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Muutoksenhakijat 1)  

2)   

3)   

4) 

5)  

6) 

  

7)  

8)  jakamattomien kuolinpesien osakkaat 
 

9) Suomen luonnonsuojeluliiton Kainuun piiri ry, Paltamon luonto ry, Suomen 
luonnonsuojeluliiton Kajaanin yhdistys ry, Vesiluonnon puolesta ry, 

 ja  

10)  

 
Luvan hakija KaiCell Fibers Oy, Kajaani 

Päätös, johon on haettu muutosta 

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto 15.7.2020 nro 106/2020  

Aluehallintovirastossa käsitellyn hakemuksen pääasiallinen sisältö 

KaiCell Fibers Oy on 30.11.2018 Pohjois-Suomen aluehallintovirastoon 
saapuneella ja myöhemmin täydentämällään ja muuttamallaan hakemuksella 
hakenut ympäristölupaa Paltamoon sijoittuvalle biojalostamolle. 
Ympäristölupahakemus on koskenut myös tehtaalta poistettavan prosessi- ja 
jäähdytysveden johtamiseen tarkoitettujen viemäriputkien rakentamista ja 
tarvittavien rakenteiden sijoittamista Oulujärven vesialueelle ja niihin liittyviä 
rakentamistoimia. Samalla yhtiö on hakenut vesilain mukaista lupaa prosessi- 
ja jäähdytysveden ottamiseen Oulujärvestä, tarvittavien rakenteiden 
sijoittamiseen vesialueelle ja niihin liittyviin ruoppaustöihin. Hakemus on 
koskenut myös pysyvän käyttöoikeuden myöntämistä ympäristönsuojelulain ja 
vesilain mukaisten putkirakenteiden sijoittamisen edellyttämille, toisen 
omistuksessa oleville vesialueille Oulujärvessä.  
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Aluehallintoviraston ratkaisu siltä osin kuin nyt on kysymys 

Käsittelyratkaisut 

1) Aluehallintovirasto on jättänyt hakemuksen käsittelyn sillensä Arbron-
tuotannon, biokaasulaitoksen sekä ammoniakin ja ammoniumsulfaatin 
tuotannon osalta.  

- - -  

4) Aluehallintovirasto on jättänyt tutkimatta vaatimukset, jotka koskevat 
biojalostamon raaka-aineena olevan puun hankkimista ja siitä aiheutuvia 
vaikutuksia.  

- - -  

6) Aluehallintovirasto on jättänyt tutkimatta muut kuin vesistön 
pilaantumisesta aiheutuvat korvausvaatimukset.  

7) Aluehallintovirasto on jättänyt tutkimatta vaatimuksen julkistaa 
hakijayhtiön kaupparekisteritiedot koko yhtiön toimintahistorian ajalta sekä 
pyynnön toimittaa asianosaisille tiedot, jotka koskevat yhtiön toimialatietoja ja 
muutoksia niissä, vastuuhenkilöitä ja muutoksia niissä, omistussuhteita ja 
muutoksia niissä, vakavaraisuutta sekä yhtiön todellista suhdetta Kainuun 
Liittoon ja Kainuun Liiton päätösmenettelyihin.  

8) Aluehallintovirasto on jättänyt tutkimatta ympäristövaikutusten 
arviointimenettelyn (YVA) puutteellisuutta koskevat vaatimukset 

Ympäristöluparatkaisu 

Aluehallintovirasto on myöntänyt KaiCell Fibers Oy:lle ympäristöluvan 
koskien pääosin hakemuksen mukaista ja laajuista biojalostamon toimintaa 
Paltamossa sekä tehtaan jäähdytysvesien ja jätevedenpuhdistamolla 
käsiteltyjen jätevesien johtamiseen viemäriputkilla Oulujärven 
Kiehimäjokisuuhun sekä kyseisten viemäriputkien rakentamiseen. 
Biojalostamon toimintaan kuuluvat sulfaattisellun (600 000 tonnia / vuosi) ja 
liukosellun valmistus, epäorgaanisia peruskemikaaleja valmistavat tehtaat 
(klooridioksidilaitos ja rikkihapon tuotantoyksikkö), kuoren kaasutuslaitos, 
polttoaineteholtaan 70 MW:n biomassaa polttava energiantuotantoyksikkö, 10 
MW kevytöljykäyttöinen apukattila, teollisuusjätteiden kaatopaikka, muu 
jätteiden ammattimainen tai laitosmainen käsittely sekä muut näitä palvelevat 
aputoiminnot. 

Jäte- ja jäähdytysvesien viemäriputkien (purkuputkien) Kylänpuron alaosan 
alituksen edellytyksenä on, että luvan saajalla on tarvittava oikeus alituksen 
tarvitsemiin alueisiin. 
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Lisäksi aluehallintovirasto on myöntänyt KaiCell Fibers Oy:lle 
ympäristöluvan tehdasalueen maanrakennustöihin ja niiden aikana 
muodostuvien hulevesien käsittelyyn aluehallintoviraston päätöksen 
määräyksien 10 ja 11 mukaisesti sekä johtamiseen Kylänpuroon ja 
tehdasalueen eteläiseen purkuojaan. 

Aluehallintovirasto on hylännyt KaiCell Fibers Oy:n hakemuksen poltetun 
kalkin, kalkkipölyn ja tuhkan määrittelemisestä sivutuotteiksi. 

Aluehallintovirasto on hylännyt hakemuksen siltä osin kuin se on koskenut 
ympäristönsuojelulain 78 §:n mukaisen BAT-poikkeaman myöntämistä 
soodakattilan ja meesauunin NOx-päästöille. 

Biojalostamon päästöistä vesiin sekä vesistöön rakentamisesta yleiselle ja 
yksityiselle kalatalousedulle aiheutuvien kalasto- ja kalastusvahinkojen 
ehkäisemiseksi ja vähentämiseksi on määrätty kalatalousvelvoite ja 
kalatalousmaksu. 

Biojalostamon päästöistä vesistöön aiheutuvat kiinteistökohtaiset vahingot 
käsiteltyjen jätevesien purkualueella sekä kalataloudellisen tuoton menetykset 
on määrätty korvattavaksi sekä kaupalliselle kalastukselle aiheutuvat vahingot 
selvitettäväksi ja myöhemmin ratkaistavaksi korvausmääräyksistä ilmenevästi.  

Aluehallintovirasto on katsonut, että päätöksen mukaisesta toiminnasta ei 
ennalta arvioiden aiheudu muuta toimenpitein estettävää tai 
ympäristönsuojelulain mukaisesti korvattavaa vahinkoa. Ennakoimattoman 
vahingon varalta on annettu päätöksestä ilmenevä ohjaus.  

Luvan saajan on noudatettava annettavia lupamääräyksiä. 

Vesitalousluparatkaisu 

Aluehallintovirasto on myöntänyt KaiCell Fibers Oy:lle vesilain mukaisen 
luvan pääosin hakemuksen mukaiseen veden ottamiseen Oulujärven 
Mieslahdesta, vedenottorakenteiden rakentamiseen ja vedenottoputken 
sijoittamiseen vesistöön sekä vedenottoputken rakentamista varten 
tarpeellisten ruoppausten tekemiseen vesialueella. 

Lupamääräyksessä 94 tarkoitettu vesistörakentaminen koskee myös 
vedenottoputken rakentamista. Mainitun määräyksen mukaisesta 
vesistörakentamisesta yleiselle ja yksityiselle kalatalousedulle aiheutuvien 
kalasto- ja kalastusvahinkojen ehkäisemiseksi ja vähentämiseksi määrätty 
kalatalousmaksu kattaa myös vedenottoputken rakentamisen.  

Ympäristölupapäätöksessä yleiselle ja yksityiselle kalatalousedulle toiminnan 
päästöistä aiheutuvien kalasto- ja kalastusvahinkojen ehkäisemiseksi ja 
vähentämiseksi määrätyt kalatalousvelvoite ja kalatalousmaksu ovat riittävät 
myös vedenotosta aiheutuvien kalataloudellisten vahinkojen ehkäisemiseksi ja 
vähentämiseksi. 



  7 (160) 
   
 

Vesitaloushankkeista ei ennalta arvioiden aiheudu muuta korvattavaa 
edunmenetystä. Ennakoimattoman edunmenetyksen varalta on annettu 
päätöksestä ilmenevä ohjaus. 

Luvan saajan on noudatettava annettavia lupamääräyksiä. 

Käyttöoikeutta koskeva ratkaisu 

Aluehallintovirasto on myöntänyt KaiCell Fibers Oy:lle pysyvän 
käyttöoikeuden käsiteltyjen jätevesien ja jäähdytysvesien johtamisen kannalta 
tarpeellisien viemäriputkien sekä vedenottoputken asentamiseen tarvittaviin, 
toiselle kuuluviin maa- ja vesialueisiin niiltä osin kuin käyttöoikeutta on 
aluehallintovirastolta haettu.  

Aluehallintovirasto on myöntänyt oikeuden jäte- ja jäähdytysvesien 
johtamiseen viemäriputkilla toisten omistamien maa-alueiden kautta siltä osin 
kuin niihin on päätöksellä myönnetty käyttöoikeus.  

Luvan saaja voi rakentamisaikana lyhytaikaisesti käyttää myös kiinteistöjen 
käyttöoikeusalueisiin kuulumattomia muita alueita, milloin se on rakentamisen 
vuoksi välttämätöntä. Luvan saajan on korvattava työnaikaisesta 
käyttöoikeudesta mahdollisesti aiheutuvat vahingot maanomistajille.  

Myönnettävä käyttöoikeus koskee liitteessä 3 esitettyjä osia seuraavista 
Paltamo I osakaskunnalle (578-876-1-1) ja Paltamon II osakaskunnalle (578-
876-2-1) kuuluvista yhteisistä vesialueista sekä valtion ylläpitämien 
liikenneväylien (rautatie 578-871-3-6 ja valtatie 22 578-895-0-22) alituksia: 

 
Tilan nimi Kiinteistö-

tunnus 
Käyttöoikeusalueen 

pinta-ala (m²) 
 

Kiehimänsuu-Kivesjärvi-Melalahti  
- jätevesiputki  
- jäähdytysvesiputki 
 

578-876-1-1 yhteensä 23 150  
16 600  
6 550 

Härmänmäen-Mieslahden-Uuran 
osakaskunnan vedet  
- vedenottoputki ja siihen liittyvät 
rakenteet 
 

578-876-2-1 16 000 

Rataosa 2105 Meteli – Mieslahti  
- jätevesiputki  
- jäähdytysvesiputki  
- vedenottoputki 
 

578-871-3-6 1 220 

Oulu-Kajaani  
- jätevesiputki  
- jäähdytysvesiputki  
- vedenottoputki 

578-895-0-22 1 300 
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Pysyvästä käyttöoikeudesta on määrätty korvaukset korvausmääräyksistä 
ilmenevästi.  

Aluehallintovirasto ilmoittaa käyttöoikeuden myöntämisestä 
kiinteistörekisterin pitäjälle päätöksen saatua lainvoiman. 

Täytäntöönpanoratkaisu 

Toiminnan aloittaminen muutoksenhausta huolimatta  

Aluehallintovirasto on hylännyt KaiCell Fibers Oy:n pyynnön saada aloittaa 
jäte- ja jäähdytysvesien viemäriputkien rakentaminen ennen päätöksen 
lainvoimaiseksi tulemista.  

Aluehallintovirasto on oikeuttanut KaiCell Fibers Oy:n ryhtymään 
tehdasalueen maanrakentamiseen siltä osin kuin maanrakennustoiminta 
edellyttää ympäristölupaa jo ennen päätöksen lainvoimaiseksi tulemista.  

Luvan saajan on ennen edellä sanottujen toimenpiteiden aloittamista asetettava 
Kainuun ELY-keskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueelle 100 000 
euron vakuus ympäristön saattamiseksi ennalleen lupapäätöksen kumoamisen 
tai lupamääräysten muuttamisen varalle.  

Määrätty vakuus on asetettava Kainuun ELY-keskukselle omavelkaisena 
pankkitakauksena, vakuutuksena tai pantattuna talletuksena. 
Pankkitalletuksesta on toimitettava ELY-keskukseen talletustodistus 
kuittaamattomuussitoumuksella Kainuun ELY-keskuksen hyväksi. Vakuuden 
antajan on oltava luotto-, vakuutus- tai muu ammattimainen rahoituslaitos, 
jolla on kotipaikka Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa. Luvan 
saajan on toimitettava tieto vakuuden voimassaolosta ELY-keskukselle ennen 
kuin maanrakennustyöt aloitetaan.  

Valmistelulupa 

Aluehallintovirasto on hylännyt valmistelulupaa koskevan pyynnön eli 
pyynnön aloittaa biojalostamon vedenottoputken rakentaminen ja veden 
johtaminen biojalostamolle ennen päätöksen lainvoimaiseksi tulemista.  

Lupamääräykset 

Yleiset velvollisuudet 

1. Luvan saajan on oltava selvillä toimintansa ympäristövaikutuksista, 
ympäristöriskeistä ja niiden hallinnasta sekä haitallisten vaikutusten 
vähentämismahdollisuuksista sekä parhaan käyttökelpoisen tekniikan 
kehittymisestä (selvilläolovelvollisuus).  
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Jos toiminnasta aiheutuu tai uhkaa aiheutua sellaisia päästöjä tai 
ympäristövaikutuksia, joihin tällä päätöksellä ei ole lupaa myönnetty, asiasta 
on viipymättä ilmoitettava Kainuun ELY-keskukselle ja Paltamon kunnan 
ympäristönsuojelu- ja terveydensuojeluviranomaisille. Ilmoituksiin on 
liitettävä arvio muutoksen vaikutuksista päästöihin ja niiden 
ympäristövaikutuksiin tarkasteltuna kaikkien päästöelementtien osalta. 
Ilmoituksessa on oltava luvan saajan oma arvio siitä, edellyttääkö muutos 
ympäristönluvan muuttamista tai tarkkailun tarkentamista, ja tieto siitä, mihin 
toimenpiteisiin luvan saaja on ryhtynyt muutoksesta johtuvien päästöjen ja 
niiden vaikutusten rajoittamiseksi sekä ympäristöluvan muuttamiseksi. 

Luvan saajan on lisäksi viipymättä ryhdyttävä tarpeellisiin toimenpiteisiin 
pilaantumisen ehkäisemiseksi ja jos pilaantumista on jo aiheutunut, sen 
rajoittamiseksi mahdollisimman vähäiseksi (pilaantumisen 
torjuntavelvollisuus).  

Luvan saajan on ennen toiminnan aloittamista päivitettävä laadittu 
riskinarviointi ja laadittava siihen perustuva ympäristönsuojelulain 15 §:n 
mukainen ennaltavarautumissuunnitelma. Riskinarviointiin perustuvaa 
varautumissuunnitelmaa on pidettävä ajan tasalla ja siihen on sisällytettävä 
häiriöpäästöihin ja onnettomuustilanteisiin liittyvät ympäristöriskit ja niiden 
tarkkailu. Suunnitelma on toimitettava Kainuun ELY-keskukselle ja Paltamon 
ympäristönsuojeluviranomaiselle sekä Kainuun pelastuslaitokselle ennen 
toiminnan aloittamista (ennaltavarautumisvelvollisuus).  

2. Tämän päätöksen mukaisen toiminnan edellyttämät mittaukset, testaukset, 
selvitykset ja tutkimukset on tehtävä pätevästi, luotettavasti ja 
tarkoituksenmukaisin menetelmin.  

3. Kaikista toiminnan muutoksista on ilmoitettava Kainuun ELY-keskukselle 
ja annettava tieto Paltamon kunnan ympäristönsuojelu- ja 
terveydensuojeluviranomaisille.  

Ilmoituksiin on liitettävä arvio toiminnan muutoksen vaikutuksista päästöihin 
ja niiden ympäristövaikutuksiin tarkasteltuna kaikkien päästöelementtien 
osalta ja luvan saajan oma arvio, edellyttääkö toiminnan muutos 
ympäristöluvan muuttamista tai tarkkailun tarkentamista sekä tieto siitä mihin 
toimenpiteisiin luvan saaja ryhtyy toiminnan muutoksesta johtuvien päästöjen 
ja niiden vaikutusten rajoittamiseksi.  

4. Luvan saajan on toimitettava Kainuun ELY-keskukselle hyväksyttäväksi 
suunniteltuja ympäristönsuojelurakenteita, esim. tehdaskaatopaikka ja 
jätteenkäsittelyalueet, nestemäisen kemikaalivarastojen suoja-altaat ja lastaus- 
ja purkupaikkojen rakenteet, alueen ojitukset ja muut 
vesienjohtamisjärjestelmät niihin liittyvine selkeytysaltaineen ja muine 
rakenteineen, öljynerotuskaivot, kemikaalien ja jätteiden varastoalueet, 
varoaltaat ja jätevedenpuhdistamon altaat ja kanaalit sekä muut rakenteet, 
joilla estetään tai vähennetään päästöjen muodostumista ja leviämistä 
ympäristöön koskevat, tämän päätöksen määräysten mukaisiksi tarkistetut ja 
päivitetyt yksityiskohtaiset rakennus- ja laadunvalvontasuunnitelmat sekä 
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työselostukset viimeistään kolme kuukautta ennen niiden rakentamisen 
aloittamista. Lisäksi luvan saajan on toimitettava Kainuun ELY-keskukselle 
tiedoksi vähintään jätevedenpuhdistamoa, hajukaasujen keräilyä ja 
tehdasalueen viemäröintiä koskevat tarkemmat prosessikuvaukset ja 
suunnitelmat.  

Ympäristönsuojelurakenteet voidaan ottaa käyttöön, kun Kainuun ELY-keskus 
on lupamääräyksessä 6 määrätyn riippumattoman laadunvalvojan yhteenvedon 
ja laadunvalvontakokeiden tulosten perusteella todennut tehtyjen rakenteiden 
täyttävän niille tässä lupapäätöksessä asetetut vaatimukset.  

5. Rakentamisessa ja ympäristönsuojelurakenteiden toteutuksessa on 
noudatettava rakentamista ja käytettyjä materiaaleja koskevia standardeja sekä 
yleisesti käytettyjä ja hyväksyttyjä rakennus- ja työtapoja niin, että laadukkaan 
rakentamisen ja hyvän rakentamiskäytännön vaatimukset täyttyvät. 
Rakentamiseen vaadittavan ammattitaidon, työmaajärjestelyjen sekä 
rakentamisen osalta on noudatettava alaa koskevia yleisiä hyväksyttyjä 
menetelmiä, standardeja tai normeja.  

