
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tausepävarmuuden vähentäminen mittaustuloksista tuntikeskiarvoja lasketta-

essa ja sallittu raja-arvon ylittäminen kolme kertaa kuukaudessa.  

 

Edellä mainituilla perusteilla hallinto-oikeus katsoo, vaikka BAT-päätelmissä 

TRS-päästöjen päästötaso on asetettu vuosikeskiarvona, että toiminnan olen-

naista muuttamista koskevan hakemuksen yhteydessä tulee laitoksen sijainti-

paikka ja toiminnan kapasiteetin merkittävä kasvu huomioon ottaen ehkäistä 

toiminnasta aiheutuvaa hajuhaittaa myös lyhytaikaiskeskiarvona ympäristön-

suojelulain 52 §:n mukaisesti. Vuosikeskiarvona asetettu raja-arvo ei rajoita 

ajoittaista lyhytkestoista hajuhaittaa lähiympäristössä. Vuorokausikeskiarvona 

asetettu TRS-pitoisuuden raja-arvo osaltaan varmistaa yhtiön hakemuksessaan 

esittämää pyrkimystä prosessivakauteen, ja sen, että toiminnassa noudatetaan 

ympäristön kannalta parhaan käyttökelpoisen tekniikan periaatteita.  

 

NOx-päästön jatkuvatoimisen tarkkailun osalta hallinto-oikeus toteaa, että toi-

minnanharjoittajan tulee olla ympäristönsuojelulain 6 §:n mukaisesti selvillä 

toiminnastaan aiheutuvista ympäristövaikutuksista. Koska asiassa saadun sel-

vityksen perusteella meesauunin NOx-päästöt voivat uunin ajotavasta ja käyte-

tyistä polttoaineista riippuen vaihdella merkittävästi, ei NOx-päästöistä saada 

luotettavaa kuvaa kerran vuodessa tehtävillä kertamittauksilla. Siten hallinto-

oikeus katsoo, että aluehallintoviraston päätöksen lupamääräys 21 meesauunin 

NOx-päästöjen jatkuvatoimisesta tarkkailusta on ympäristönsuojelulain 6, 8 ja 

62 §:ien mukaisesti tarpeen toiminnasta ympäristöön aiheutuvien päästöjen ja 

niiden vaikutusten tarkkailemiseksi. Jatkuvatoimisen tarkkailuvelvoitteen aset-

taminen suoraan ilman erityistä selvitystä koskevaa määräystä ei ole kohtuu-

tonta laitoksen koko ja ympäristövaikutukset huomioon ottaen. Lupamääräystä 

21 ei siten ole syytä muuttaa valituksessa esitetyillä perusteilla. 

 

Lupamääräys 23 

  

Stora Enso Oulu Oy on valituksessaan vaatinut, että lupamääräyksessä 23 

määrätty vaiheen 2 hajukaasukattilan savukaasujen TRS-pitoisuuden vuoro-

kausikeskiarvo on kumottava. Toissijaisesti raja-arvo on vaadittu muutetta-

vaksi tavoiteraja-arvoksi. Yhtiön mukaan kyseessä oleva vuorokausikeskiar-

vona asetettu raja-arvo ei perustu BAT-päätelmiin, eikä sen asettamiselle ole 

ympäristönsuojelullista tarkoitusta.  

 

BAT-päätelmien kohdan BAT 28 taulukon 10 mukaan BAT-päästötaso haju-

kaasukattilan savukaasujen TRS-yhdisteille on 1–5 mg/Nm3 vuosikeskiarvona. 

Taulukossa ei ole esitetty BAT-päästötasoa vuorokausikeskiarvona. 