6. Luvan saajan on järjestettävä ympäristönsuojelurakenteiden oikean 
toteuttamisen varmistamiseksi riippumaton laadunvalvonta. Laadunvalvojan 
on oltava Kainuun ELY-keskuksen hyväksymä asiantuntijataho, joka ei ole 
kyseisen kohteen suunnittelija tai toteuttaja ja jonka asiantuntemus 
ympäristönsuojelurakenteiden toteuttamisessa tai niiden valvonnassa on 
osoitettu.  

Valitun laadunvalvojan on oltava rakennustyömaalla ELY-keskuksen 
hyväksymän laadunvalvontasuunnitelman mukaisesti niin, että hänen on 
mahdollista todeta keskeisten työvaiheiden ja niiden laadunvarmennuksen 
toimivuus, tarkastaa laadunvalvonnan tulokset, puuttua mahdollisiin 
epäkohtiin sekä varmistaa, että todetut puutteet ja virheet on korjattu 
asianmukaisesti.  

Laadunvalvojan havaitsemista puutteista ja virheistä on ilmoitettava 
viipymättä Kainuun ELY-keskukselle.  

Laadunvalvojan on laadittava kunkin kohteen rakentamisen laadunvalvonnasta 
yhteenvetoraportti, joka sisältää laadunvalvonnan tulokset, todetut 
poikkeamiset asetetuista vaatimuksista ja laadunvalvontasuunnitelmasta sekä 
jo toteutetut että vielä tarvittavat toimenpiteet puutteiden ja virheiden 
korjaamiseksi.  

7. Luvan saajan on nimettävä ympäristönsuojeluun ja jätehuoltoon liittyvien 
asioiden yhteyshenkilö ja ilmoitettava hänen yhteystietonsa Kainuun ELY-
keskukselle ja Paltamon kunnan ympäristönsuojelu- ja 
terveydensuojeluviranomaisille. 

8. Luvan saajan on ilmoitettava vähintään kuukautta aikaisemmin hankkeeseen 
liittyvien rakentamistöiden aloittamisesta Kainuun ELY-keskukselle 
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(ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue ja kalatalousviranomainen) ja 
Paltamon kunnan ympäristönsuojelu- ja terveydensuojeluviranomaisille.  

Lupamääräykset pilaantumisen ehkäisemiseksi  

9. Toiminnassa on käytettävä komission 26.9.2014 julkaistun massan, paperin 
ja kartongin valmistuksen parasta käytettävissä olevaa tekniikkaa (BAT) 
koskevan täytäntöönpanopäätöksen (2014/687/EU) ja 17.8.2017 julkaistun 
suurien polttolaitoksien parasta käytettävissä olevaa tekniikkaa koskevan 
täytäntöönpanopäätöksen (2017/1442/EU) mukaisia, toimintaa koskevia 
menetelmiä vähintään siinä laajuudessa, kuin on esitetty tämän päätöksen 
liitteessä 6 olevassa BAT-vertailutaulukossa, ellei tällä päätöksellä ole toisin 
määrätty.  

Päästöt vesiin ja viemäriin  

10. Luvan saajan on ennen tehdasalueen laajamittaisen maanrakentamisen 
aloittamista rakennettava valmiiksi ja otettava käyttöön hulevesien käsittelyyn 
liittyvät selkeytysaltaat 1 ja 2 (hakemuksessa viivästysaltaat), selkeytysaltaan 
2 jälkeinen kosteikko ja altaiden käyttöön liittyvät vesien johtamisrakenteet. 

Rakennusvaiheessa rakennusalueen kiintoainepitoiset valumavedet on 
johdettava selkeytysaltaiden kautta tehdasalueen eteläpuoleiseen purkuojaan ja 
länsipuoleiseen Kylänpuroon ja edelleen Oulujärveen. Selkeytysaltaista pois 
johdettavan veden kiintoainepitoisuus saa olla enintään 20 mg/l. Mahdollisesta 
rakennusalueen alapuolisten ojien ja purojen samentumisesta on viipymättä 
ilmoitettava Kainuun ELY-keskukselle.  

Rakennuskohteista on orgaaninen kasvukerros ja sen alapuolinen 
mineraalimaakerros poistettava ja varastoitava erikseen niin, että niitä voidaan 
käyttää rakennuskohteiden kasvittamisessa ja viimeistelyssä sekä 
kiintoaineksen huuhtoutumisen estämisessä. Rakennusten ja teiden vierustat ja 
muut vastaavat kohteet, joista kasvukerros on poistettu, on peitettävä 
orgaanisella kasvukerroksella tai muuten kasvitettava viipymättä varsinaisen 
rakentamisen päätyttyä. Rakentamiskohteiden viimeistelyssä ja voidaan 
käyttää myös muualta tuotua kasvukerrosta.  

11. Tehdasalueen puhtaat sade-, sulamis- ja kuivatusvedet sekä muut vedet, 
joista ei aiheudu päästöjä tai ympäristön pilaantumisen vaaraa, on erotettava 
likaantuneista vesistä ja johdettava maastoon tai tehdasalueen läheisiin ojiin tai 
noroihin. Kyseisten vesijakeiden likaantumattomuus on todennettava Kainuun 
ELY-keskuksen hyväksymällä tavalla. 

Tehdasalueen puhtaiden vesien ojitusjärjestelyt on suunniteltava ja toteutettava 
alueen eri maalajit huomioon ottaen siten, että veden virtausnopeus ojissa jää 
niin pieneksi, ettei kiintoainesta huuhtoudu merkittävässä määrin veden 
mukaan. Tarvittaessa ojiin on rakennettava eroosiosuojauksia, 
virtaamansäätöpatoja ja putousportaita virtausnopeuden ja eroosion 
estämiseksi sekä lietesyvennyksiä kiintoaineen pidättämiseksi. Ojaluiskat on 
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tehtävä niin loiviksi, etteivät ne sorru tai vaihtoehtoisesti verhoiltava ne 
riittävän karkealla kiviaineksella tai muulla eroosion estävällä rakenteella.  

12. Tehdasalueen likaantuneet hulevedet on johdettava pääosin käsiteltäväksi 
hakemuksen mukaisesti selkeytysaltaaseen 1 (hakemuksessa viivästysallas 1). 
Selkeytysallas 1 on rakennettava teholliselta tilavuudeltaan vähintään 4 500 
m3:n suuruiseksi. Allas on varustettava öljynimeytyspuomilla. 
Selkeytysaltaasta 1 poistettavat vedet on johdettava tehdasalueen 
eteläpuoleiseen ojaan ja edelleen Oulujärveen.  

Puun ja kuoren käsittely- ja varastointikentät on asfaltoitava ja niiltä 
muodostuvat valumavedet kerättävä viemäröinnein ja johdettava hakemuksen 
mukaisesti avo-ojilla selkeytysaltaan 2 (hakemuksessa viivästysallas 2) ja 
kosteikon kautta Kylänpuroon ja edelleen Oulujärveen. Selkeytysallas 2 on 
rakennettava teholliselta tilavuudeltaan vähintään 4 250 m3:n suuruiseksi. 
Allas 2 on varustettava kelluvan puuaineksen erottavalla pintapuomilla ja 
öljyn erottavalla öljynimetyspuomilla. Pintapuomin erottaman puuaineksen ja 
öljyn määrää on seurattava käyttöpäivittäin. Puuaines on poistettava ja öljyn 
imeytyspuomi vaihdettava tarvittaessa. Puhdas puu saadaan polttaa 
biomassakattilassa.  

Selkeytysaltaista 1 ja 2 lähtevän veden kiintoainepitoisuuden on oltava alle 20 
mg/l. 

Vesien käsittelyn tehostamiseksi selkeytysaltaista 1 ja 2 lähtevät vedet on 
lisäksi johdettava standardin SFS-EN 858-1 mukaisen I-luokan 
öljynerottimen, joista lähtevän veden öljyhiilivetypitoisuus on alle 5 mg/l. 
Käytettävä öljynerotin voi toimia ”bypass” -periaatteella, jolloin 
huippuvirtaamissa osa vedestä voidaan johtaa öljynerottimen ohitse. 
Öljynerotin on varustettava öljytilan täyttymisestä ilmoittavalla hälyttimellä. 
Öljynerottimen toimintaa ja erotetun öljyn määrää on seurattava säännöllisesti.  

Selkeytysaltaat 1 ja 2 on puhdistettava kiintoaineesta säännöllisesti, kuitenkin 
vähintään kerran vuodessa. Altaista poistettavat massat saa sijoittaa 
kaatopaikalle, mikäli ne täyttävät tässä päätöksessä kaatopaikalle 
sijoitettavalle jätteelle asetetut vaatimukset.  

Tehdasalueen puu- ja kuorikentät ja muut asfaltoidut alueet on pidettävä 
kunnossa ja puhdistettava säännöllisesti niille jääneestä puu-, kivi- ja maa-
aineksista. Sulan maan aikana asfalttialueet on puhdistettava aina tarvittaessa, 
kuitenkin vähintään kahden viikon välein. Asfaltoiduilta alueilta poistettujen 
lumien kasausalueille kertyneet jätteet on poistettava lumien sulettua. Puhtaat 
puuperäiset puhdistusjätteet saa polttaa kuorikattilassa. 

Piha-alueilla on oltava aina selvästi merkityssä paikassa saatavilla 
imeytysmateriaalia sekä sadevesikaivojen kansien sulkumattoja, joilla voidaan 
estää öljyvuotojen pääsy vesistöön.  

13. Prosessissa muodostuvat jätevedet, kaatopaikan ja jätteenkäsittelyalueen 
suoto- ja valumavedet, tehdasalueen likaantuneet sade- ja sulamisvedet sekä 
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muut likaantuneet vedet, joita ei voida kierrättää prosessiin sellaisenaan tai 
palauttaa kemikaalikiertoon, on kerättävä ja johdettava biojalostamon 
jätevedenpuhdistamolle ja käsiteltävä siten, että lupamääräyksen 17 mukaiset 
päästöarvot eivät ylity.  

Lupamääräyksien 12 ja 15 tarkoittamat likaantuneet vedet voidaan johtaa 
mainittujen lupamääräysten mukaisesti jätevedenpuhdistamon ohitse.  

Jätevedenpuhdistamolle ei saa johtaa sellaisia aineita, jätteitä tai jätevesiä, 
jotka haittaavat merkittävästi puhdistamon toimintaa tai puhdistamolietteen 
käsittelyä. Sellaiset poikkeukselliset jätevesijakeet, jotka voisivat aiheuttaa 
biologisen jätevedenpuhdistamon toiminnan häiriintymistä, on johdettava 
lupamääräyksen 73 mukaiseen puhdistamon varoaltaaseen ja sieltä hallitusti 
puhdistamolle tarvittavan esikäsittelyn jälkeen siten, että puhdistusteho 
häiriintyy mahdollisimman vähän.  

Tuotantoprosesseja ja jätevedenpuhdistamoa on käytettävä ja huollettava siten, 
että puhdistustulos pysyy hyvänä kaikissa tilanteissa. Tuotantoseisokit ja muut 
poikkeukselliset kuormitustilanteet on huomioitava puhdistamon käytössä ja 
hoidossa siten, että puhdistamon toimintaa tarvittaessa tehostetaan tai 
poikkeuksellinen tulokuorma ohjataan puhdistamon varoaltaalle jäljempänä 
määrätysti.  

Toiminnassa muodostuvat talousjätevedet on johdettava käsiteltäväksi 
Paltamon kunnan jätevedenpuhdistamolle.  

14. Soodakattilan sähkösuodattimen erottaman lentotuhkan puhdistuksesta 
poistettava jätesuolaliuos voidaan johtaa jätevedenpuhdistamolle ja edelleen 
vesistöön lupamääräyksen 17 mukaisesti.  

Luvan saajan on laadittava ensimmäisen toimintavuoden aikana selvitys 
poistettavan, jätevedenpuhdistamolle johdettavan jätesuolaliuoksen kokonais-, 
haitta-aine- ja ravinnepitoisuuksista ja arvio jätevedenpuhdistamolla 
saavutettavista poistotehoista. Tulokset on raportoitava kolmen kuukauden 
sisällä ensimmäisen toimintavuoden jälkeen Kainuun ELY-keskukselle. 
Tarvittaessa luvan saajan on toimittava lupamääräyksessä 1 edellytetysti.  

15. Tehdasalueen työkoneiden huolto- ja pesuhallien sisäpuoliset vedet ja 
voimalaitoksen, soodakattilarakennuksen, kaasutinrakennuksen ja 
turbiinihallin lattiaviemäröinnin jätevedet ja muiden sellaisten alueiden 
jätevedet, joissa öljyjä voi prosessin poikkeustilanteissa joutua 
viemäriverkkoon, on johdettava standardin SFS-EN 858-1 mukaisiin I-luokan 
öljynerottimiin, joista lähtevän veden öljyhiilivetypitoisuus on alle 5 mg/l. 
Öljynerottimien jälkeen vedet, mikäli ne eivät ole muuten likaantuneita 
prosessivesiä, saadaan johtaa puhdistamon ohitse lupamääräyksen 11 
mukaisesti.  

16. Prosessissa muodostuva hukkalämpö on pyrittävä hyödyntämään 
mahdollisimman tehokkaasti.  
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Biojalostamon toiminnasta aiheutuvaa lämpökuormaa sisältävät 
jäähdytysvedet on johdettava viemäriputkella Oulujärveen tämän päätöksen 
liitteenä 6 olevan piirustuksen osoittamaan purkupaikkaan. Jäähdytysvesien 
likaantumattomuus on osoitettava lupamääräyksen 88 mukaisessa 
tarkkailuohjelmassa määrätyin mittauksin.  

Oulujärveen jäähdytysvesien mukana johdettava lämpöpäästö saa olla enintään 
2 000 TJ/v.  

Jääpeitteiseen aikaan on kohdat, joissa jään kantavuus on jäte- ja 
jäähdytysvesien lämpökuorman johtamisen vuoksi heikentynyt, merkittävä ja 
niistä on tiedotettava Kainuun ELY-keskuksen kanssa sovitusti.  

17. Biojalostamon jätevedenpuhdistamolta Oulujärveen johdettavien 
käsiteltyjen jätevesien aiheuttama kuormitus vesistöön saa olla enintään 
seuraava: 
 
Päästö Kuukausikeskiarvo 

[kg/vrk] 
 

Vuosikeskiarvo 
[kg/Adt] 

CODCr 
 

18 000 8,4 

AOX 
 

250 0,12 

Kokonaisfosfori 
 

14 0,006 

Kokonaistyppi 
 

250 0,15 

Kiintoaine 850 0,52 
 

Ammoniumtyppipitoisuus puhdistamolta Oulujärveen johdettavassa vedessä 
saa olla enintään 2 mg/l.  

Oulujärveen johdettava sulfaattikuorma saa on enintään 12 500 tonnia 
vuodessa.  

Jätevedenpuhdistamolta poistuvan käsitellyn jäteveden BOD:n on oltava 80 
%:ssa vuoden aikana määritetyistä näytteistä alle 25 mg/l.  

Biojalostamon jätevedenpuhdistamolla käsitellyt jätevedet on johdettava 
viemäriputkella Oulujärveen tämän päätöksen liitteenä 6 olevan piirustuksen 
osoittamaan purkupaikkaan. 

Biojalostamon jätevedenpuhdistamon ensimmäisen ylösajon alkamisesta 
lähtien käsiteltyjen jätevesien kokonaiskuormituksen [kg/vrk] 
kuukausikeskiarvot ja BOD-pitoisuus saavat olla kolmen kuukauden ajan 
enintään kaksinkertaisia yllä annettuihin raja-arvoihin nähden. Näitä kolmea 
kuukautta ei oteta huomioon vuosikeskiarvon tarkastelussa.  
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Kemiallisen hapenkulutuksen, kokonaistypen, kokonaisfosforin ja kiintoaineen 
osalta kuukausikeskiarvoina määrättyihin raja-arvoihin verrattavat arvot 
lasketaan kalenterikuukauden vuorokausien pitoisuusmittaustulosten ja 
päivävirtaaman perusteella laskettujen vuorokausikuormitusten keskiarvona. 
Vuorokauden mittaustulos analysoidaan virtaamapainotteisesti otetusta 
keräilynäytteestä.  

AOX:n kuukausikeskiarvona määrättyyn raja-arvoon verrattava arvo lasketaan 
kuukauden virtaamapainotteisesti otetusta keräilynäytteestä mitatusta 
tuloksesta kalenteripäivää kohti käyttäen laskennassa kyseisen kuukauden 
päivävirtaamien keskiarvoa.  

Vuosikeskiarvoja koskeva ominaiskuormitus lasketaan kalenterivuoden 
päätteeksi toteutuneen vuosikuormituksen sekä sulfaatti- ja liukosellun 
vuosituotannon summan osamääränä.  

18. Lupamääräyksen 17 päästömääräykset Oulujärveen johdettaville päästöille 
eivät koske jätevedenpuhdistamon laitteiden häiriötilanteita. Laitteen 
häiriötilanteeksi hyväksytään laitteen äkillisestä vikaantumisesta, 
mekaanisesta rikkoutumisesta tai muusta toiminnanharjoittajasta 
riippumattomasta ennakoimattomasta syystä aiheutuva jätevedenpuhdistamon 
toiminnan äkillinen heikentyminen. Näistä häiriöistä on ilmoitettava 
lupamääräyksen 69 mukaisesti viipymättä ELY-keskukselle. Häiriötilanteiden 
kesto saa olla enintään mitä lupamääräyksessä 72 on määrätty.  

Raja-arvotarkasteluihin ei myöskään lasketa mukaan enintään kerran vuodessa 
toistuvia suunniteltuja biojalostamon seisokin aikaisia jätevedenpuhdistamon 
huoltoseisokkitilanteita. Seisokeista on toimitettava hyvissä ajoin etukäteen 
suunnitelma valvovalle viranomaiselle. Suunnitelman on sisällettävä arvio 
siitä, millä aikavälillä puhdistamo ei seisokin vuoksi alita sille 
lupamääräyksessä 17 määrättyjä raja-arvoja.  

19. Oulujärveen johdettava vesi ei saa sisältää valtioneuvoston 
vesiympäristölle vaarallisista ja haitallisista aineista antaman asetuksen 
(1022/2006) liitteessä 1 A tarkoitettuja aineita eikä liitteissä 1 C2 ja D 
tarkoitettuja vesiympäristölle vaarallisia tai haitallisia aineita pitoisuuksina, 
jotka voivat johtaa ympäristölaatunormin ylittymiseen pintavedessä ja 
kaloissa.  

Luvan saajan on tehtävä ensimmäisen toimintavuoden aikana selvitys 
käsiteltyjen jätevesien todellisista liukoisen nikkelin, kadmiumin, elohopean ja 
lyijyn metallipitoisuuksista sekä nikkelin ja lyijyn biosaatavasta osuudesta. 
Selvitys on toimitettava Kainuun ELY-keskukselle yhdessä muun tarkkailun 
raportoinnin kanssa. Tarvittaessa luvan saajan on toimittava lupamääräyksessä 
1 edellytetysti.  
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Päästöt ilmaan  

20. Soodakattilan, meesauunin, rikkikonvertterin ja biomassakattilan 
savukaasut sekä liuottajan höngät on johdettava ilmaan vähintään 120 m 
korkean piipun kautta.  

21. Raaka-aineiden ja jätteiden käsittely sekä liikenne ja varastointi on 
järjestettävä siten, että ympäristön pölypäästöt ja niistä aiheutuvat haitat jäävät 
mahdollisimman vähäisiksi. Pölyn leviäminen tehdasalueen ulkopuolelle on 
estettävä.  

Soodakattila 

22. Soodakattilassa saa polttaa mustalipeän lisäksi mäntyöljyä, pikiöljyä, 
metanolia, raakatärpättiä, laimeita ja väkeviä hajukaasuja, biolietettä sekä 
raskasta ja kevyttä polttoöljyä. Soodakattila saa toimia väkevien hajukaasujen 
varapolttopaikkana. 

23. Soodakattilan sähkösuodattimien jälkeen ilmaan johdettavan savukaasun 
epäpuhtauksien pitoisuudet laskettuna 6 %:n happipitoisuudessa kuivaa kaasua 
saavat olla enintään: 
 
Epäpuhtaus 
 

Pitoisuus mg/m³(n) Laskentajakso 

Hiukkaset 
 

20 
15 

vrk-keskiarvo 
vuosikeskiarvo 

TRS 5 
7 

kk-keskiarvo 
vrk-keskiarvo 

NOx  260 
200 

kk-keskiarvo 
vuosikeskiarvo 

SO₂ 16 
8 

vrk-keskiarvo 
vuosikeskiarvo 

Soodakattilan ilmaan johdettavien ominaispäästöjen raja-arvot ovat 
vuosikeskiarvona seuraavat:  

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

Kaasumaisten rikkiyhdisteiden ominaispäästö on laskettava kalenterivuosittain 
ja raportoitava Kainuun ELY-keskukselle kalenterivuotta seuraavan 
tammikuun 15. päivään mennessä. Ominaispäästö on laskettava ilmaan 
johdetun kokonaispäästön ja sellutehtaan toteutuneen sulfaatti- ja liukosellun 
tuotantomäärän summan osamäärän mukaan.  

Raja-arvot eivät koske soodakattilan ylös- ja alasajotilanteita tai soodakattilan 
savukaasujen puhdistuslaitteiden lupamääräyksen 74 mukaisia häiriötilanteita. 
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Meesauuni 

24. Meesauunissa saa polttaa kuoren kaasutuslaitoksen tuotekaasun lisäksi 
pikiöljyä, mäntyöljyä, metanolia, raakatärpättiä, raskasta ja kevyttä 
polttoöljyä. 

25. Meesauunin ilmaan johdettavien päästöjen raja-arvot kuivassa 
savukaasussa 6 %:n happipitoisuudessa ovat seuraavat: 
 
Epäpuhtaus 
 

Pitoisuus Laskentajakso 

Hiukkaset 
 

20 mg/m³(n) 
25 mg/m³(n) 

vuosikeskiarvo 
vrk-keskiarvo 

TRS 8 mg S/m³(n) 
15 mg S/m³(n) 

vuosikeskiarvo 
vrk-keskiarvo 

NOx  450 mg/m³(n) vuosikeskiarvo 
 

SO₂ 50 mg SO2/m³(n) kk-keskiarvo 
 

 

Meesauunin ilmaan johdettavien ominaispäästöjen raja-arvot ovat 
vuosikeskiarvona seuraavat:  

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

Kaasumaisten rikkiyhdisteiden ominaispäästö on laskettava kalenterivuosittain 
ja raportoitava Kainuun ELY-keskukselle kalenterivuotta seuraavan 
tammikuun 15. päivään mennessä. Ominaispäästö on laskettava ilmaan 
johdetun kokonaispäästön ja sellutehtaan toteutuneen sulfaatti- ja liukosellun 
tuotantomäärän summan osamäärän mukaan. Raja-arvot eivät koske 
meesauunin ylös- ja alasajotilanteita tai meesauunin savukaasujen 
puhdistinlaitteiden häiriötilanteita.  

Rikkikonvertteri  

26. Toiminnassa muodostuvat väkevät hajukaasut on johdettava ensisijaisesti 
poltettavaksi rikkikonvertteriin. Rikkikonvertterissa saa polttaa myös 
metanolia, mikäli sen muu hyödyntäminen ei ole mahdollista.  

Rikkikonvertterin savukaasut on johdettava alkalipesurille ja sen jälkeen 
lupamääräyksen 20 mukaisen savupiipun kautta ulkoilmaan. Pesuliuos on 
pääosin hyödynnettävä prosessin kemikaalikierrossa. Mahdollinen 
ylimääräinen pesuliuos saadaan johtaa jätevedenpuhdistamolle.  

Rikkikonvertterin savukaasujen epäpuhtauksien pitoisuudet laskettuna 9 %:n 
happipitoisuudessa kuivaa kaasua saavat olla enintään: 
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TRS   4 mg S/m³(n)  vuosikeskiarvo  
  5 mg S/m³(n)  vrk-keskiarvo  
Rikkidioksidi  120 mg SO₂/m³(n) vuosikeskiarvo 
Typen oksidit  400 mg/m³(n) vuosikeskiarvo 

Rikkikonvertterin savukaasujen ilmaan johdettavien päästöjen ominaispäästöt 
saavat olla enintään: 

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

Biomassakattila ja apukattila 

27. Biomassakattilassa saa polttaa kuorta, purua, energiahaketta ja muita 
puhtaita puuperäisiä polttoaineita sekä biojalostamon jätevedenpuhdistamolla 
muodostuvia lietteitä. Apu- ja käynnistyspolttoaineena voidaan käyttää kevyttä 
tai raskasta polttoöljyä, mäntyöljyä tai mäntyöljypikeä.  

28. Biomassakattilan ilmaan johdettavien päästöjen raja-arvot kuivassa 
savukaasussa 6 %:n happipitoisuudessa ovat vuorokausikeskiarvona seuraavat:  

 
Hiukkaset   10 mg/m3(n)  
Rikkidioksidi  85 mg/m3(n)  
Typen oksidit  200 mg/m3(n)  
HCl   12 mg/m3(n)  
HF   1 mg/m3(n)*  
Elohopea   5 µg/m3(n)* 
  
*näytteenottojakson keskiarvo 

Raja-arvot eivät koske biomassakattilan ylös- ja alasajotilanteita.  

29. Apukattilan polttoaineena saa käyttää vain kevyttä polttoöljyä. Apukattilan 
savukaasujen NOx-päästö laskettuna NO2:na saa olla enintään 200 mg/m³(n). 
Savukaasut on johdettava ilmaan vähintään 20 m korkean piipun kautta.  

Päästöraja-arvoa ei sovelleta, jos apukattilan toiminta-aika on enintään 500 
käyttötuntia vuodessa kolmen vuoden liukuvana keskiarvona.  

Kuoren kaasutus  

30. Kaasutuslaitoksessa voidaan kaasuttaa kuorta, purua ja muuta puhdasta 
energiapuuta. Tukipolttoaineena saa käyttää kevyttä polttoöljyä.  

31. Kuoren kuivaus- ja kaasutuslaitoksen suunnittelussa ja toiminnassa on 
ehkäistävä laitokseen syötettävien polttoaineiden ja tuhkan käsittelystä 
aiheutuva pölyäminen ja hajupäästöt.  

Laitoksen toiminnan pöly- ja VOC-päästöt on selvitettävä laitoksen 
käyttöönoton jälkeen ensimmäisen toimintavuoden aikana ottaen huomioon 
kaikki kuivattavat ja kaasutuksessa käytettävät eri polttoaineet. 
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Tulokset on raportoitava kolmen kuukauden sisällä ensimmäisen 
toimintavuoden jälkeen Kainuun ELY-keskukselle. Tarvittaessa luvan saajan 
on toimittava lupamääräyksessä 1 edellytetysti.  

Hajukaasujen kerääminen ja käsittely  

32. Toiminnassa muodostuvat väkevät hajukaasut on kerättävä ja käsiteltävä 
pääosin polttamalla rikkikonvertterissa rikkihapon tuottamiseksi. Mahdolliset 
ylijäämäkaasut saa polttaa soodakattilassa, joka toimii myös väkevien 
hajukaasujen varapolttopaikkana. Väkevien hajukaasujen polton on toimittava 
jatkuvasti myös mainittujen polttopaikkojen häiriötilanteissa. 

Tilanteissa, joissa väkeviä hajukaasuja ei voida turvallisuussyistä johtaa 
polttoon, voidaan ne johtaa käsittelemättöminä soodakattilan piipun kautta 
ulkoilmaan. Jokaisesta tällaisesta tilanteesta on raportoitava lupamääräyksen 
69 mukaisesti. Mikäli polttopaikkoja ei saada viipymättä otettua käyttöön, on 
tehtaan tuotanto ajettava alas. 

Väkevien hajukaasujen keräily on toteuttava ensisijaisesti siten, että 
keräyslinjoissa ei ole hallitsemattomia hajukaasupäästöjä aiheuttavia 
vesilukkoja. 

33. Toiminnassa muodostuvat laimeat hajukaasut on kerättävä ja johdettava 
poltettavaksi soodakattilaan tai meesauuniin. Keräyksen ja käsittelyn 
häiriötilanteissa laimeat hajukaasut voidaan johtaa suoraan soodakattilan 
piippuun. Laimeiden hajukaasujen keräily- ja käsittelyjärjestelmän 
käytettävyyden on oltava vähintään 98 % kuukausittaisesta toiminta-ajasta. 

Sulan liuottajan laimeat hajukaasut saa johtaa pesurin kautta lupamääräyksessä 
20 mainittuun piippuun. 

34. Luvan saajan on tarkkailtava haisevien rikkiyhdisteiden keräily- ja 
käsittelyjärjestelmien tehokkuutta. Kaikki järjestelmien häiriötilanteet 
(ajankohdat ja kestoajat, erityisesti poltto- ja varapolttopaikkojen ohitusajat 
sekä aiheutuneet päästöt ja suoritetut toimenpiteet) on kirjattava.  

Luvan saajan on osana lupamääräyksen 4 velvoitetta toimitettava Kainuun 
ELY-keskukselle yksityiskohtainen kuvaus rakennettavasta hajukaasujen 
keräysjärjestelmästä ja sen kattavuudesta.  

Valkaisun ja klooridioksidilaitoksen päästöt ilmaan  

35. Massan valkaisussa sekä klooridioksidilaitoksella syntyvät klooripitoiset 
höngät on käsiteltävä pesureilla ennen ulkoilmaan johtamista.  

Pesureilta ilmaan johdettavien hönkäkaasujen klooripitoisuus (Cltot) saa olla 
jaksottaisessa mittauksessa enintään 20 mg/m3. 
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Mittaustulosten vertaaminen raja-arvoihin  

36. Soodakattilan ja meesauunin hiukkas-, TRS-, SO2- ja NOx-pitoisuuksia on 
mitattava jatkuvasti. Rikkikonvertterin TRS-, SO2- ja NOx- pitoisuuksia on 
mitattava jatkuvasti. Biomassakattilan hiukkas-, SO2- ja NOx- ja HCl- ja HF-
pitoisuuksia on mitattava jatkuvasti. 

Raja-arvoon verrattavat keskiarvot määritetään jatkuvatoimisesti mitatuista 
raja-arvoon verrattavista tuntikeskiarvoista, jotka saadaan vähentämällä 
mitatusta arvosta mittalaitteelle määritetty mittaustuloksen 95 %:n 
luotettavuutta kuvaava osuus laskettuna raja-arvopitoisuudesta. 
Mittaustuloksen 95 prosentin luotettavuutta kuvaava osuus ei saa kuitenkaan 
ylittää rikkidioksidin ja typenoksidien osalta 20 prosenttia eikä hiukkasten ja 
TRS:n osalta 30 prosenttia. 

Jatkuvissa mittauksissa vuosi-, kuukausi- ja vuorokausikeskiarvo on kaikkien 
hyväksyttävien tuntikeskiarvojen keskiarvo. Päästöraja-arvoja katsotaan 
noudatetun, jos yksikään raja-arvoon verrattava päästöjen keskiarvo ei ylitä 
raja-arvoa.  

Klooridioksidilaitoksen ja valkaisimon pesurin klooripäästöjen, 
rikkikonvertterin hiukkaspäästöjen sekä biomassakattilan elohopeapäästöjen 
mittaukset on tehtävä jaksottaisina mittauksina. Pitoisuudet on mitattava 
vähintään kerran vuodessa. Kertamittauksissa mittaustulos on kolmen 
vähintään 30 minuuttia kestävän peräkkäisen mittauksen keskiarvo. 
Päästöraja-arvoja katsotaan kertamittauksissa noudatetun, jos mittaustulosten 
keskiarvo alittaa raja-arvon. Kertamittausten osalta mittausepävarmuutta ei 
vähennetä ennen vertaamista raja-arvoihin. 

Apukattilan päästöraja-arvon katsotaan alitetun, kun asetuksen 1065/2017 
mukaisten määräaikaismittausten tulos alittaa raja-arvon. 

Kokonaispäästöjä laskettaessa on käytettävä jatkuvatoimisten mittausten osalta 
mitattuja pitoisuuksia ilman mittausepävarmuuden vähentämistä ja 
kertamittausten osalta mittaussarjan yksittäisten mittaustulosten aritmeettista 
keskiarvoa ilman mittausepävarmuuden vähentämistä.  

Ominaispäästöraja-arvojen laskennassa käytetään päästömittausten arvoja 
ilman mittausepävarmuuden vähentämistä sekä sellutehtaan todellisia 
toteutuneita sulfaattisellun ja liukosellun yhteenlaskettuja tuotantomääriä.  

Jos jatkuvissa mittauksissa hylätään jonakin vuorokautena enemmän kuin 
kolme tuntikeskiarvoa mittausjärjestelmän toimintahäiriön tai huollon vuoksi, 
on kyseisen vuorokauden mittaukset mitätöitävä. Tuntikeskiarvo on hylättävä, 
jos mittausjärjestelmän toimintahäiriön tai huollon vuoksi tuntikeskiarvon 
laskentaan käytettävistä hetkittäisarvoista hylätään enemmän kuin 1/3. 

Jos jatkuvatoimisten mittausten tuloksista joudutaan hylkäämään mittaukset 
vuoden aikana yli kymmenenä päivänä, on ryhdyttävä toimiin 
mittausjärjestelmän luotettavuuden parantamiseksi. Toimet 
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mittausjärjestelmän luotettavuuden parantamiseksi on esitettävä Kainuun 
ELY-keskukselle kahden kuukauden kuluessa 10 vuorokauden kiintiön 
ylittymisestä.  

Melu 

37. Biojalostamon toiminnasta aiheutuva melu ei saa ylittää ympäristön 
asumiseen käytettävillä kiinteistöillä päivällä (klo 7–22) keskiäänitasoa 
(LAeq) 55 dB(A) eikä yöllä (klo 22–7) 50 dB(A). Jäähdytysveden 
pumppaamosta aiheutuva melu ei saa lähimmillä vakituiseen ja vapaa-ajan 
asumiseen käytettävillä alueilla ylittää A-painotettua ekvivalenttimelutasoa 
(LAeq) 45 dB(A). Raja-arvoon verrattavaan mittaus- tai laskentatulokseen on 
lisättävä 5 dB, jos melu on iskumaista tai kapeakaistaista. 

38. Tehokas meluntorjunta on otettava huomioon toimintojen sijoittamisessa 
sekä koneiden ja laitteiden suunnittelussa, valinnassa, käytössä ja 
kunnossapidossa. Pistemäiset melun päästölähteet on koteloitava / varustettava 
äänenvaimentimin melun vaimentamiseksi ja melun leviämisen estämiseksi. 
Puun käsittelykentän ja kuorimon alueen sekä tehdasalueen liikenteen melun 
leviämistä on ehkäistävä meluseinämien ja -vallien yms. ratkaisujen avulla. 

39. Tehtaan toiminnasta aiheutuva melupäästö ja ympäristömelutasot on 
selvitettävä mittaamalla ulkopuolisen asiantuntijan toimesta. Koko laitosta 
koskeva meluselvitys on tehtävä ensimmäisen toimintavuoden aikana. 
Selvityksen perusteella on päivitettävä melun leviämismallinnus. 

Suunnitelma melutason selvittämisestä on toimitettava hyväksyttäväksi 
aluehallintovirastolle osana lupamääräyksen 88 mukaista 
tarkkailusuunnitelmaa. 

Jätteet ja niiden käsittely ja hyödyntäminen 

40. Toiminta on järjestettävä siten, että siitä muodostuu mahdollisimman 
vähän jätettä. Luvan saajan on oltava selvillä prosessijätteidensä haitta-
ainepitoisuuksista ja niiden liukoisuudesta sekä tarvittaessa jätteen 
kaatopaikkakelpoisuudesta.  