 

Hakemuksen kuvassa 13-11 yhtiö on esittänyt hajukaasukattilalle päästöraja-

arvoiksi BAT-päätelmien mukaisia päästötasoja. Hakemuksen täydennyksessä 

26.3.2020 yhtiö on käsitellyt TRS-päästöjen lyhytaikaispitoisuuksia koskevan 

raja-arvon asettamista. Yhtiön esitys vuosikeskiarvona annettavaksi päästöraja-

arvoksi perustuu BAT-päätelmiin ja laitetoimittajalta saatuun tietoon kattilan 

toiminnasta. Yhtiön mukaan lyhytaikaispitoisuuden keskiarvolla ei voida vai-

kuttaa kattilan toimintaan. Hakemuksen liitteenä 23 olevassa BAT-vertailussa 

yhtiö on todennut, että laitetoimittaja on arvioinut hajukaasukattilan savukaa-

sujen TRS-pitoisuudeksi 5 mg/Nm3 vuosikeskiarvona. Asiassa ei ole esitetty 

selvitystä kattilan savukaasujen TRS-yhdisteiden lyhytaikaispitoisuuksista.  
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Aluehallintoviraston päätöksen perusteluissa esittämän BREF-asiakirjan mu-

kaan hajukaasukattiloiden savukaasujen TRS-yhdisteiden pitoisuudet ovat hy-

vin alhaisia (Best Available Techniques (BAT) Reference Document for the 

Production of Pulp, Paper and Board, European IPPC Bureau 2015; s. 300). 

 

Hallinto-oikeus katsoo, vaikka BAT-päätelmissä hajukaasukattilan TRS-pääs-

töjen päästötaso on asetettu vuosikeskiarvona, että toiminnan olennaista muut-

tamista ja kokonaan uutta hajukaasukattilaa koskevan hakemuksen yhteydessä 

tulee laitoksen sijaintipaikan lähellä olevat häiriintyvät kohteet ja toiminnan 

kapasiteetin merkittävä kasvu huomioon ottaen ehkäistä toiminnasta aiheutu-

vaa hajuhaittaa myös lyhytaikaiskeskiarvona ympäristönsuojelulain 52 §:n mu-

kaisesti aluehallintoviraston päätöksessä määrätyllä tavalla.  

 

Lupamääräys 33 

 

Stora Enso Oulu Oy on valituksessaan vaatinut lupamääräyksen 33 muutta-

mista siten, että sen toisessa kappaleessa asetetut vaatimukset varastoimisesta 

muutetaan koskemaan vaaralliseksi luokiteltuja nestemäisiä kemikaaleja ja 

polttoaineita, ei kaikkia prosessiliuoksia. Perusteluinaan yhtiö on esittänyt, että 

lupamääräyksen soveltamisalan tulee vastata vaarallisten kemikaalien teollisen 

käsittelyn ja varastoinnin turvallisuudesta annettua asetusta. 

 

Yhtiön lupahakemuksen mukaan poikkeustilanteiden osalta tehtaalla on varau-

tumissuunnitelmat mahdollisten öljy- ja kemikaalivahinkojen varalle (hake-

muksen liite 11). Kemikaalien käyttöä ja varastointia valvoo Turvallisuus- ja 

kemikaalivirasto Tukes. Kemikaalien kuljetuksissa noudatetaan niitä koskevia 

turvallisuusohjeita ja -määräyksiä. Rakennettavat uudet kemikaalivarastot ja  

-säiliöt rakennetaan kemikaalilain ja sen nojalla annettujen määräysten sekä 

SFS-standardien mukaan. Tavoitteena varastointia ja toimintatapoja suunnitel-

taessa on kemikaalivahinkojen estäminen kokonaan. 

 

Edelleen lupahakemuksessa on todettu, että maaperään voi päätyä päästöjä ke-

mikaali- ja öljyvuotojen seurauksena. Tyypillisin vuototilanne on koneen tai 

ajoneuvon hydrauliikkajärjestelmän rikkoutuminen ja hydrauliikkaöljyn vuota-

minen. Mahdollisia ovat myös kemikaalikontin rikkoutuminen käsittelyn ai-

kana, kemikaalia kuljettavan säiliöauton vuoto tai ulkona olevan kemikaalisäi-

liön vuoto valuma-altaiden ulkopuolelle. Kaikki kemikaalikontit sijoitetaan 

suoja-altaisiin/kaukaloihin ja ulkona oleville säiliöille on riittävän suuret varo-

altaat. Säiliöiden ja konttien sijoittelussa huomioidaan myös muun muassa tör-

mäysvaaran ehkäisy sekä muut kemikaaliturvallisuuden näkökohdat. 

 

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on vastineessaan valituksen johdosta toden-

nut, että ne prosessiliuokset, joilla ei ole vaaraominaisuuksia ja joiden säiliöi-

den sijoittaminen suoja-altaaseen tai reunakorokkein varustettuun varastotilaan 

ei ole tilanpuutteen tai muiden teknisten ominaisuuksien vuoksi mahdollista 

toteuttaa, tulisi selvittää ja toiminnanharjoittaja voisi esittää vaihtoehtoiset va-

rastointitavat valvontaviranomaiselle. 

 

Hallinto-oikeus katsoo, että tehtaan alueella varastoitavat nesteet ja seokset 

voivat olla niiden määrä ja laatu huomioon ottaen ympäristölle tai terveydelle 

haitallisia siitä riippumatta, onko niitä luokiteltu vaarallisiksi kemikaaleiksi. 

Prosessiliuossäiliöiden ja muiden nesteiden ja seosten säiliöiden vuototilan-

teista voi toiminnan sijaintipaikka, varastosäiliöiden koko ja varastoitavien 
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nesteiden määrä huomioon ottaen aiheutua vesiympäristölle haitallisia ja osin 

suoraan toksisia pH:n muutoksia sekä hapen kulutusta lisäävää vaikutusta ve-

sistössä. Valituksenalainen lupamääräys on siten ympäristönsuojelulain 19, 20 

ja 52 §:ien mukaisesti tarpeen toiminnasta aiheutuvan ympäristön, maaperän ja 

vesistön pilaantumisen ehkäisemiseksi. Hallinto-oikeus toteaa selvyyden 

vuoksi, että lupamääräyksen 33 määräyksen sisältö ei estä yhtiötä menettele-

mästä ELY-keskuksen esittämällä tavalla ja hyväksyttämästä vaarattomiksi kat-

sottavien aineiden vaihtoehtoisia varastointitapoja valvontaviranomaisella. 

 

Lupamääräys 44 

 

Stora Enso Oulu Oy on vaatinut valituksessaan, että toiminnan lopettamista 

koskevaa lupamääräystä on yksinkertaistettava siten, että yhtiöllä olisi lupa-

määräyksen mukaan velvollisuus laatia toiminnan lopettamisen jälkeen sulke-

missuunnitelma sekä laittaa sitä koskeva hakemusasia vireille ympäristölupa-

viranomaisessa.  

 

Ympäristönsuojelulain 52 §:n 1 momentin 5 kohdan mukaisesti ympäristölu-

vassa on oltava määräys toiminnan lopettamisen jälkeisestä alueen kunnosta-

misesta ja päästöjen ehkäisemisestä sekä muista toiminnan lopettamisen jälkei-

sistä toimista.  

 

Voimassa olevan ympäristönsuojelulain valmisteluaineistossa (HE 214/2013 

vp.) ei ole tarkemmin lausuttu toiminnan lopettamista koskevien määräysten 

sisällöstä. Vanhan ympäristönsuojelulain (86/2000) esitöissä (HE 84/1999 vp.) 

on vastaavan säännöksen eli 43 §:n kohdalla muun ohella todettu, että luvassa 

tulisi ottaa huomioon yleensä toiminnan lopettaminen ja siihen liittyvät yleiset 

periaatteet toimista. Määräyksiä voitaisiin antaa kunnostamisesta, kuten maa-

ainesten vaihtamisesta tai peittämisestä. Muut toimenpiteet toiminnan lopetta-

misen jälkeen voisivat liittyä esimerkiksi puhdistamolaitteiden tai johtojen pur-

kamiseen taikka rakenteiden poistamiseen. Määräyksillä voitaisiin tämän li-

säksi edellyttää, että riittävän ajoissa ennen toiminnan lopettamista viranomai-

selle olisi esitettävä suunnitelma ympäristönsuojelutoimista ja tarkkailun jär-

jestämisestä. Viranomainen voisi tällöin hyväksyä erikseen suunnitelmassa esi-

tetyt toimenpiteet. 

 

Edellä olevan perusteella on katsottavissa, että jo ympäristöluvassa on tarkoi-

tus antaa toiminnan lopettamista koskevia määräyksiä, mutta lisäksi toimin-

nanharjoittaja voidaan määrätä esittämään suunnitelma lopettamiseen liitty-

vistä toimista.  