Muodostuvat jätteet on ensisijaisesti ohjattava uudelleenkäytettäväksi tai 
kierrätettäväksi. Toissijaisesti jätteet on hyödynnettävä aineena tai energian 
tuotannossa. Mikäli hyötykäyttö ei ole mahdollista, jätteet on toimitettava 
loppusijoitettavaksi laitokseen, käyttökohteeseen tai kaatopaikalle, jonka 
ympäristöluvassa tai sitä vastaavassa päätöksessä on hyväksytty kyseisen 
jätteen hyödyntäminen tai käsittely. Jätteitä kuljettavien toiminnanharjoittajien 
on oltava ELY-keskuksen ylläpitämässä jätteen ammattimaista kuljettamista 
koskevassa jätehuoltorekisterissä. 

Toiminnassa muodostuvat jätteet on lajiteltava ja säilytettävä toisistaan 
erillään siten, että jätteiden hyödyntämismahdollisuuksia ei jätteitä 
sekoittamalla heikennetä. Jätteet on varastoitava ja käsiteltävä siten, että niistä 



  22 (160) 
   
 

ei aiheudu roskaantumista, hajuhaittaa tai muutakaan ympäristön 
pilaantumisen vaaraa.  

Biojalostamon rakentamisessa ja toiminnassa muodostuvat keskeiset maa-
ainesjätteet ja prosessijätteet luokitellaan seuraaviin jäteluokkiin: 
 
Jäte 
 

Jätenimike Syntypaikka 

Pilaantumattomat maa- ja 
kiviainekset 

17 05 04 Maanrakentaminen 

Meesauunin tiilijäte 
 

17 01 02  Talteenotto 

Meesauunin kalkkipöly 
 

03 03 09 Talteenotto 

Poltettu kalkki 
 

03 03 09 Talteenotto 

Meesa 
 

03 03 09 Talteenotto 

Viherlipeäsakka 
 

03 02 03 Talteenotto 

Prosessilietteet, rejektit 
 

03 03 99 Sellutehdas 

Biomassakattilan lentotuhka 
 

10 01 03 Energiantuotanto 

Biomassakattilan pohjatutka 
 

10 01 01 Energiantuotanto 

Kaasuttimen tuhka 
 

10 01 01 Energiantuotanto 

Kuori- ja hiekkajäte 
 

03 03 01 
03 03 99 
 

Puunkäsittely 

Kuituliete 
 

03 03 10 Jätevedenpuhdistamo 

Bioliete 
 

19 08 12 Jätevedenpuhdistamo 

Muu puhdistamoliete 
 

19 08 14 Jätevedenpuhdistamo 

Meesauunin kalkkipöly, poltettu kalkki ja meesa eivät ole jätettä, jos ne alle 
kolmen vuoden varastointiajan jälkeen palautetaan prosessiin.  

41. Rakentamisen yhteydessä louhittava kiviaines tai poistettava 
pilaantumaton mineraali- tai pintamaa eivät ole jätettä, jos ne välittömästi tai 
lyhytaikaisen varastoinnin jälkeen toimitetaan tehdasalueelle tai sen 
ulkopuolelle hyödynnettäväksi rakennus- tai muussa toiminnassa, eivätkä 
massat omaa haponmuodostuspotentiaalia ja ne täyttävät muutoinkin 
kohteeseen hyödynnettäväksi soveltuvalle maa- ja kiviainekselle asetettavat 
vaatimukset.  
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Mikäli massoja ei voida hyödyntää heti tai kohtuullisen lyhyen 
rakentamiskohteessa tapahtuvan varastoinnin jälkeen, ne on loppusijoitettava 
paikkaan, jolla on lupa vastaanottaa kyseisiä maa-ainesjätteitä.  

Rakentamisessa tai toiminnassa muodostuneet pilaantuneet maamassat on 
toimitettava käsiteltäväksi toimintaan, jolla on lupa niiden vastaanottoon.  

42. Vaaralliset jätteet on varastoitava niille varatussa paikassa, suljetuissa ja 
asianmukaisesti merkityissä astioissa katettuna ja tiiviillä alustalla siten, ettei 
niistä aiheudu maaperän, pinta- tai pohjavesien pilaantumisvaaraa tai muuta 
haittaa ympäristölle. Erilaiset vaaralliset jätteet on pidettävä erillään toisistaan 
ja muista jätteistä ja merkittävä ominaisuuksiensa mukaan.  

Vaaralliset jätteet on toimitettava käsiteltäväksi laitokseen tai kohteeseen, jolla 
on niiden käsittelyyn oikeuttava ympäristölupa. Luovutettaessa vaarallisia 
jätteitä ne on pakattava tiiviiseen ja jätteen vaaraominaisuuksilla merkittyyn 
pakkaukseen. Vaarallista jätettä luovutettaessa on jätteiden siirrosta laadittava 
siirtoasiakirja. Vaarallisia jätteitä voidaan välivarastoida ennen niiden 
toimittamista käsiteltäväksi enintään vuosi.  

43. Luvan saajan on nimettävä vastuuhenkilö jätteenkäsittelyyn liittyvän 
toiminnan asianmukaista hoitoa, käyttöä, käytöstä poistamista ja niihin 
liittyvää toiminnan seurantaa ja tarkkailua varten. Vastuuhenkilön on oltava 
toiminnanharjoittajan palveluksessa ja hänellä on oltava tehtävien hoitamiseksi 
riittävä ammattitaito. Luvan saajan on huolehdittava vastuuhenkilön ja muun 
henkilökunnan asiantuntemuksen ylläpidosta ja riittävästä koulutuksesta sekä 
riittävän tiedon antamisesta jätteen toimittajille, kuljettajille ja muille 
sidosryhmille. 

Tehdaskaatopaikkaa koskevat yleiset lupamääräykset  

44. Tehdaskaatopaikka on luokitukseltaan tavanomaisen jätteen kaatopaikka. 
Sinne saa loppusijoittaa seuraavia KaiCell Fibers Oy:n Paltamon 
biojalostamon toiminnoissa muodostuvia tavanomaisiksi jätteiksi luokiteltavia 
prosessijätteitä: 

 
Jätekoodi Jäte Sallittu enimmäismäärä 

läjityskosteudessa t/v 
 

03 03 02 Soodasakka 
 

18 100 

03 03 09 Kalkkijäte ja meesauunin 
tiilijäte 
 

1 000 

03 03 99 Prosessilietteet ja rejektit 
 

1 400 

10 01 01 Kuoren kaasuttimen tuhka 
 

1080 

10 01 03 Biomassakattilan tuhka 
 

2 900 
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Kaatopaikalle saa loppusijoittaa vain sellaista tavanomaista jätettä, jonka 
biohajoavan ja muun orgaanisen aineksen pitoisuus määritettynä orgaanisen 
hiilen kokonaismääränä tai hehkutushäviönä on enintään 10 prosenttia. Tämä 
ei koske kaasutuksessa, energiantuotannossa tai jätteen polttamisessa syntyvää 
lento- tai pohjatuhkaa, jos sen liuenneen orgaanisen hiilen pitoisuus on alle 
800 milligrammaa kilogrammassa määritettynä L/S suhteessa 10 joko jätteen 
omassa pH:ssa tai pH:ssa 7,5–8 eikä soodasakkaa.  

45. Jätteenkäsittelyalueelle loppusijoitettavaksi tai käsiteltäväksi tuotavat 
jätekuormat on punnittava.  

Kaatopaikalle sijoitettava jäte on esikäsiteltävä siinä laajuudessa ja sellaisin 
menetelmin kuin se on terveydelle tai ympäristölle aiheutuvan vaaran tai 
haitan ehkäisemiseksi taikka jätehuollon asianmukaisen järjestämisen kannalta 
tarpeen sekä teknisesti ja taloudellisesti mahdollista.  

Jätteitä ei saa laimentaa tai sekoittaa muuhun jätteeseen tai aineeseen 
kaatopaikkakelpoisuuden saavuttamiseksi.  

46. Kaatopaikalle sijoitettavista jätteistä on tehtävä perusmäärittely 
valtioneuvoston asetuksen kaatopaikoista (331/2013) 17–19 § mukaisesti. 
Vastaavuustestaus näille jätteille on tehtävä kahdesti vuodessa 
perusmäärittelyssä määritettyjen parametrien osalta edellä mainitun asetuksen 
20 § mukaisesti. 

47. Toiminnassa muodostuvat neste- tai lietemäiset jätteet on esikäsiteltävä 
ennen loppusijoittamista tai muuta käsittelyä kuivaamalla altaassa tai muilla 
tavoin. Jätteenkäsittelyalueelle saa rakentaa tätä tarkoitusta varten erillisen 
lietealtaan. Lietealtaan suotovedet on johdettava sellutehtaan 
jätevedenpuhdistamolle. Lietealtaaseen saa vastaanottaa meesajätettä, 
prosessiperäisiä lietteitä ja imuautolietteitä sekä muita toiminnassa 
muodostuvia lietemäisiä jätteitä. 

48. Jätteenkäsittelyalueelle rakennettavalla varastokentällä saa välivarastoida 
ja käsitellä hakemuksen mukaisia jätteitä ennen niiden toimittamista 
hyödynnettäväksi tai loppusijoitettavaksi kohteeseen, jolla on asianmukainen 
lupa niiden vastaanottoon. 

Välivarastointiaika saa olla jäte-eräkohtaisesti enintään kolme vuotta ennen 
hyötykäyttöön toimittamista ja yksi vuosi ennen loppusijoittamista. 
Tarvittaessa kentällä saa varastoida myös jätteenkäsittelyalueen 
rakentamisessa tarvittavia materiaaleja erillään jätteistä. Kaatopaikkojen 
rakentamisen, sulkemisen ja päästöjen hallinnan sekä tarkkailun osalta on 
tässä päätöksessä määrätyn lisäksi noudatettava, mitä valtioneuvoston 
asetuksessa kaatopaikoista (331/2013) säädetään. 

Tehdaskaatopaikan rakenteet ja täyttö  

49. Kaatopaikka-alue on sijoitettava päätöksen liitteessä 6 osoitetulle alueelle.  

Jätetäytön yläpinta saa nousta enintään tasolle +151,0 m (N2000).  



  25 (160) 
   
 

Yleiset määräykset  

50. Rakennettavilta alueilta on poistettava kasvillisuus ja pintamaa. Pohjamaa 
on muotoiltava kauttaaltaan reunoja kohti viettäväksi siten, että läjitysalueelle 
ei muodostu jätetäytön sisäistä vettä kerääviä painanteita. 

51. Pohjamaan kantavuus on oltava luontaisesti tai rakennusteknisin toimin 
vahvistettuna sellainen, että alueella on tulevalla kuormituksella riittävä 
varmuus maapohjan sortumista vastaan, eikä pohjarakenteen teknisen 
toimivuuden kannalta haitallisia painumia muodostu. Kantavuudeltaan 
erilaisten maapohjien rajapintoihin on tehtävä riittävät siirtymäkiilat 
painumaerojen rajoittamiseksi. Painumavaaraa aiheuttavat hienojakoiset tai 
eloperäiset maalajit on poistettava ja sijoitettava ylijäämämaiden läjitysalueille 
tai hyödynnettävä maisemointitöissä. 

52. Kaatopaikalle sijoitetun jätteen joutuminen kosketuksiin pohjaveden 
kanssa sekä tilanne, jossa pohjan eristerakenteen alle voi syntyä rakenteen 
toimivuutta vaarantava pohjaveden aiheuttama noste, on estettävä 
rakenteellisin toimin. Ne on suunniteltava ja toteutettava siten, että 
kuivatusjärjestelyillä ei vaaranneta ympäristönsuojelurakenteiden toimintaa.  

Jätteenkäsittelyalueen ympärille on kaivettava ympärysojat, joilla estetään 
ulkopuolisen puhtaan valumaveden kulkeutuminen läjitysalueille.  

53. Kaatopaikan vaiheittain rakentaminen on suunniteltava ja toteutettava 
siten, että tiivisrakenteet ja vesien keräysjärjestelmät on luotettavasti 
yhdistettävissä aina seuraavaan vaiheeseen. 

Tehdaskaatopaikan pohjarakennetta koskevat määräykset  

54. Kaatopaikan pohjalle on rakennettava mineraalinen tiivistyskerros siten, 
että se vastaa suojatasoltaan yhden metrin paksuista kerrosta kivennäismaata, 
jonka vedenläpäisevyysarvo (k) on pienempi kuin 1,0*10-9 m/s. Rakenne 
voidaan toteuttaa 500 millimetrin kerrospaksuudella materiaalista, jonka 
vedenläpäisevyysarvo on pienempi kuin 6,7*10-10 m/s. 

55. Tiivistyskerroksen päälle on asennettava vähintään 2,0 mm:n HDPE-
muovista muodostuva keinotekoinen eriste. Sen päälle ja mineraalisen 
tiivisteen laadusta riippuen myös sen alle on rakennettava suojakerros, joka 
koostuu suojageotekstiilistä, mineraalisesta materiaalista tai eristeen päällä 
käyttöön soveltuvasta sivutuotteesta. Suojakerroksen paksuuden on oltava 
vähintään 200 mm tai vaihtoehtoisesti suojageotekstiilin paino vähintään 1 200 
g/m2. Suojakerros on suunniteltava ja toteutettava siten, että se ei estä 
kaksoiseristerakenteen tehokasta toimintaa. Keinotekoisen eristeen ja sen 
suojakerroksen päällä saa liikkua koneilla vasta, kun niiden päälle on tehty 
vähintään 300 millimetriä paksu mineraalinen lisäsuojakerros. Lisäsuojakerros 
on toteutettava niin, ettei se rakennettaessa tai käytön aikana riko alla olevaa 
suojageotekstiiliä tai hienojakoisesta kiviaineksesta rakennuttua suojakerrosta.  
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Suojakerroksien materiaalin ja paksuuden on täytettävä kalvontoimittajan 
asettamat laatuvaatimukset. 

56. Tiivistysrakenteeseen mahdollisesti tehtävät putkien yms. läpiviennit on 
tehtävä kyseiseen rakenteeseen tarkoitetuilla menetelmillä, joita käyttäen 
läpiviennin tiiveys vastaa keinotekoisen eristeen tiiveyttä. Kaatopaikka on 
rakennettava ja sitä on käytettävä siten, että maaperän tai rakennekerrosten 
routiminen ei vahingoita tiivistysrakennetta. 

57. Suojakerroksen päälle on rakennettava kuivatuskerros, jonka paksuuden on 
oltava vähintään 500 mm ja vedenläpäisevyysarvo vähintään k > 1*10-3 m/s. 
Suojakerros voi olla osa kuivatuskerrosta.  

Tehdaskaatopaikan pintarakennetta koskevat määräykset  

58. Kaatopaikan täyttöalueiden reunaluiskien lopullinen kaltevuus saa olla 
enintään 1:3. Lakiosat on muotoiltava kauttaaltaan mahdollisimman paljon 
reunoja kohden kallistaviksi. Muotoillun ja tiivistetyn jätetäytön päälle on 
rakennettava tämän päätöksen mukainen pintarakenne kolmen vuoden 
kuluessa lopullisen täyttötason saavuttamisesta.  

59. Pintarakenteen on täytettävä kaatopaikkoja koskevan asetuksen 
vaatimukset.  

Pintarakenteessa on oltava tiivistyskerros, joka vastaa 500 mm:n kerrosta 
vedenläpäisevyydeltään enintään k ≤ 1*10-9 m/s. 

Tiivistyskerroksen päälle on rakennettava kuivatuskerrokseksi vähintään 500 
mm:n paksuinen kerros mineraalimateriaalista, jonka vedenjohtavuus on 
vähintään 1,0*10-3 m/s. Kuivatuskerros voidaan korvata käyttökohteeseen 
soveltuvalla salaojamatolla, joka vastaa veden johtamisominaisuuksiltaan 500 
mm:n kerrosta vedenläpäisevyydeltään vähintään 1,0*10-3 m/s mineraalista 
kuivatuskerrosta. 

Kuivatuskerroksen päälle on asennettava vähintään 1,0 metrin paksuinen 
pintakerros. Tarpeen mukaan kerrokset on erotettava toisistaan tarkoitukseen 
soveltuvalla geotekstiilillä. Mikäli pintarakenne toteutetaan edellä mainitulla 
salaojamatoilla, on pintakerroksen oltava vähintään 1500 mm paksu.  

Varastokentän rakennetta koskevat määräykset  

60. Jätteiden välivarastokenttä on rakennettava asfalttipintaisena. Kentän 
rakennekerrokset on mitoitettava siten, että maaperän routiminen ei vahingoita 
asfalttikerrosta. 

Kentän alueelta muodostuvat valuma- ja hulevedet on kerättävä kallistuksin ja 
viemäröinnein ja johdettava käsiteltäväksi biojalostamon 
jätevedenpuhdistamolle. Varastokentän sivuille on rakennettava kentän tasosta 
vähintään 200 mm korkeat reunapenkereet tai kenttää kohden olevat 
kallistukset, joilla estetään hulevesien ja jätteiden kulkeutuminen kentän 
ulkopuolelle.  
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Rakentamista ja laadunvalvontaa koskevat määräykset  

61. Tämän päätöksen mukaiset rakenteet voidaan korvata muilla 
ympäristönsuojelullisesti vastaavan suojatason täyttävillä rakenneratkaisuilla. 
Yksityiskohtainen suunnitelma vaihtoehtoisesta rakenteesta ja sen 
ominaisuuksista on toimitettava aluehallintoviraston hyväksyttäväksi 
viimeistään kuusi (6) kuukautta ennen rakentamisen aloittamista.  

Rakenteisiin ja niiden sijainteihin voidaan tehdä Kainuun ELY-keskuksen 
hyväksynnällä vähäisiä, rakenteiden toimintaa haittaamattomia muutoksia. 

62. Kaatopaikan ja varastointikentän sekä käsittelyaltaan rakenteissa saa 
hyödyntää omassa toiminnassa muodostuvia rakennustekniset vaatimukset 
täyttäviä puhtaita maa-ainesjätteitä.  

63. Kaatopaikkatoiminta voidaan aloittaa, kun Kainuun ELY-keskus on 
riippumattoman valvojan yhteenvedon ja laadunvalvontakokeiden tulosten 
perusteella todennut tehtyjen ympäristönsuojelurakenteiden olevan 
suunnitelmien mukaisia ja täyttävän niille tässä lupapäätöksessä asetetut 
vaatimukset.  

Vakuus kaatopaikan sulkemisen varmistamiseksi 

64. Luvan saajan on ennen jätteiden loppusijoittamisen aloittamista asetettava 
1 300 000 euron vakuus asianmukaisen jätehuollon varmistamiseksi. Vakuus 
sisältää täyttöalueen sulkemisen (1 250 000 euroa) ja kaatopaikan tarkkailun 
(50 000 euroa).  