 

Hallinto-oikeus toteaa, että valituksenalaisen päätöksen lupamääräys 44 toi-

minnan lopettamisesta on melko yksityiskohtainen verrattuna vakiintuneen 

hallintokäytännön mukaisiin toiminnan lopettamista koskeviin määräyksiin. 

Yhtiön vaatimuksen mukainen lupamääräysmuutos ei kuitenkaan ole ympäris-

tönsuojelulain 52 §:n 1 momentin 5 kohdan tarkoittamalla tavalla riittävä pi-

laantumisen ehkäisemiseksi. Kun otetaan lisäksi huomioon, että sulkemissuun-

nitelman vahvistamista koskevan päätöksen yhteydessä lopettamista koskevat 

määräykset tarkentuvat ja muotoutuvat laitoksen toiminnan ja tilanteen mu-

kaan, ei aluehallintoviraston määräystä voida pitää ympäristönsuojelulain  

52 §:n vastaisena. Siten hallinto-oikeus hylkää yhtiön valituksen tältä osin. 
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Lupamääräys 46  

 

Stora Enso Oulu Oy on valituksessaan vaatinut, että kalatalousvelvoitteen si-

jaan yhtiölle määrätään 16.000 euron vuotuinen kalatalousmaksu laitoksen toi-

minnan ajalle. Vaatimuksen perustelujen mukaan toimenpidevelvoite ja kalata-

lousmaksu ovat voimassa olevan lain mukaan tasa-arvoisia vaihtoehtoja ja että 

käsillä olevassa tilanteessa olisi tarkoituksenmukaisinta määrätä maksettavaksi 

kalatalousmaksu. Yhtiö on vaatinut kalatalousmaksun määräämistä jo hake-

musvaiheessa.  

 

Vesilain 3 luvun 22 §:n 1 momentin mukaan lupaviranomainen voi hakemuk-

sesta muuttaa kalatalousvelvoitetta ja kalatalousmaksua koskevia määräyksiä, 

jos olosuhteet ovat olennaisesti muuttuneet. Kalataloudellisesti epätarkoituk-

senmukaiseksi osoittautunutta velvoitetta voidaan lisäksi tarkistaa, jos velvoit-

teen kalataloudellista tulosta voidaan parantaa sen toteuttamiskustannuksia 

merkittävästi lisäämättä. 

 

Lapin ELY-keskus on kalatalousviranomaisena aluehallintovirastolle antamas-

saan lausunnossa todennut, että vaellussiian ja meritaimenen istuttaminen vas-

taa Perämeren oloissa jo pitkään vakiintuneena ollutta kompensaatiotapaa, eikä 

siihen ole odotettavissa pikaisia muutostarpeita. Vaellussiika on kaupallisen 

kalastuksen merkittävä saalislaji. ELY-keskus on todennut, että kalataloudelli-

set kunnostusmahdollisuudet merialueella ovat rajalliset. Hallinto-oikeudelle 

antamassaan vastineessa ELY-keskus on katsonut, että velvoitteen määräämi-

nen joustavana kalatalousvelvoitteena on vallitsevissa oloissa tarkoituksenmu-

kaisinta. Velvoitteen määrääminen kalatalousvelvoitteena on myös aiheutta-

misperiaatteen mukaista, koska velvoitteen toimeenpanosta vastaa tällöin ko-

konaisuudessaan toiminnanharjoittaja. Lupamääräys mahdollistaa velvoitteen 

toimeenpanon sopeuttamisen mahdollisesti muuttuviin olosuhteisiin ilman 

asian käsittelyä lupaviranomaisessa. 

 

Hallinto-oikeus toteaa, että asiassa on vaatimuksen johdosta kysymys voi-

massa olevan kalatalousvelvoitteen muuttamisesta istutusvelvoitteesta kalata-

lousmaksuksi, jolloin siihen tulee sovellettavaksi vesilain 3 luvun 22 §. Yhtiö 

on perustellut vaatimusta toiminnan jätevesipäästöjen vähenemisellä. Kuiten-

kaan yhtiö ei ole esittänyt selvitystä istutusvelvoitteen perusteena olevan va-

hingon pienenemisestä eikä vaatinut velvoitteen rahallisen arvon pienentä-

mistä. Yhtiö ei ole valituksessaan tai vastaselityksessään tuonut tarkemmin 

esiin, millä kalatalousmaksulla toteutettavilla toimenpiteillä voitaisiin Oulun 

edustan merialueella parantaa velvoitteen tulosta. Asiassa ei ole ilmennyt, että 

voimassa oleva istutusvelvoite olisi osoittautunut epätarkoituksenmukaiseksi. 

 

Kun otetaan huomioon valituksenalaisen päätöksen perusteluissa esitetty ja 

kalatalousviranomaisen esittämät näkökohdat, ei hallinto-oikeus näe perusteita 

aluehallintoviraston päätöksessä määrätyn kalatalousvelvoitteen muuttami-

seen. Valitus on tämän vaatimuksen osalta siten hylättävä. 

 

Yhteenveto lupamääräysten muutosvaatimuksista 

 

Edellä mainituilla perusteilla hallinto-oikeus muuttaa aluehallintoviraston pää-

töksen lupamääräyksiä 7, 8, 28 ja 45 sekä liitettä 3 ratkaisusta ilmenevällä ta-

valla. Muilta osin aluehallintoviraston päätöksen lupamääräysten muuttami-

seen ei ole syytä, vaan yhtiön valitus enemmälti hylätään. 
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2. Lupapäätöksen käsittelymaksu 

 

Stora Enso Oulu Oy on valituksessaan vaatinut valituksenalaisen lupapäätök-

sen käsittelymaksun alentamista 47.505 euroon, joka yhtiön mukaan on mak-

suasetuksen taulukon mukainen maksu ilman erillistä 35 % alennusta ja jät-

teenkäsittelylaitoksen maksua. Yhtiön mukaan asiassa käsittelymaksun tulee 

muodostua suoraan aluehallintoviraston maksuja koskevan asetuksen maksu-

taulukon mukaan luvanvaraisen toiminnan olennaisesta muutoksesta perittävän 

käsittelymaksun perusteella. Lisäksi yhtiön mukaan tässä lupa-asiassa ei ole 

kyse jätteen ammattimaisesta tai laitosmaisesta käsittelystä. Se, että direktiivi-

laitoksen omassa toiminnassa syntyy jonkin verran jätettä, ei tee laitoksesta 

jätteenkäsittelylaitosta. 

 

Maksua koskien asiassa tulee sovellettavaksi valtioneuvoston asetus aluehal-

lintovirastojen maksuista vuosina 2019 ja 2020 (1244/2018). Asetuksen mak-

suliitteen kohdassa 3.1 on määrätty aluehallintoviraston ympäristölupavastuu-

alueen tekemien ympäristönsuojelulain mukaisten päätösten suoritemaksuista.  

Taulukossa on määrätty nyt kyseessä olevista toiminnoista seuraavasti (suorite-

tyypin perässä on mainittu arvioitu keskimääräinen työmäärä henkilötyöpäi-

vinä): 

 

  

Taulukon alakohdan 1 mukaan toiminnan olennaista muuttamista (ympäristön-

suojelulain 29 §), lupamääräyksen tarkistamista (ympäristönsuojelulain 71 §), 

direktiivilaitoksen luvan tarkistamista (ympäristönsuojelulain 81 §) tai määrä-

aikaisen luvan mukaisen toiminnan jatkamista koskevan lupahakemuksen kä-

sittelystä peritään maksu, jonka suuruus on 50 prosenttia taulukon mukaisesta 

maksusta. Lupamääräysten muuttamista (ympäristönsuojelulain 89 §) koske-

van hakemuksen käsittelystä peritään maksu, jonka suuruus on 30 prosenttia 

taulukon mukaisesta maksusta. Jos kuitenkin asian käsittelyn vaatima työ-

määrä vastaa uudelta toiminnalta vaadittavan luvan käsittelyä, peritään taulu-

kon mukainen maksu 

 

Taulukon alakohdan 2 mukaan ympäristönsuojelulain 41 §:ssä tarkoitettujen 

samanaikaisesti ratkaistavien useiden toimintojen lupa-asioiden käsittelystä 

peritään yhdistetty maksu siten, että korkeimpaan maksuluokkaan kuuluvan 

toiminnan taulukon mukaiseen käsittelymaksuun voidaan lisätä muiden toi-

mintojen osuutena 50 prosenttia näiden toimintojen taulukon mukaisista mak-

suista. Jos jonkin toiminnan toimivaltainen lupaviranomainen on kunnan ym-

Metsäteollisuus 

 