Mikäli kaatopaikka-aluetta rakennetaan ja otetaan käyttöön vaiheittain, 
voidaan myös vakuus asettaa osissa. Tällöin vakuus on asetettava toiminnan 
alkaessa ensimmäisen vuoden aikana arvioidusti käyttöön otettavan 
kaatopaikan pinta-alan perusteella. Vakuuden laskennan perusteena on 
käytettävä jokaista käyttöön otettavan täyttövaiheen laskennallista 
sulkemisvaiheen pinta-alaneliömetriä kohden sulkemiskustannusta 25 €/m2.  

Laajenevan kaatopaikan osalta vakuutta on vuosittain, tammikuun aikana 
tarkistettava edellä mainitun neliöhinnan perusteella. Kaatopaikan vakuuden 
on vastattava käytössä olevien jätealueiden ja kyseisen toimintavuoden aikana 
suunnitelmien mukaan käyttöön otettavan kaatopaikka-alueen pinta-
alaneliömetriä kohden aiheutuvaa sulkemiskustannusta.  

Vakuus on asetettava ennen jätteiden sijoittamisen aloittamista Kainuun ELY-
keskukselle omavelkaisena pankkitakauksena, vakuutuksena tai pantattuna 
talletuksena. Pankkitalletuksesta on toimitettava ELY-keskukseen 
talletustodistus kuittaamattomuussitoumuksella Kainuun ELY-keskuksen 
hyväksi. Vakuuden antajan on oltava luotto-, vakuutus- tai muu 
ammattimainen rahoituslaitos, jolla on kotipaikka Euroopan talousalueeseen 
kuuluvassa valtiossa.  

Vakuuden on oltava voimassa yhtäjaksoisesti tai määrävälein toistuvasti 
uusittuna vähintään kolme kuukautta vakuuden kattamien toimien 
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suorittamisesta ja niiden ilmoittamisesta valvontaviranomaiselle. Jos vakuuden 
voimassaoloa jatketaan, uusiminen on tehtävä vähintään kolme kuukautta 
ennen edellisen vakuuskauden päättymistä niin, että vakuus on koko ajan 
voimassa. 

Muutoksia vakuusjärjestelyihin ei saa tehdä ilman Kainuun ELY-keskuksen 
hyväksyntää.  

Lupaviranomainen voi hakemuksesta vapauttaa vakuutta velvoitteiden 
täyttymisen perusteella. 

Raaka-aineiden ja kemikaalien käyttö ja varastointi 

65. Raaka-aineiden, polttoaineiden ja kemikaalien sekä muodostuvien 
jätteiden varastointi, käsittely ja siirrot on järjestettävä siten, ettei toiminnasta 
aiheudu roskaantumista, palovaaraa, pöly-, haju- tai hygieniahaittaa tai 
maaperän, pohjaveden tai pintaveden pilaantumista.  

66. Nestemäiset kemikaalit, prosessiliuokset ja polttoaineet on varastoitava 
kullekin kemikaalityypille tarkoitetussa, asianmukaisesti merkityssä säiliössä 
tai astiassa suoja-altaalla tai reunakorokkein varustetussa varastotilassa. Säiliöt 
on rakennettava siten, että suoja-altaan tai reunakorokkein varustetun tilan 
tilavuus vastaa vähintään 110 % altaan sisällä olevan suurimman säiliön 
tilavuutta. Vaihtoehtoisesti säiliöt voivat olla kaksoisvaippasäiliöitä, jotka on 
varustettu vuodonilmaisimilla ja ylitäytönestimillä. 

Samaan säiliöryhmään ei saa sijoittaa keskenään vaarallisesti reagoivia 
kemikaaleja tai kemikaaleja, jotka syövyttävät muun varoallastilassa olevan 
säiliön rakennemateriaalia, perustusta, vallitilan suojakalvoa tai muuta 
rakennetta. Varastotilojen lattiakaivot on varustettava asianmukaisin 
suojakansin tai sulkuventtiilein.  

Nestemäisten kemikaalien ja polttoaineiden lastaus-, purku- ja 
tankkauspaikkojen on oltava suojattuja niin, että mahdollisen 
kemikaalivuodon sattuessa vuoto ei pääse maaperään, viemäriin tai vesiin ja 
että se voidaan ottaa talteen. Vaarallisten nestemäisten kemikaalien 
lastaamiseen tai purkamiseen käytettävät säiliöiden täyttö- ja tyhjennyspaikat 
on allastettava siten, että allastuksella saadaan kerättyä talteen suurimman 
tyhjennettävän kuljetussäiliön tilavuus. Varastojen sekä purku- ja 
lastauspaikkojen pinnoitteiden sekä mahdollisten viemäreiden sulkulaitteiden 
kunto on tarkastettava säännöllisesti ja todetut vauriot korjattava viipymättä.  

Polttoaine- ja kemikaalisäiliöiden sekä niihin liittyvien putkitusten on oltava 
sellaisia, että jätevedenpuhdistamolle tai Oulujärveen laskeviin ojiin tai 
puroihin ei pääse häiriötilanteissakaan kemikaaleja, jätteitä tai jätevesiä, jotka 
merkittävästi haittaavat puhdistamon toimintaa tai puhdistamolietteen 
asianmukaista käsittelyä tai aiheuttavat pilaantumista tai sen vaaraa vesistössä.  
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67. Käytettävistä ympäristölle haitallisista kemikaaleista on pidettävä ajan 
tasalla olevaa luetteloa, ja uusista käyttöön otetuista tai käytöstä poistetuista 
kemikaaleista on raportoitava viimeistään vuosiraportin yhteydessä.  

68. Prosessiin takaisin kierrätettävää meesaa saa välivarastoida tehdasalueella 
asfaltoidulla kentällä, jonka hulevedet on viemäröity jätevedenpuhdistamolle. 

Meesaa saa välivarastoida kentällä kerrallaan 10 000 tonnia.  

Meesaa saa varastoida kentällä enintään kolme vuotta ennen sen palauttamista 
prosessiin. Välivarastoinnin aloittamisesta on tehtävä ilmoitus Kainuun ELY-
keskukselle.  

Häiriötilanteet ja muut poikkeukselliset tilanteet  

69. Luvan saajan on varauduttava mahdollisiin poikkeuksellisiin tilanteisiin. 
Jos laitosalueelta on joutunut tai uhkaa joutua vesistöön, ilmaan tai maaperään 
laadultaan ja määrältään poikkeuksellinen päästö, luvan saajan on välittömästi 
ryhdyttävä toimenpiteisiin päästön rajoittamiseksi ja vahinkojen torjumiseksi. 
Poikkeuksellisen tilanteen syyt on selvitettävä.  

Toiminnassa tapahtuvista poikkeuksellisista tilanteista, tuotantohäiriöistä, 
vahingoista tai onnettomuuksista, joista saattaa aiheutua vaaraa tai haittaa 
ympäristölle tai terveydelle tai määrältään tai laadultaan poikkeavia päästöjä 
Oulujärveen tai ilmaan tai joissa kemikaaleja, polttonesteitä tai muita aineita 
pääsee vuotamaan maaperään, pinta- tai pohjavesiin, viemäriin tai ilmaan, on 
ilmoitettava viipymättä Kainuun ELY-keskukselle ja Paltamon kunnan 
ympäristönsuojeluviranomaiselle. Poikkeuksellisista tilanteista on ilmoitettava 
myös Paltamon kunnan terveydensuojeluviranomaiselle, mikäli päästöistä voi 
aiheutua vaaraa terveydelle.  

70. Luvan saajan on rakennettava jätevedenpuhdistamon yhteyteen 
tilavuudeltaan vähintään 30 000 m3 varoallas, johon voidaan tarvittaessa 
johtaa prosessin tai jätevedenpuhdistamon häiriötilanteissa muodostuvia vesiä 
tai sammutusvesiä.  

Varoallas on tyhjennettävä niin pian kuin se on mahdollista vaarantamatta 
jäteveden puhdistamon toimintaa.  

71. Vahinko- ja onnettomuustilanteiden varalle laitosalueella on oltava 
tarpeelliset ympäristövahinkojen alkutorjuntaan tarkoitetut laitteet ja 
tarvikkeet aina helposti saatavilla. Vuotoina ympäristöön päässeet kemikaalit 
ja muut ympäristölle tai terveydelle vaaralliset aineet on kerättävä välittömästi 
talteen.  

72. Jätevesipäästöjen osalta lupamääräyksen 18 mukaisia puhdistusprosessin 
puhdistinlaitteen häiriötilanteita saa olla enintään 240 tuntia minkä tahansa 12 
kuukauden jakson aikana. 

73. Rikkikonvertterin savukaasujen puhdistinlaitteiden rikkoutuessa tai sen 
toiminnan muissa häiriötilanteissa puhdistinlaite on korjattava 24 tunnin 
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kuluessa. Mikäli normaaliin toimintaan ei voida palata 24 tunnin kuluessa, 
päästöjä on rajoitettava toimintaa rajoittamalla. Rikkikonvertteria saa käyttää 
ilman savukaasujen puhdistusta enintään 120 tuntia 12 kuukauden jakson 
aikana.  

74. Soodakattilan savukaasujen puhdistinlaitteiden häiriöiden, jolloin 
lupamääräyksen 23 raja-arvoja ei sovelleta, kesto saa olla enintään 200 tuntia 
vuodessa. 

Meesauunin savukaasujen puhdistinlaitteiden häiriöiden, jolloin 
lupamääräyksen 25 raja-arvoja ei sovelleta, kesto saa olla enintään 200 tuntia 
vuodessa. 

Soodakattilan tai meesauunin toiminta on keskeytettävä, ellei normaaliin 
toimintaan voida palata 24 tunnin kuluessa tai muuten, esimerkiksi polttotehoa 
alentamalla tai polttoainetta muuttamalla aliteta luvassa määrättyjä päästöraja-
arvoja. 

Vesistöön rakentamista ja vedenottoa koskevat lupamääräykset  

75. Vesialueella tapahtuvat vedenoton imuputken ja jäähdytys- ja jäteveden 
viemäriputkien rakennustyöt on tehtävä siten, ettei niistä aiheudu sellaista 
veden samentumista tai muuta vahingollista seurausta, joka kohtuullisin 
kustannuksin on estettävissä. 

Luvan saajan on huolehdittava siitä, ettei työn aikana vesistön tai rannan 
käyttöä vaikeuteta enempää kuin on välttämätöntä. Työstä aiheutuvat 
välittömästi ilmenevät vahingot ja edunmenetykset on viipymättä korvattava 
vahingonkärsijälle. 

Rakenteisiin saa Kainuun ELY-keskuksen hyväksymällä tavalla tehdä sellaisia 
muutoksia, joilla ei ole oleellista merkitystä rakenteen toimivuuteen ja jotka 
eivät lisää haitallisia vaikutuksia ympäristöön. 

76. Vedenoton imuputki ja jäähdytys- ja jäteveden viemäriputket on pidettävä 
tarkoitustaan vastaavassa kunnossa. Luvan saajan on tarkkailtava jätevesien 
purkuputkien kuntoa ja tiiveyttä ELY-keskuksen kanssa sovittavalla tavalla. 

Ruoppaukset ja massojen läjitys  

77. Putkien asentamisen edellyttämät ruoppaustyöt on tehtävä 25.3.2019 
toimitetun hakemuksen täydennyksen liitteen 8, 23.3.2019 päivätyn 
suunnitelman ”KCF Paltamo, Järveen asennettavien putkilinjojen 
esisuunnitelma” mukaisesti sekä muutoin hakemuksesta ilmenevästi. Massat 
on siirrettävä putkilinjan sivuun ja käytettävä putken asentamisen jälkeen 
kaivannon täyttöön. 

78. Ruoppausalue on töiden ajaksi rajattava muusta vesistöstä silttiverholla.  
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Putket 

79. Vedenottoputki sekä jäähdytysvesi- ja jätevesien viemäriputket on tehtävä 
25.3.2019 toimitetun hakemuksen täydennyksen liitteen 8, suunnitelman 
”KCF Paltamo, Järveen asennettavien putkilinjojen esisuunnitelma” 
sisältämien 28.2.2019 päivättyjen piirustusten nro 101010295-20 
”Esisuunnitelma, raakaveden otto asemapiirustus, MK 1:1000”, nro 
101010295-21 ”Esisuunnitelma, Purkuputket jätevesi ja jäähdytysvesi, 
asemapiirustus, MK 1:1000” osoittamiin paikkoihin sekä piirustusten nro 
101010295-22 ”Esisuunnitelma, Vedenotto, pituusleikkaus, MK 1:500 / 1:50, 
nro 101010295-23 ”Esisuunnitelma, Jätevesi purkuputki, pituusleikkaus, MK 
1:500 / 1:50”, nro 101010295-24 ”Esisuunnitelma, Raakavedenotto, 
pituusleikkaus, MK 1:500 / 1:50” (oikeastaan jäähdytysveden purkuputki) ja 
nro 101010295-25 ”Esisuunnitelma, Poikkileikkaukset, MK 1:100” 
osoittamalla tavalla sekä muutoin hakemuksen ja mainitun liitteen mukaisesti.  

Jätevesien purkuputken pää on varustettava jätevesivirtausta hajottavalla 
järjestelmällä. Sitä koskevat suunnitelmat on toimitettava lupamääräyksen 4 
mukaisesti Kainuun ELY-keskukselle. Mikäli sekoittumista halutaan tehostaa 
ejektorilla tai vastaavalla rakenteella, on sitä varten haettava erikseen 
aluehallintovirastolta vesilain mukainen lupa.  

Vedenottoputken sekä jäähdytys- ja jäteveden viemäriputkien sijainti 
rantautumispaikkoineen on merkittävä Liikenneviraston (nykyisin 
Väylävirasto) ohjeen nro 23/2014 ”Ilmajohtojen sekä kaapeleiden ja 
putkijohtojen asettaminen ja merkitseminen vesialueella” mukaisesti sekä 
noudatettava Väyläviraston määräystä vesiliikennemerkeistä ja valo-
opasteista. Merkkitauluissa on ilmoitettava putken omistaja sekä putkien pään 
etäisyys taulusta. Talvisin on putken pään kohta merkittävä heikon jään 
aiheuttaman vaaran välttämiseksi ELY-keskuksen hyväksymällä tavalla. 
Merkintään käytettävät rakenteet on pidettävä kunnossa.  

80. Vedenottoputki sekä jäähdytysvesi- ja jätevesien viemäriputket on 
suunnitelman mukaisesti upotettava pohjaan tehtävään kaivantoon tai 
laskettava painotettuna pohjaan niin, että ne pysyvät paikallaan kaikissa 
olosuhteissa. Putkien ulkopuolisessa painotuksessa on käytettävä muodoltaan 
sellaisia painoja, joissa ei ole kalanpyydyksiin tarttuvia ulokkeita.  

Vedenotto  

81. Raakavesipumppaamo on tehtävä hakemuksessa olevan periaatekuvan 
mukaisesti sekä muutoin hakemuksesta ilmenevästi. Pumppaamo on pidettävä 
tarkoitustaan vastaavassa kunnossa. 

82. Biojalostamolle saa johtaa toiminnan edellyttämän määrän järvivettä 
käytettäväksi jäähdytys- ja prosessivetenä.  

Vedenoton aloittamisesta on etukäteen ilmoitettava Kainuun ELY-keskukselle 
sekä Paltamon kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Luvan saajan on 
jatkuvatoimisesti mitattava otettavan veden määrää ja lämpötilaa. Vedenoton 



  32 (160) 
   
 

olennaisista muutoksista sekä mahdollisista vesistöön vaikuttavista häiriö- tai 
poikkeustilanteista on tehtävä ilmoitus edellä mainituille viranomaisille. 

Töiden aloittaminen ja lopettaminen 

83. Vesistöön rakentamiseen on ryhdyttävä neljän vuoden kuluessa ja 
rakentaminen on toteutettava olennaisilta osin 10 vuoden kuluessa siitä, kun 
tämä päätös on tullut lainvoimaiseksi. Muuten lupa ja myönnetyt 
käyttöoikeudet raukeavat.  

Luvan saajan on selvitettävä ennen vesirakennustöiden aloittamista 
hankealueella olevien muiden johtojen, kaapeleiden ja rakenteiden sijainti. 
Työalueella olevien johtojen, kaapeleiden ja muiden rakenteiden siirrot tai 
risteämiset on suunniteltava ja toteutettava niiden omistajien hyväksymällä 
tavalla.  

Töiden päätyttyä rakennuspaikat on saatettava asianmukaiseen ja 
maisemallisesti hyväksyttävään kuntoon. Luvan saajan on poistettava 
vesistöstä ja sen rannalta rakennusjätteet ja rannalta ylimääräinen kaivumaa. 

Aloittamis- ja valmistumisilmoitus  

84. Rakentamisen aloittamisesta on etukäteen ilmoitettava kirjallisesti 
Kainuun ELY-keskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueelle, Lapin 
ELY-keskuksen kalatalousviranomaiselle, Paltamon kunnan 
ympäristönsuojeluviranomaiselle ja Väylävirastolle sekä 
tarkoituksenmukaisella tavalla vesialueiden omistajille.  

85. Vesirakennustöiden valmistumisesta on 60 päivän kuluessa ilmoitettava 
kirjallisesti aluehallintovirastolle, Kainuun ELY-keskuksen ympäristö ja 
luonnonvarat -vastuualueelle, Lapin ELY-keskuksen kalatalousviranomaiselle 
sekä Paltamon kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle.  

Luvan saajan on lisäksi toimitettava putkien linjausten paikannustiedot sekä 
muuttuneet kartoitustiedot (esim. rantaviiva, syvyystiedot) Liikenne- ja 
viestintävirasto Traficomille sen hyväksymässä muodossa.  