 

- sellutehdas (80-140 htp) 52.510 e 

-paperi- tai kartonkitehdas taikka muu 

massatehdas kuin sellutehdas (40-70 htp) 

26.260 e 

Energian tuotanto  

- yli 150 MW - 300 MW (25-43 htp) 16.240 e 

Jätteiden ammattimainen tai laitosmainen 

käsittely sekä jätevesien käsittely 

 

- muu kuin edellä tarkoitettu jätteiden kä-

sittelylaitos, jossa käsitellään jätettä vähin-

tään 20 000 tonnia vuodessa (15-30 htp) 

10.750 e 
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päristönsuojeluviranomainen, maksu on 50 prosenttia asianomaisen viranomai-

sen muutoin vastaavan asian käsittelystä perimästä maksusta. Jos kuitenkin 

asian käsittelyn vaatima työmäärä vastaa uudelta toiminnalta vaadittavan luvan 

käsittelyä, peritään kunkin toiminnan lupa-asian käsittelystä täysi maksu. 

 

Taulukon alakohdan 5 mukaan maksu peritään 35 prosenttia alempana, jos 

asian käsittelyn vaatima työmäärä on taulukossa mainittua tai 1–3 kohdassa 

tarkoitettua työmäärää pienempi, ja 35 prosenttia korkeampana, jos työmäärä 

on taulukossa mainittua tai 1–3 kohdassa tarkoitettua työmäärää suurempi. 

 

Aluehallintovirasto on päätöksensä perusteluissa ja asiassa antamassaan lau-

sunnossa todennut, että toiminnan olennainen muutos on sisältänyt selluteh-

taan muutoksen valkaistua sellua valmistavasta laitoksesta ruskeaa massaa val-

mistavaksi laitokseksi, kokonaan uuden CTMP-massatehtaan, paperikoneen 

konversion kartonkikoneeksi ja kokonaan uuden aktiivilietelaitoksen rakenta-

misen, uuden 170 MW kiinteän polttoaineen kattilan, uuden hajukaasukattilan 

ja soihtupolttimen, puunkäsittelyyn uuden kuorinta- ja haketuslinjan ja hak-

keen varastointijärjestelmän sekä useita muita muutoksia koskien muun mu-

assa päästöjen käsittelyä. Kyseessä on ollut käytännössä uuden laitoksen ym-

päristölupa-asia, joten asiassa on sovellettu maksutaulukon alapuolista kohtaa 

1 lupamaksua laskettaessa ja otettu huomioon kohdan 2 mukaisesti samanai-

kaisesti ratkaistavien toimintojen osalta puolet lupamaksusta. Tämän jälkeen 

muodostunutta taulukon mukaista maksua on arvioitu erikseen maksutaulukon 

alapuolisen kohdan 5 mukaan ja alennettu maksua 35 %, kun asiassa on otettu 

huomioon, että samaa tehdasta koskeva asia on käsitelty vain hieman aiemmin 

samassa kokoonpanossa. 

 

Hallinto-oikeus katsoo, että yhtiön hakemus toiminnan olennaisesta muuttami-

sesta on tarkoittanut toiminnan huomattavaa muutosta ja on siten ollut verrat-

tavissa uuden laitoksen lupaharkintaan. Näin ollen aluehallintovirasto on voi-

nut periä asiassa laitoksen päätoimintaa koskien täyden maksun. Kartonkiteh-

dasta, CTMP-laitosta ja energiantuotantoyksiköitä koskevat maksut on peritty 

oikein taulukon mukaisesti ja maksuista on vähennetty 50 % samanaikaisesti 

käsiteltävinä toimintoina ja osin vielä lisäksi 50 % lupamääräysten tarkistamis-

asiana. Aluehallintovirasto on lisäksi tehnyt lupamaksujen yhteissummasta  

35 %:n alennuksen, koska se on juuri aiemmin käsitellyt ja ratkaissut saman 

toiminnanharjoittajan aiempaa toimintaa koskevan BAT-päätelmien mukaista 

tarkistamista koskevan hakemuksen. 

 

Aluehallintovirasto on lausunnossaan valituksen johdosta esittänyt, että sooda-

kattilan kiinteän lentotuhkan liuottaminen veteen on laitosmaista jätteenkäsit-

telyä, joka edellyttää ympäristölupaa, ja siitä on siten aluehallintoviraston pää-

töksessä määrätty erillinen käsittelymaksu.  

 

Hallinto-oikeus toteaa, että lähtökohtana käsittelymaksun määräämisessä on 

valtion maksuperustelain mukaan se, että maksu määrätään hakemuksesta. Yh-

tiön hakemuksessa ei sinällään ole haettu lupaa laitosmaiseen jätteenkäsitte-

lyyn. Valituksenalaisesta päätöksestäkään ei ilmene, että luvan hakemisen pe-

rusteena olisi jätteenkäsittely eikä asiakirjoista ilmene jätteenkäsittelytoimin-

nan luvanvaraisuuteen liittyviä tietoja. Hallinto-oikeus katsoo, että liuotettavan 

lentotuhkan osalta kyseessä on laitoksen prosessissa syntyvästä loppukäsiteltä-

västä jätteestä. Liuottamisen seurauksena syntyvä jäteliuos johdetaan puhdista-
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mon kautta mereen. Aluehallintoviraston määräämän maksun perusteena mak-

suasetuksen mukaisesti on nimenomaan jätteiden käsittelylaitos, josta hallinto-

oikeuden mukaan ei asiassa ole kyse.  

 

Hallinto-oikeus katsoo edellä olevan sekä aluehallintoviraston päätöksen pe-

rustelujen ja aluehallintoviraston lausunnossa esitetyn perusteella, että aluehal-

lintoviraston päätöksestä määrätty maksu on ollut muilta osin lainmukainen. 

Määrätystä lupa-asian käsittelymaksusta poistetaan jätteenkäsittelylaitoksen 

lupa-asian käsittelyä koskeva määrä ratkaisukohdasta tarkemmin ilmenevin 

tavoin.   

 

3. Täytäntöönpano 

 

Hallinto-oikeuden ratkaisu huomioon ottaen välipäätöksessä asetettua täytän-

töönpanomääräystä ei ole enää syytä pitää voimassa. 

 

Sovelletut oikeusohjeet 

 

Perusteluissa mainitut 

 

Julkinen kuulutus   

Päätös on annettu julkisella kuulutuksella. 

 

Päätöksestä ilmoittaminen 

 

Oulun kaupunginhallituksen on viipymättä julkaistava tieto tätä päätöstä kos-

kevasta kuulutuksesta kuntalain 108 §:n mukaisesti. Tiedon kuulutuksen jul-

kaisemisesta 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 13.9.2021. 

 

Valitusosoitus on liitteenä HallJK (01.20). 
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 Diaarinumero 

 00679/20/5101  

 

 

 

 

Asian ovat ratkaisseet lainoppinut hallinto-oikeustuomari Kirsi Stark, asessori 

Laura Portin, luonnontieteiden alan hallinto-oikeustuomari Kirsti Poikonen 

sekä tekniikan alan hallinto-oikeustuomari Jenni Korpeinen. Asian on esitellyt 

Laura Portin. 

 

 

 

 

 

 

Kirsi Stark   Kirsti Poikonen 

 

 

 

 

 

 

Jenni Korpeinen  Laura Portin 

 

 

 

 

Toimituskirjan antaja: 

 

 

Anu Sara 

lainkäyttösihteeri 
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 Diaarinumero 

 00679/20/5101  

 

 

 

 

Jakelu 

 

Päätös ja maksu Stora Enso Oulu Oy 

maksutta 

 

 

Jäljennös maksutta 

 

Oulun kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen 

 

Oulun kaupungin terveydensuojeluviranomainen 

 

Oulun kaupungin kaavoitusviranomainen 

 

Oulun kaupunginhallitus 

 

Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus/ 

Kalatalousryhmä, sähköisesti 

 

Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus/ 

Ympäristö ja luonnonvarat, sähköisesti 

 

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, sähköisesti 

Ympäristölupavastuualue  

 

Suomen ympäristökeskus, sähköisesti 

 

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes), sähköisesti 

 

 

 

 

 

ARS 
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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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