Tarkkailu- ja raportointimääräykset  

Rakentamisen aikainen tarkkailu  

86. Vedenotto- ja purkuputkien asentamisesta ja niihin liittyvistä 
ruoppauksista sekä muista tehtävistä toimista on pidettävä käyttöpäiväkirjaa. 
Käyttöpäiväkirjaan on merkittävä ainakin seuraavat tiedot:  

- hyödynnettävät ja loppusijoitettavat maamassat,  
- tiedot rakentamistöiden etenemisestä päivittäin,  
- käytössä olevat työmenetelmät,  
- silmämääräiset havainnot veden samentumisesta ja samentumisalueen 
laajuudesta,  
- kaikki tapahtumat, joilla on vaikutusta työmailta lähtevän veden laatuun tai 
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vesistökuormitukseen,  
- mahdolliset valitukset ja toimenpiteet niiden johdosta ja  
- mahdolliset poikkeukset suunnitelmista.  

Käyttöpäiväkirjan merkinnät on tehtävä Kainuun ELY-keskuksen kanssa 
sovitulla tavalla. Päiväkirja säilytetään työmaalla ja sen käytöstä vastuullisen 
henkilön yhteystiedot ilmoitetaan ELY-keskukselle.  

Vesialueella tai rantavyöhykkeellä tehtävien ruoppausten vaikutuksia veden 
laatuun on tarkkailtava rakennuskohteittain vähintään kolmesta pisteestä. 
Näytteet on otettava rakentamisen aikana viikoittain ja niistä on määritettävä 
ainakin veden kiintoainepitoisuus ja sameus. Tarkkailu on aloitettava viikkoa 
ennen rakentamisen aloittamista ja sitä on jatkettava vähintään kaksi viikkoa 
rakentamiskohteen valmistumisen jälkeen.  

Rakentamisvaiheessa aiheutuvan vesistön samentumaa on seurattava 
rakentamispäivinä silmämääräisesti. Samentuman kokonaislaajuus on 
todennettava rakentamisaikana viikoittain rakentamiskohteen läheisen 
vesialueen kattavalla, kuvauskopterilla (drone) tehtävällä spektri- tai 
videokamerakuvauksella.  

Luvan saajan on toimitettava rakentamisvaihetta koskeva tarkkailusuunnitelma 
hyväksyttäväksi ELY-keskukselle viimeistään kolme kuukautta ennen 
vesistörakentamisen alkamista tai muuna ELY-keskuksen kanssa sovittuna 
aikana ennen rakentamisen aloittamista.  

Toiminnan, päästöjen ja vaikutusten tarkkailu  

87. Luvan saajan on tarkkailtava toimintaa ja sen päästöjä sekä niiden 
vaikutuksia ympäristössä hakemuksessa esitettyjen periaatteiden ja päätöksen 
liitteessä 4 määrätyn mukaisesti.  

88. Luvan saajan on kahdeksan kuukautta ennen biojalostamon toiminnan 
aloittamista toimitettava hakemusasiana Pohjois-Suomen aluehallintovirastoon 
biojalostamon toimintaa koskeva yksityiskohtainen toiminnan, päästöjen ja 
vaikutusten tarkkailusuunnitelma, johon on liitettävä vähintään hakemuksessa 
esitetyt ja tämän päätöksen liitteessä 4 määrätyt asiat.  

89. Tarkkailulle ja raportoinnille on nimettävä vastuuhenkilö, jonka 
yhteystiedot on ilmoitettava Kainuun ELY-keskukselle, Paltamon kunnan sekä 
Kajaanin kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisille.  

90. Tarkkailun luotettavuuden varmistamiseksi mittaukset, näytteenotto ja 
analysointi on tehtävä standardien mukaisin menetelmin. Mittauksia voidaan 
korvata tarkoituksenmukaisilla, anturitekniikkaan perustuvilla mittalaitteilla 
tehtävillä mittauksilla edellyttäen, että muutokset eivät heikennä tarkkailun 
luotettavuutta, kattavuutta tai lupamääräysten noudattamisen valvottavuutta. 
Siltä osin, kun esimerkiksi haitta-aineille ei ole standardisoituja 
analyysimenetelmiä, voidaan käyttää myös muita, yleisessä käytössä olevia 
menetelmiä.  
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Toiminnan muuttaminen, keskeyttäminen ja/tai lopettaminen  

91. Toiminnan pysyvästä tai pitkäaikaisesta keskeyttämisestä sekä toiminnan 
valvonnan kannalta olennaisista muutoksista on viipymättä ilmoitettava 
Kainuun ELY-keskukselle ja Paltamon kunnan 
ympäristönsuojeluviranomaiselle.  

Toiminnan loputtua on alueelta poistettava kaikki ympäristön pilaantumisen 
vaaraa aiheuttavat koneet ja laitteet, tuotteet, kemikaalit, polttoaineet ja jätteet. 
Luvanhaltijan on huolehdittava, että toiminnan lopettamisen jälkeenkin 
päästöjen rajoittamiseksi tarpeelliset rakenteet ja laitteet ovat käytössä ja 
pysyvät toimintakuntoisena siihen asti, kunnes lupaviranomainen 
jälkihoitovaiheen päästö- ja vaikutustarkkailutietojen perusteella päättää, että 
järjestelmät eivät ole tarpeen. Luvanhaltija vastaa toiminnan päätyttyä edelleen 
tarpeellisista toimenpiteistä pilaantumisen ehkäisemiseksi, toiminnan 
vaikutusten selvittämisestä ja tarkkailusta. 

Luvanhaltijan on hyvissä ajoin, viimeistään yhtä vuotta ennen toiminnan 
lopettamista, esitettävä ympäristölupaviranomaiselle hakemusasiana 
yksityiskohtainen suunnitelma vesiensuojelua, ilmansuojelua, 
maaperänsuojelua ja jätehuoltoa koskevista toiminnan lopettamiseen liittyvistä 
toimista. Sulkemissuunnitelmassa on vertailtava laitosalueen nykytilaa 
ympäristönsuojelulain mukaiseen perustilaselvitykseen.  

92. Luvanhaltijan on viimeistään kuusi (6) kuukautta ennen 
jätteenkäsittelyalueen tai sen ensimmäisen osan sulkemista toimitettava 
Kainuun ELY-keskukselle lupamääräyksien 3 ja 4 mukaiset suunnitelmat, 
kaatopaikan sulkemis- ja maisemointisuunnitelma, esitys sulkemisen 
jälkeisestä tarkkailusta ja kaatopaikoista annetun valtioneuvoston asetuksen 
(331/2013) 41 §:n tarkoittama perustilaselvitys sekä lupamääräyksen 6 
mukainen esitys riippumattomasta laadunvalvonnasta.  

93. Kaatopaikan pitäjä vastaa toiminnan lopettamisen jälkeen kaatopaikan ja 
alueella sijaitsevien käsittely- ja välivarastointialueiden hoidosta niin kauan 
kuin toiminnasta aiheutuu haitallisten aineiden päästöjä tai voidaan olettaa 
olevan haitallisia vaikutuksia ympäristöön, kuitenkin vähintään 30 vuoden 
ajan.  

Kalatalousmaksu ja vahinkoa estävä toimenpidevelvoite  

94. Luvan saajan on maksettava Lapin ELY-keskuksen 
kalatalousviranomaiselle (Pohjois-Suomen kalatalouspalvelut) 3 000 euron 
suuruinen kalatalousmaksu käytettäväksi kalakannoille ja kalastukselle 
vesistössä rakentamisesta aiheutuvien vahinkojen ehkäisemiseen. Maksu on 
maksettava ennen kuin vesistörakennustyöt alkavat.  

95. Luvan saajan on istutettava vesiin johdettavien päästöjen vaikutusalueelle 
vuosittain syyskuun loppuun mennessä 200 000 kappaletta keskipituudeltaan 
vähintään 65 millimetrin mittaista 1-kesäistä kuhaa Lapin ELY-keskuksen 
kalatalousviranomaisen (Pohjois-Suomen kalatalouspalvelut) hyväksymän 



  35 (160) 
   
 

kalatalousvelvoitteen toteuttamissuunnitelman mukaisesti. 
Kalatalousvelvoitteen tuloksellisuutta on tarkkailtava säännöllisesti. 
Kalatalousvelvoitteen toteuttamissuunnitelma ja siihen sisältyvä velvoitteen 
tuloksellisuuden tarkkailusuunnitelma on toimitettava 
kalatalousviranomaiselle viimeistään kuusi kuukautta ennen jäte- ja 
jäähdytysvesien johtamisen aloittamista.  

Mikäli tarkkailusta tai muuten saatavat tiedot antavat aihetta, voidaan 
istutettavaa lajia tai istukkaiden ikää tai kokoa muuttaa, tai toteuttaa velvoite 
kokonaan tai osittain muuna toimenpiteenä kuitenkin niin, ettei velvoitteen 
rahallinen arvo muutu.  

96. Luvan saajan on maksettava Lapin ELY-keskuksen 
kalatalousviranomaiselle (Pohjois-Suomen kalatalouspalvelut) vuosittain 
15 000 euron suuruinen kalatalousmaksu. Maksu on maksettava ensimmäisen 
kerran sinä vuonna, kun biojalostamon jäähdytys- ja jätevesien johtaminen 
alkaa ja sen jälkeen vuosittain maaliskuun loppuun mennessä tai 
kalatalousviranomaisen kanssa erikseen sovittavalla tavalla.  

Kalatalousmaksu on käytettävä tässä päätöksessä tarkoitettujen biojalostamon 
jäähdytysvesien ja käsiteltyjen jätevesien johtamisesta Oulujärven kalastolle ja 
kalastukselle aiheutuvien vahinkojen ehkäisemiseksi. Maksua voidaan käyttää 
kalanpoikasten ja pyyntikokoisten kalojen ja/tai rapujen istutuksiin, kalojen 
elinympäristöjen hoitoon ja kunnostuksiin, kaupallista kalastusta ja 
virkistyskalastusta edistäviin toimenpiteisiin sekä muihin 
tarkoituksenmukaisiin kalantuotantoa ja saaliin arvoa lisääviin sekä saaliin 
hyödyntämistä ja kalastusta edistäviin toimenpiteisiin. Lisäksi maksua voidaan 
käyttää näiden toimenpiteiden suunnitteluun ja tuloksellisuuden seurantaan.  

Käyttöoikeuskorvaukset ja korvattavat vahingot  

97. Luvan saajan on maksettava myönnetyistä käyttöoikeuksista tämän 
päätöksen liitteen 3 korvausluettelon mukaiset kertakaikkiset korvaukset. 
Käyttöoikeusalueet ilmenevät liitteen 3 karttapiirustuksesta.  

Käyttöoikeuskorvaukset on maksettava ennen putkilinjan rakentamisen 
aloittamista (eräpäivä 1). Korvaukset on maksettava kuitenkin viimeistään 
vuoden kuluessa tämän päätöksen lainvoimaiseksi tulemisesta, vaikka 
rakentamista ei aloitettaisi sitä ennen (eräpäivä 2).  

98. Luvan saajan on maksettava biojalostamon päästöistä vesiin jäte- ja 
jäähdytysvesien purkupaikkojen vaikutusalueella Oulujärven vesistössä 
aiheutuvasta kalastuksen tuoton menetyksestä Paltamo I ja Paltamo II 
osakaskunnille sekä Paltamon kunnalle tämän päätöksen liitteestä 3 ilmenevät 
kertakaikkiset korvaukset. 

Korvaus on maksettava ennen biojalostamon jäte- ja jäähdytysvesien vesistöön 
johtamisen aloittamista (eräpäivä 1). Korvaus on maksettava kuitenkin 
viimeistään vuoden kuluessa tämän päätöksen lainvoimaiseksi tulemista, 
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vaikka jäte- ja jäähdytysvesien johtamista ei aloitettaisi sitä ennen (eräpäivä 
2).  

99. Luvan saajan on maksettava biojalostamon päästöistä vesiin jäte- ja 
jäähdytysvesien purkupaikkojen vaikutusalueella aiheutuvasta 
vesistösidonnaisesta virkistyskäyttöhaitasta rantakiinteistöjen omistajille 
tämän päätöksen liitteestä 3 ilmenevät vuotuiskorvaukset. Vahinkoalueet 
ilmenevät liitteen 3 karttapiirustuksesta.  

Vesistösidonnaiset virkistyskäyttöhaittakorvaukset on maksettava jäte- ja 
jäähdytysvesien johtamisen aloittamisvuodesta lähtien siten, että ensimmäisen 
kerran vuotuiskorvaus maksetaan 30 vuorokauden kuluessa jäte- ja 
jäähdytysvesien johtamisen aloittamisesta (eräpäivä 1) ja sen jälkeen 
vuosittain tammikuun loppuun mennessä (eräpäivä 2).  

Luvan saajan on huolehdittava, että korvaus maksetaan sille taholle, jonka 
hallinnassa kiinteistö on jäte- ja jäähdytysvesien johtamisen alkaessa. 

100. Virkistyskäyttöhaittakorvausten korvausratkaisun täydentämistä varten 
luvan saajan on kuuden (6) kuukauden kuluessa tämän päätöksen 
lainvoimaiseksi tulemisesta pantava aluehallintovirastossa vireille hakemus 
biojalostamon päästöistä vesiin aiheutuvan vesistösidonnaisen 
virkistyskäyttöhaitan korvaamiseksi vesistöön rajoittuville rakennetuille 
rantakiinteistöille tämän päätöksen liitteestä 3A ilmenevällä 
aluehallintoviraston laajentamalla haitta-alueella. Hakemuksessa on esitettävä 
selvitys laajennetulla haitta-alueella sijaitsevien rantakiinteistöjen 
käyttötarkoituksesta (vakituinen asunto, loma-asunto, rakentamaton) sekä 
tehtävä korvausesitys. 

Luvan saajan on ennen jäte- ja jäähdytysvesien johtamisen aloittamista 
asetettava Pohjois-Suomen aluehallintovirastolle 50 000 euron suuruinen 
hyväksyttävä vakuus jäte- ja jäähdytysvesien johtamisesta aiheutuvan 
vesistösidonnaisen virkistyskäyttöhaitan korvaamisesta. Vakuus on asetettava 
pankkitakauksena tai -talletuksena. Vakuuden vapauttamisesta päättää 
aluehallintovirasto ympäristönsuojelulain mukaisena lupaviranomaisena.  

101. Virkistyskäyttöhaittakorvausten tarkistamista ja mahdollista 
korvausratkaisun täydentämistä varten luvan saajan on viimeistään kolmannen 
toimintavuoden päätyttyä pantava aluehallintovirastossa vireille erityiseen 
käyttöön otettujen rantakiinteistöjen omistajille jäte- ja jäähdytysvesien 
vaikutusalueella aiheutuvien vahinkojen korvaamista koskeva asia. 
Hakemukseen on liitettävä tarkkailuihin perustuva selvitys päästöjen 
vaikutuksista, vahinkoalueen laajuudesta ja aiheutuneista vahingoista sekä 
tehtävä vahingonkärsijäkohtainen korvausesitys. Selvityksessä on erityisesti 
arvioitava määrättyjen korvausten riittävyyttä, mukaan lukien lupamääräyksen 
100 mukaisen laajennetun haitta-alueen korvaukset, sekä vahinkoalueen 
oikeellisuutta. 

102. Eräpäivän jälkeen maksetuille edellä lupamääräyksissä 97–99 määrätyille 
korvauksille on maksettava vuotuista viivästyskorkoa, joka on seitsemän 
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prosenttiyksikköä korkeampi kuin kulloinkin voimassa oleva korkolain 12 
§:ssä tarkoitettu viitekorko. 

Mikäli toimintaa ei aloiteta, luvan saajalla on oikeus vesilain 13 luvun 18 §:n 
mukaisesti vaatia perusteetta tai liikaa maksetun korvauksen palauttamista 
lupaviranomaiselle osoitetulla hakemuksella.  

103. Toiminnasta kaupallisille kalastajille ja kalastusmatkailuyrityksille 
aiheutuvista vahingoista on pyrittävä sopimaan. Jollei niiden korvaamisesta 
sovita, on luvan saajan viimeistään kolmen kuukauden kuluessa rakentamisen 
aloittamisesta pantava aluehallintovirastossa vireille kaupallisille kalastajille ja 
kalatalousmatkailuyrityksille Oulujärven alueella aiheutuvien vahinkojen 
korvaamista koskeva asia. Hakemukseen on liitettävä selvitys kaupallisesta 
kalastuksesta ja kalastusmatkailutoiminnasta päästöjen vaikutusalueella, 
päästöjen vaikutuksista ja arvio aiheutuvista vahingoista sekä 
vahingonkärsijäkohtainen korvausesitys.  

Luvan saajan on ennen jäte- ja jäähdytysvesien johtamisen aloittamista 
asetettava Pohjois-Suomen aluehallintovirastolle 50 000 euron suuruinen 
hyväksyttävä vakuus toiminnasta mahdollisesti kaupallisille kalastajille ja 
kalastusmatkailuyrityksille aiheutuvien vahinkojen korvaamisesta. Vakuus on 
asetettava pankkitakauksena tai -talletuksena. Vakuuden vapauttamisesta 
päättää aluehallintovirasto ympäristönsuojelulain mukaisena 
lupaviranomaisena. 

Ohjaus ennakoimattomien vahinkojen varalle  

Ympäristölupaa koskeva hanke  

Vahingon kärsijä voi hakea luvanhaltijalta korvausta ennakoimattomasta 
vesistön pilaantumisesta koskevasta vahingosta. Hakemus tulee tehdä 
aluehallintovirastolle. Ennakoimatonta vahinkoa koskevan 
korvaushakemuksen yhteydessä voi esittää myös luvasta poiketen aiheutetun 
vahingon korvaamista koskevan vaatimuksen.  

Vesitaloushanke  

Vahingon kärsijä voi hakea luvanhaltijalta korvausta ennakoimattomasta 
vahingosta tai toimenpiteitä niiden poistamiseksi. Hakemus tulee tehdä 
aluehallintovirastolle 10 vuodessa valmistumisilmoituksen saapumisesta tai 
sitä jäljemmästä rakennustöiden valmistumisesta. Kuitenkin rakennelman 
sortumisesta tms. syystä aiheutuvasta vahingosta korvausta voi hakea 10 
vuoden määräajan jälkeen. 

Myös viranomainen voi edellyttämättömien, yleiseen etuun kohdistuvien 
vahingollisten vaikutusten vuoksi hakea luvan haltijan velvoittamista 
vahinkojen vähentämistoimenpiteisiin samassa ajassa. 

Aluehallintovirasto on perustellut ratkaisua ja lupamääräyksiä päätöksestä 
tarkemmin ilmenevästi. 
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Vaatimukset hallinto-oikeudessa 

1.  ovat vaatineet, että -nimisen 
kiinteistön  osalta määrätty käyttöoikeuskorvaus korotetaan 
asuinrakennuksille maksettavaa korvausta vastaavaan 750 euroon vuodessa. 
Vaatimusta on perusteltu sillä, että kiinteistöllä sijaitsevan rakennuksen 
käyttötarkoitus on muutettu loma-asunnosta vakituiseksi asuinrakennukseksi 
Paltamon kunnan 23.5.2019 tekemällä maankäyttö- ja rakennuslain mukaisella 
päätöksellä.  

2.  on vaatinut aluehallintoviraston päätöstä muutettavaksi 
valituksesta tarkemmin ilmenevällä tavalla ja siitä ilmenevin perustein.  

3. ovat vaatineet, että -
nimisen kiinteistön  osalta määrätty käyttöoikeuskorvaus 
korotetaan asuinrakennuksille maksettavaa korvausta vastaavaan 750 euroon. 
Vaatimusta on perusteltu sillä, että kiinteistöllä sijaitsevan rakennuksen 
käyttötarkoitus on muutettu loma-asunnosta vakituiseksi asuinrakennukseksi 
Paltamon kunnan 5.5.2017 tekemällä maankäyttö- ja rakennuslain mukaisella 
päätöksellä. 

4.  ovat vaatineet, että 
aluehallintoviraston päätös kumotaan ja hakemus hylätään tai asia palautetaan 
aluehallintovirastolle uudelleen käsiteltäväksi. Lisäksi muutoksenhakijat ovat 
vaatineet, että -nimiselle kiinteistölle  aiheutuvista 
haitoista määrätään maksettavaksi korvausta 300 euroa vuodessa eli 
kertakaikkisena korvauksena 6 000 euroa.  

Vaatimustensa tueksi muutoksenhakijat ovat esittäneet muun ohella seuraavaa: 

Lupahakemuksen mukaan koko laitoksen hukkalämpökuorma käsiteltäisiin 
johtamalla hukkalämpö Oulujärveen. Aluehallintovirasto on tästä poiketen 
lupamääräyksin edellyttänyt hakemukseen nähden uutena menettelynä 
Oulujärveen johdettavan lämpökuorman rajoittamista ilmajäähdytyksen 
kautta. Lupamääräyksen 16 perustelujen mukaan noin 75 % biojalostamon 
lauhdevesien lämpökuormasta poistettaisiin ilmajäähdytyksen avulla. 

Oulujärveen johdettavan lämpökuorman rajoittaminen lupapäätöksen 
mukaisesti on sinänsä tärkeää, sillä lupahakemuksessa päästettäväksi esitetty 
lämpökuorma lämmittäisi Oulujärveä merkittävästi, mikä puolestaan 
voimistaisi laitoksen muiden päästöjen haitallisia vaikutuksia vesieliöstölle ja 
järven ekologiseen tilaan. 

Hakemuksessa ei kuitenkaan ole esitetty ilmajäähdytyksen sijoituspaikkaa, 
eikä ilmajäähdytyksestä aiheutuvien haittojen vähentämistapoja tai tornien 
optimaalisia sijoituspaikkoja ole voitu arvioida. Aluehallintoviraston käytössä 
ei ole ollut edes yleisluonteisia hakijan laatimia suunnitelmia 
ilmajäähdytyksen toteutustavasta. Lupaan ei myöskään sisälly 
ilmajäähdytyksen järjestämistä koskevia täsmentäviä lupamääräyksiä eikä 
ilmajäähdytyksen sijoituspaikka tehdasalueella ole tiedossa. 
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Aluehallintovirasto on toiminut ympäristönsuojelulain vastaisesti 
muuttaessaan lämpöpäästöjen purkupaikan vesistöstä (lauhdevesi) ilmaan 
(ilmajäähdytys) luvan päätöskäsittelyn yhteydessä ilman, että hakijalle on 
ympäristönsuojelulain 40 §:n mukaisesti varattu mahdollisuus täydentää 
hakemustaan hukkalämmön päästöjen osalta ja esittää päästöjen vähentämisen 
eri teknis‐taloudelliset vaihtoehdot.  

Päätös jäähdytystornien sijoittamisesta, jäähdytyspäästön purkupaikasta ja 
päästöjen määrästä on rinnasteinen jäteveden purkupaikan valintaan ja sillä on 
olennainen merkitys hankkeen vaikutuksiin. Jäähdytystornit ovat massiivisia 
rakenteita, joilla voi olla ympäristöön ja lähialueen asukkaille huomattavia 
haitallisia vaikutuksia, esimerkiksi melu, maisemahaitta, höyry/sumu ja sen 
vaikutukset liikenneturvallisuuteen. Tällainen hankkeen ja sen 
ympäristövaikutusten muutos on niin olennainen, että siitä olisi tullut kuulla 
vaikutusalueen asukkaita ja kiinteistönomistajia. Asia tulee viimekädessä 
palauttaa uuteen käsittelyyn ympäristönsuojelu- ja vesilain mukaisen 
kuulemisvelvoitteen laiminlyömisen johdosta. Luvanhakijan tulee uudistetussa 
hakemuksessa kuvata, miten se aikoo toteuttaa ilmajäähdytyksen. Mikäli 
katsotaan, että ilmajäähdytyksen toteuttaminen vaatii myös 
ympäristövaikutusten arviointimenettelyn, tulee hakemus nyt esitetyssä 
muodossa hylätä. 

Muutoksenhakijoiden omistamalla -nimisellä kiinteistöllä  
on venevalkamarasite niin sanotulla korvausalueella sijaitsevan -
nimisen kiinteistön  rannassa. Biojalostamon jätevesien 
johtamisesta seuraava rehevöityminen aiheuttaa venevalkaman käytölle haittaa 
ainakin veneen ja ranta-alueen lisääntyvän puhdistus- ja hoitotarpeen vuoksi. 
Venevalkamaa käytetään veneenpidon ohella myös uinti‐ ja virkistysrantana, 
joten haittaa aiheutuu myös alueen virkistyskäytölle. Haitasta tulee määrätä 
maksettavaksi korvausta 300 euroa vuodessa eli kertakaikkisena korvauksena 
6 000 euroa.  

5.  on katsottava vaatineen, että aluehallintoviraston päätös 
kumotaan ja lupahakemus hylätään. Mikäli päätöstä ei kumota, on 
kiinteistöjen arvon alenemisesta määrättävä maksettavaksi korvausta. 

Biojalostamolle ei olisi saanut myöntää ympäristölupaa, sillä ympäristö- ja 
vesitalousluvan myöntämisedellytysten ei ole osoitettu täyttyneen. Luvan 
mukainen jäte- ja jäähdytysvesien johtaminen Oulujärven 
Kiehimänjokisuuhun ja tähän liittyvät ruoppaus- ja rakentamistoimet 
aiheuttavat Paltaselän pilaantumisen ja Oulujärven tilan heikentymisen.  

Toiminnan ja sen päästöjen vaikutuksia Paltaselkään ei ole tutkittu riittävästi, 
joten lupa on myönnetty puutteellisten ympäristövaikutus- ja päästöselvitysten 
perusteella. Päästöjen vaikutuksia tulisi selvittää tarkemmin. Hankkeen tuotot 
ovat vesistölle ja sen käyttömahdollisuuksille aiheutuviin haittoihin verrattuna 
pienet. Kalastajille ja kiinteistönomistajille maksettavat korvaukset ovat 
vähäisiä tai olemattomia. 
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6.  ja hänen asiakumppaninsa ovat vaatineet, että 
aluehallintoviraston päätös kumotaan ja lupahakemus hylätään. 
Muutoksenhakijat ovat lisäksi vaatineet aluehallintoviraston päätöksen 
täytäntöönpanon kieltämistä.  

Vaatimustensa tueksi muutoksenhakijat ovat esittäneet muun ohella seuraavaa: 

Biojalostamon ympäristö- ja vesitalouslupa ei täytä lainsäädännön 
vaatimuksia, koska luvanhakija ei ole arvioinut hankkeensa ja toiminnallisen 
hankekokonaisuuden, puunhankinta mukaan lukien, vesistö- ja 
luontovaikutuksia ympäristönsuojelulain, ympäristövaikutusten 
arviointimenettelystä annetun lain ja asetuksen vaatimusten mukaisesti 
kokonaisuutena. Päätöksessä ei ole myöskään huomioitu vesipuitedirektiiviä 
(2000/60/EY) ja sen tulkintaa ohjaavaa Euroopan unionin tuomioistuimen niin 
sanottua Weser-tuomiota (C-461/13). 

Oulujärven Paltaselkää rasittavat suunnitellun biojalostamon purkuputki, 
kunnan jätevedenpuhdistamon purkuputki, Mieslahden suunnitellun 
talkkikaivoksen purkuputki ja erilaiset valumavedet biojalostamon alueelta 
sekä Terrafamen Nuasjärven purkuputken vaikutukset Kajaaninjoen kautta. 
Suunnitellun Mieslahden talkkikaivoksen purkuputken kautta Mieslahteen 
johdettaisiin muun muassa nikkeli-, arseeni- ja kiintoainepäästöjä sekä 
räjähdysaineperäistä typpeä. Kaikkien alueen hankkeiden yhteisvaikutus olisi 
tullut arvioida kokonaisuutena.   

Biojalostamon jätevesien purku Oulujärveen Kiehimänjoen suulle merkitsee 
veden virtausten ja vallitsevan tuulensuunnan johdosta sitä, että suuri osa 
jätevesistä päätyy läheiselle Mieslahdelle. Veden virtaus Mieslahden suuntaan 
korostuu, koska tehtaan vedenotto on tulossa Mieslahdelle. Lahteen tulee 
korvaavaa vettä Miesjoesta, jonka virtaama ei ole riittävä kattamaan tehtaan 
vedenoton vaatimaa vesimäärää. Lupapäätöksessä ei myöskään ole arvioitu 
eikä annettu lupamääräyksiä Kiehimänjoen nollavirtaama -tilanteisiin, joiden 
johdosta jätevedet jäisivät paikoilleen Mieslahteen. 

Mieslahtea rasittaisivat myös suunnitellun tehdasalueen maanläjitysalueen, 
kaatopaikan ja tehdasalueen hulevedet, jotka valuvat Kylänpuron kautta 
Mieslahteen. Rankkasateiden lisääntymisen myötä kaatopaikan jäteainesten ja 
maanläjitysalueen tuoreiden vastakaivettujen maa-ainesten runsas valuminen 
vesistöihin on erittäin todennäköistä.  

Maamassoja läjitetään tehdastontin luoteispuolelle 49 hehtaarin suuruiselle 
alueelle enintään noin viisi miljoonaa kuutiometriä. Läjityshankkeesta on 
käynnistetty erillinen YVA-menettely, mikä on kyseenalaista. Läjitysalueelle 
kerättävä maan pintamaa ei itsessään ole vaarallista. Vaara tulee siitä, millä 
tavoin vesisateet saavat vastakaivettujen maiden pinta-ainekset liikkeelle.  

Rankkasateella aiheutuva valuma maanläjitysalueelta voi valituksesta 
tarkemmin ilmenevien laskelmien perusteella olla noin 39 200 kuutiometriä, 
eli sama kuin koko Kiehimänjoen virtaama noin neljän ja puolen minuutin 
aikana. Tehdasalueelta kertyy hulevesiä arviolta noin 190 hehtaarin alalta, 
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mikä tarkoittaa, että yhdessä tehdasalueesta ja läjitysalueesta aiheutuu 
Kiehimänjoen virtaamaa noin 22 minuutin ajalta vastaava määrä valumavesiä. 
Tämän lisäksi valumaa Mieslahdelle tulee tehtaan kaatopaikalta, jonne 
läjitetään soodasakkaa, kalkkijätettä, meesauunin tiilijätettä, prosessilietteitä ja 
rejektejä sekä kaasuttimen ja biomassakattilan tuhkaa. Suunnitellun 
kaatopaikan kokoon, rakenteeseen ja sen sisältämiin riskeihin ei ole ollut 
mahdollista tutustua riittävässä laajuudessa.  

Maanläjitysalueen, tehtaan kaatopaikan valumavedet ja tehdasalueen 
hulevedet on suunniteltu johdettavaksi Kylänpuron kautta. Puro on kooltaan 
vaatimaton eikä se voi toimia näin valtavien epäpuhtauksia sisältävien 
vesimäärien purkuväylänä.  

Helsingin yliopiston paleoekologian dosentin mukaan Paltaselkä on pienin 
Oulujärven kolmesta selästä ja toiminnan vaikutukset siihen voivat olla 
hyvinkin haitallisia, vaikkei koko Oulujärven ekologisen luokituksen 
mukaisessa tilassa tapahtuisikaan muutoksia. Lisäksi arviot rehevyystason 
kehityksestä perustuvat pieneen Paltaselän kannalta etäiseen lähdeaineistoon, 
minkä johdosta laskelmiin liittyy epävarmuutta. Paltaselkä on irrallinen sekä 
pienin Oulujärven kolmesta vesialueesta. 

Euroopan unionin tuomioistuimen tuomiossaan C-461/13 esittämän tulkinnan 
mukaan lupaa ei saa myöntää toimenpiteelle, jonka seurauksena 
pintavesimuodostuman tila heikkenisi. Valituksenalaisen päätöksen 
perusteluiden mukaan toiminnasta merkittävimpiä vaikutuksia 
kasviplanktonyhteisöön aiheuttavat lisääntyvä ravinteisuus, jäähdytysvesien 
aiheuttama lämpötilan nousu ja haitta-aineista erityisesti suolat ja AOX-
yhdisteet. Suurimpia ravinteiden, happea kuluttavien ainesten, sulfaatin ja 
orgaanisesti sitoutuneiden klooriyhdisteiden pitoisuuksien nousut ovat 
purkupaikan läheisyydessä. AOX-päästöt sisältävät lukuisia eri aineita, ja 
niiden aiheuttamat vaikutukset pohjaeläinyhteisössä tunnetaan huonosti.  Jäte- 
ja jäähdytysvesillä on rehevöittäviä yhteisvaikutuksia. Edellä mainittuun 
nähden lupaviranomainen ei ole päätöksessään ottanut huomioon 
vesipuitedirektiivin velvoitteita eikä antanut lupamääräyksiä siihen perustuen. 
Hanke vastaa monilta osin Kuopion Finnpulp-hanketta, jota koskevan 
luparatkaisun korkein hallinto-oikeus kumosi (KHO 2019:166). Molempien 
laitosten lauhde- ja jätevedet laskettaisiin sisävesistöön. Paltamossa 
vesistöuhka on vielä Finnpulp-hanketta suurempi, koska laskuvesistönä 
toimiva Mieslahti on matala ja tehtaan vedenotto tapahtuu samaisella lahdella. 
Lupapäätös tulee edellä esitetyn johdosta kumota ja lupahakemus hylätä.  

7.  on katsottava valituksesta 
tarkemmin ilmenevällä tavalla ja siitä ilmenevin perustein vaatineen, että 
aluehallintoviraston päätös kumotaan ja lupahakemus hylätään. Lisäksi 
kiinteistönomistajille aiheutuvista tappioista on maksettava täysimääräiset 
korvaukset.   

8.  jakamattomien kuolinpesien osakkaat 
 ovat vaatineet, että 

aluehallintoviraston päätös kumotaan ja lupahakemus hylätään. Päätöksen 
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täytäntöönpano on kiellettävä maanrakennustöiden ja maansiirtojätealueen 
rakentamisen osalta. Lisäksi muutoksenhakijat ovat vaatineet, että 
lupaviranomainen ja toiminnanharjoittaja velvoitetaan yhteisvastuullisesti 
korvaamaan muutoksenhakijoiden oikeudenkäyntikulut laillisine korkoineen 
myöhemmin esitettävän laskun mukaan.  

Toissijaisesti muutoksenhakijat ovat vaatineet, että aluehallintoviraston päätös 
kumotaan ja lupahakemus palautetaan lupaviranomaiselle uudelleen 
käsiteltäväksi, jotta hankkeen ympäristövaikutukset voidaan arvioida uudessa 
YVA-menettelyssä siten, että toiminnan kokonaisvaikutukset mukaan lukien 
puunhankinta selvitetään myös vesipuitedirektiivin edellyttämällä tavalla.  

Muutoksenhakijat ovat perustelleet vaatimuksiaan viittaamalla 
muistutuksissaan esittämäänsä sekä toteamalla lisäksi muun ohella seuraavaa:  

Hankkeen YVA-selostus perustuu riittämättömiin selvityksiin, koska 
hankkeen ilmasto-, ympäristö- ja vesistövaikutuksia metsien, puunkorjuun, 
kemiallisen sellunkeiton, sellun jatkojalostuksen, jätevesien sekä Oulujärven 
vedenlaadun ja kalaston suhteen ei ole selvitetty kokonaisuutena riittävästi. 
YVA-selostuksessa on selvitetty riittämättömästi myös hankkeen vaikutuksia 
maisemaan ja alueiden virkistyskäyttöön. YVA-menettelyn aikana todellinen 
hankevastaava ei ole ollut tiedossa eikä hankkeen osalta ollut tehty sen 
edellyttämiä teknologisia ratkaisuja, joilla on olennainen vaikutus hankkeen 
ympäristövaikutuksiin ja niiden vähentämismahdollisuuksiin. YVA-
menettelyn tarkoituksena on ollut markkinoida hanketta ja löytää hankkeelle 
toteuttaja ja rahoittaja. 

Yhteysviranomaisen ei voida katsoa antaneen YVA-lain 1 ja 2 §:ssä 
tarkoitettua perusteltua päätelmää, puunhankinta mukaan luettuna, koko 
hankkeen toimintojen vaikutuksista yhdessä muiden hankkeiden kanssa. 

Yhteysviranomainen ei ole lausunut päätelmässä selvittäneensä 
hankevastaavan resursseja, taustatietoja tai juridista sopivuutta toiminnan 
harjoittamiseen eikä kuvaillut hankkeeseen liittyen pidettyjä 
viranomaisneuvotteluja. Yhteysviranomainen ei kuvaile päätelmässään, että 
YVA-prosessin aikana olisi pidetty viranomaisneuvotteluja, vaikka YVA-
selostuksen mukaan viranomaisneuvotteluja on pidetty sekä ohjelma- että 
selostusvaiheen aikana. Viranomaisneuvottelujen pöytäkirjoja ei myöskään ole 
julkisuuslainsäädännön edellyttämällä tavalla liitetty yhteysviranomaisen 
ylläpitämälle YVA-asiakirjat sisältävälle nettisivustolle. Menettely on estänyt 
asianosaisia saamasta tiedon kaikista hankkeeseen liittyvistä seikoista. 
Menettely on aiheuttanut epäluottamusta yhteysviranomaisen 
puolueettomuuteen. 

Yhteysviranomaisen perusteltu päätelmä ei tuota relevanttia sisältöä 
lupaharkintaa varten, sillä se on annettu riittämättömiin selvityksiin perustuen 
ja ottamatta huomioon vesipuitedirektiivin vaatimuksia. Päätelmässä ei ole 
otettu kantaa hankkeen sijoituspaikkaan, kokoluokkaan eikä 
vaikutusarvioinnin rajaukseen, jolla puunhankinta ja puunkäsittely on jätetty 
arvioinnin ulkopuolelle. Yhteysviranomaisen lausunto on YVA-lain 1 §:n 
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vastainen siltä osin, kuin päätelmässä on katsottu, ettei biojalostamon 
puunhankinta kuulu ympäristövaikutusten arvioinnin piiriin tai 
ympäristönsuojelulain alaisuuteen tai edellytä lupaa. Päätelmä on lisäksi 
vesipuitedirektiivin vastainen, koska yhteysviranomainen on arvioinut 
hankkeen vaikutuksia koko Oulujärven vesimuodostuman kannalta. 
Kansallinen vesienhoitosuunnitelma ei täytä vesipuitedirektiivin vaatimuksia, 
jonka vuoksi hankkeen vaikutukset vesistöön tulisi arvioida mainitun 
direktiivin mukaisesti. Yhteysviranomaisen arvio vedenlaadun muutoksista ja 
tilaluokitukseen vaikuttavista seikoista on ollut virheellinen. 
Yhteysviranomaisen tulkinta siitä, että hanke ja sen vaihtoehdot ovat 
toteuttamiskelpoisia tietyin tarkennuksin ja kun arviointiselostuksen mukaiset 
vaikutusten lieventämiskeinot otetaan huomioon, on perustunut riittämättömiin 
selvityksiin ja hankkeen vaikutukset vain osittain kattavaan arvioon.  

Asian käsittelyssä on tapahtunut menettelyvirhe, koska lupaviranomainen on 
kuuluttanut hankkeen huolimatta hakemusten olennaisista puutteista ja jättänyt 
julkaisematta asian käsittelyyn liittyviä asiakirjoja. Lupatietopalvelussa ei ole 
julkaistu muun muassa viranomaisen lähettämiä mahdollisia lausuntopyyntöjä, 
19.3.2019, 7.2.2020 ja 30.6.2020 pidettyjen viranomaisneuvottelujen 
pöytäkirjoja, aluehallintoviraston tarkastuskertomuksia maastotarkastuksesta 
26.8.2019 ja tarkastuksesta 27.–28.8.2019 eikä niiden perusteella hakijalle 
annettua hakemuksen täydennyskehotusta tai tarkastuskertomuksesta annettuja 
muistutuksia ja vastineita. Tarkastuspöytäkirja on toimitettu vain 
tarkastukseen osallistuneille, vaikka hallintolain 39 §:n mukaan pöytäkirja 
olisi tullut toimittaa kaikille tarkastuksessa läsnäoloon oikeutetuille 
asianosaisille. Lupatietopalvelusta ei käy ilmi myöskään se, onko asiassa 
pidetty viranomaisneuvotteluja tai pyydetty lausuntoja muilta viranomaisilta 
tai asiantuntijalaitoksilta. Menettely on estänyt asianosaisia saamasta tiedon 
kaikista hankkeeseen liittyvistä seikoista ja siten vaarantanut 
muutoksenhakijoiden oikeusturvan.  

Kuulutusasiakirjassa ja lupahakemuksessa ei ole selostettu hankkeesta 
vastaavan ja hankkeeseen osallistuvien taustaa ja mahdollisia jääviyksiä. 
Lupaviranomainen on tehnyt menettelyvirheen, koska se ei ole selvittänyt 
kyseisiä tietoja eikä ole julkaissut Lupatietopalvelussa hankkeesta vastaavan 
KaiCell Fibers Oy:n kaupparekisteritietoja sen koko toiminta-ajalta 
muutoksenhakijoiden vaatimuksesta huolimatta. Lupaviranomainen on jättänyt 
muutoksenhakijoiden jääviyttä ja intressiyhteyden selvittämistä koskevan 
vaatimuksen tutkimatta perustelematta päätöstään muutoin kuin toteamalla, 
ettei asia kuulu sen selvitettäväksi. Vaikka lupaviranomainen on toimittanut 
kaupparekisteriotteen muutoksenhakijoille, sen olisi tullut tehdä 
valituskelpoinen päätös kaupparekisteritietojen salassapidosta ja toimittaa 
kyseinen päätös asianosaisille. Lupaviranomaisen tulkinta siitä, että 
kaupparekisteritiedot eivät ole hakemukseen liitettäviä asiakirjoja, koska niitä 
ei ole mainittu valtioneuvoston asetuksessa ympäristönsuojelusta (713/2014), 
on virheellinen. Lupaviranomaisen velvollisuus noudattaa hallinto- ja 
julkisuuslakia ei poistu, vaikka viranomainen on muutoksenhakijoiden kanssa 
käymässään kirjeenvaihdossa viitannut mahdollisuuteen valittaa mahdollisista 
menettelyvirheistä lupapäätöksestä valittamisen yhteydessä.  
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Kaupparekisteritiedot ovat asiassa merkityksellisiä, koska asiaan liittyy 
jääviys- ja puolueellisuusepäilyjä, joihin asianosaiset eivät ole salailun vuoksi 
voineet ottaa kantaa. Epäselvyyksien johdosta asiassa on jäänyt epäselväksi, 
kuka on todellinen hankkeesta vastaava taho. KaiCell Fibers Oy:n suurin 
omistaja on Kainuun liitto, joka on tehnyt yhtiön kanssa sopimuksen siitä, että 
Kainuun liitto laskuttaa yhtiötä tiettyjen työntekijöidensä työajasta. KaiCell 
Fibers Oy:n hallituksen jäsenenä ja toimitusjohtajana toiminut Kainuun liiton 
suunnittelujohtaja on ollut esteellinen toimimaan Kainuun liiton 
suunnittelujohtajana ja maakuntakaavoittajana. Myös KaiCell Fibers Oy:n 
hallituksen puheenjohtaja on ollut esteellinen toimimaan Kainuun liiton 
maakuntavaltuuston jäsenenä. Lisäksi KaiCell Fibers Oy:n toimistopäällikkö 
on virkasuhteessa Kainuun liittoon. Lupaviranomainen ei ole ottanut kantaa 
edellä kuvattuihin seikkoihin tai siihen, minkä tahon arvioitavaksi 
esteellisyyskysymykset ja intressiyhteyden tarkastelu kuuluisivat. Mainittujen 
tahojen keskinäistä suhdetta ja hankkeeseen käytettävien EU-tukirahojen 
käytön valvontaa olisi tullut tarkastella Euroopan unionin taloudellisen 
toimijan sääntöjenvastaista menettelyä koskevien sääntöjen valossa. Kainuun 
liiton laatimaa tutkimusta hankkeen aluetaloudellisista hyödyistä ei olisi 
saanut ottaa lupaharkinnan perusteeksi osapuolten välisen intressiyhteyden 
vuoksi. Myös Kainuun liiton osallistuminen hankkeen 
viranomaisneuvotteluihin on ollut kyseenalaista.  

Lupa biojalostamon rakentamiseen ja käyttöön on myönnetty KaiCell Fibers 
Oy:lle, vaikka sen kaupparekisteriotteen mukainen toimiala ei ole teollinen 
sellun valmistaminen vaan rakennuttaminen ja rakennushankkeiden 
kehittäminen.  

Lupahakemuksessa ei ole esitetty hankkeen vaihtoehtoista kokoluokkaa ja 
sijoituspaikkaa eikä näiden valintaperusteita. YVA-selostuksen perusteella 
hankkeen lopullinen sijoituspaikka on valittu ennen YVA-menettelyä. Hakija 
on muutoksenhakijoiden muistutukseen antamassaan vastineessa todennut, että 
hankkeen kokoluokka on mitoitettu Oulujärven sietokyvyn mukaan ja 
vedonnut tarkempien tietojen osalta liikesalaisuuksiinsa. Mitoitusperiaatteita ja 
varovaisuusperiaatteen huomioon ottamista ei tarkempien tietojen puuttuessa 
ole voitu arvioida.  

Lupahakemuksessa ei ole arvioitu eikä selvitetty hankkeen vaikutuksia 
hankekokonaisuuden hiilidioksidipäästöihin, maaperän ja metsien 
hiilinieluihin ja puunhankintaperiaatteita. Lupahakemuksessa ei myöskään ole 
selvitetty hankkeen puunhankinnan ja siihen liittyvän metsämaaston 
muokkauksen ja alueen lisääntyvän hajakuormituksen vaikutuksia 
humusvalunnan kautta Oulujärven vedenlaatuun tai arvioitu mahdollisuuksia 
vähentää kuormitusta tältä osin. Lupaviranomaisen tulkinta siitä, että edellä 
mainitut toiminnat eivät ole laitoksen toimintaan teknisesti tai toiminnallisesti 
kiinteästi liittyviä ja siten lupaharkinnan piiriin kuuluvia, on virheellinen, 
koska ympäristönsuojelulain lähtökohtana on pilaantumisen vaaraa 
aiheuttavien toimintojen kokonaisvaltainen tarkastelu. Lupaviranomainen ei 
ole antanut tältä osin tarvittavia lupamääräyksiä tai pyytänyt hakijaa 
täydentämään hakemusta puutteiden johdosta, joten asiassa ei ole ollut 
edellytyksiä arvioida luvan myöntämisen edellytyksiä. Lupaharkinta on ollut 
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puutteellinen, koska hankkeen kokonaisvaikutuksia ei ole selvitetty 
ympäristönsuojelulain 1 §:n ja 2 §:n eikä vesipuitedirektiivin mukaisesti. 
Päätös on ympäristönsuojelulain 5 ja 49 §:n vastainen.  

Hankkeen vesistövaikutuksia ja niiden vähentämismahdollisuuksia ei ole 
arvioitu eikä selvitetty ympäristölainsäädännön, YVA-lain ja 
vesipuitedirektiivin edellyttämällä tavalla. Lupahakemukseen ei ole sisältynyt 
todellisia ja riittäviä selvityksiä biojalostamon, Mondo Minerals Oy:n 
hankekokonaisuuden, ST1:n ja Terrafamen toiminnoista Paltaselkään, 
Mieslahteen ja koko Oulujärveen kohdistuvaa yhteiskuormitusta ja sen 
vaikutusta vesistön ekologisen tilan laatutekijöihin. Hakijan väite siitä, että 
päästövaikutukset eivät vahvistaisi toisiaan muutoin kuin biojalostamon 
jätevesien ja kaivosvesien nikkelin osalta, koska purkupaikat, päästömäärät ja 
-laatu eroavat toisistaan, ei pidä paikkaansa.  

Päästöjen arvioiminen koko Oulujärven kokonaisuuden tasolla ei ole 
vesipuitedirektiivin mukaista. Suurten hankkeiden vaikutuksia tulee 
varovaisuusperiaatteen mukaisesti arvioida Oulujärven kaltaisen moniosaisen 
vesistön kohdalla yksittäisen vesistön osan tasolla vesienhoitolain (laki 
vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä, 1299/2004) 2 §:n mukaisesti. 
Vesienhoitolain mukaisia erityisperusteita jättää Oulujärvi jakamatta 
pienempiin vesimuodostumiin ei ole ollut. Arvioinnissa olisi tullut ottaa 
huomioon myös hajakuormitus, joka Oulujärven kohdalla on aiemmin arvioitu 
todellista vähäisemmäksi. Luvan myöntäminen on ollut EU-tuomioistuimen 
Weser-tuomiossa tekemän tulkinnan vastaista, koska asiassa ei ole osoitettu, 
ettei biojalostamo voisi aiheuttaa pintavesimuodostuman tilan heikentymistä, 
kun erityisesti otetaan huomioon pitkä toiminta-aika ja muut kuormituslähteet. 
Lupaviranomainen on tehnyt menettelyvirheen, koska se ei ole vaatinut asiassa 
tarkempia selvityksiä.  

Huomionarvoista on lisäksi, että päästöjen estämistä ja rajoittamista ei ole 
selvitetty riittävästi eikä lupaviranomainen osoita ottaneensa kyseistä seikkaa 
huomioon lupapäätösharkinnassa, lupamääräyksissä tai päätöksen 
perusteluissa. Vesistöhaittojen ei ole osoitettu poistuvan sillä, että jätevesien 
purkupaikka siirrettäisiin Paltaselälle. Pidempi purkuputki ja purettujen 
jätevesien laimentuminen vesistössä ei poista haitta-aineita. Jätevesien haitta-
ainepitoisuuteen voidaan vaikuttaa vain tuotantoa muuttamalla tai 
jätevedenpuhdistuksen kautta. Lupaharkinnan perusteeksi ei myöskään ole 
esitetty riittäviä selvityksiä jäähdytysvesien lämpökuorman ekologisista ja 
biologisista vaikutuksista, jätevesien metalli- ja raskasmetallipäästöjen 
vaikutuksista, sulfaattipäästöistä, suolapäästöjen koostumuksesta ja 
vaikutuksesta vesiekologiaan, luvanvaraisten orgaanisten 
halogeeniyhdisteiden, kuten klooriyhdisteiden, terveys-, ympäristö- ja 
vesiekosysteemivaikutuksista, muovi- ja puupohjaisten mikropartikkelien 
vaikutuksista ja käyttäytymisestä eri vesikerroksissa, pohjalietteessä ja 
luonnon kiertokulussa eikä vaikutusten vähentämismahdollisuuksista. 
Hankkeen vaikutuksista virkistyskäytölle ei ole esitetty todellisia selvityksiä.  

Lupahakemuksen perusteena ollut selvitys Kiehimänjoen virtaamista ja 
Mieslahden syvyystiedoista on huolimattomasti tehty, minkä osoittaa 



  46 (160) 
   
 

lupaviranomaisen tätä koskeva täydennyskehotus. Biojalostamon purkuvesien 
vaikutuksia ei ole selvitetty todellisiin virtausselvityksiin perustuen vaan 
ainoastaan pohjan muotoja koskevien mallinnusten perusteella. Hakijan väite 
siitä, että Kiehimänjoen nollavirtaamatilanteessa syntyvä jätevesialue 
Mieslahdessa ei aiheuttaisi haittaa Mieslahden ekologiselle tilalle, koska 
jätevesialue siirtyisi virtauksen alkaessa Paltaselälle, on virheellinen. 
Nollavirtaustilanteessa jätevedet kertyisivät Mieslahdella syvänteeseen, eikä 
hakija ole osoittanut niiden siirtyvän pintavesien mukana.  

Arbron tuotannon jättäminen pois hakemuksesta ei tosiasiallisesti pienennä 
hankkeen päästöjä ja vesistövaikutuksia, koska lupaprosessi on Arbronin 
osalta keskeytetty vain väliaikaisesti aikatauluihin ja resursseihin liittyvistä 
syistä. Hankkeesta aiheutuu merkittävää pilaantumista ja luvan myöntäminen 
on tämän johdosta ollut ympäristönsuojelulain 49 §:n 2 momentin vastaista, 
kun lainkohtaa tulkitaan unionioikeudellisten velvoitteiden ja 
varovaisuusperiaatteen edellyttämällä tavalla.  

Biojalostamon maanrakennussuunnitelmat ovat lupamenettelyn aikana olleet 
keskeneräisiä. Biojalostamon rakentamiseen liittyy mittavaa maa- ja 
kiviainesten kaivamista, käsittelyä, kuljettamista sekä väliaikaista ja lopullista 
sijoittamista. Kyseisten toimenpiteiden Mieslahdelle aiheuttamaa 
vesistökuormitusta ei ole selvitetty eikä lupapäätöksessä ole annettu 
määräyksiä maanrakennustöiden aikaisten suotovesien ja tilapäisten 
kiviaineskasojen suotovesien valumisen rajoittamisesta tai kaivetun 
kiviaineksen kuljettamisesta ja loppusijoittamisesta. Biojalostamo sijaitsee 
samalla malmivyöhykkeellä kuin Mieslahden kaivos, minkä johdosta 
biojalostamon maanrakennustöiden yhteydessä irrotettavaan kiviainekseen 
liittyy samanlaisia riskejä kuin Mieslahden kaivokseen. Maanrakentaminen ja 
maanrakennusjätteen sijoittaminen ovat osa biojalostamon rakentamiseen 
liittyvää kokonaisuutta, minkä johdosta sen vaikutukset olisi tullut selvittää ja 
arvioida samassa menettelyssä. Hakija on aloittanut maanrakennusjätteiden 
sijoittamista koskien uuden YVA-menettelyn, jossa ei tulla arvioimaan 
hankkeen yhteisvaikutuksia muun muassa Mieslahden vedenlaatuun. 
Hankkeen pilkkominen osiin on ympäristönsuojelulain vastaista. 

Hankkeen vaikutuksia kalakantoihin ja kalastukseen ei ole selvitetty riittävästi, 
koska arvio kalastushaitoista ei perustu varsinaiseen kalastoa ja 
kalastushaittoja koskevaan selvitykseen, jossa olisi huomioitu toiminnan 
pitkäkestoisuus ja alueen yhteisvaikutukset, eikä yhtiö ole esittänyt 
toimenpiteitä mainittujen haittojen estämiseksi ja korvaamiseksi 
rantakiinteistöille. Korvaukset on esitetty määritettäväksi vasta, kun 
ympäristölupa on myönnetty ja kuormituksen alkamisvuosi on tiedossa, koska 
tällöin voidaan selvittää alueen sen hetkinen kaupallisten kalastajien määrä, 
henkilöllisyys sekä pyynti- ja saalistiedot. Kalastushaittojen jälkikäteinen 
selvittäminen ja korvausratkaisun jättäminen myöhemmin tehtäväksi siltä 
varalta, että yhtiö ja ammattikalastajat eivät pääse asiasta sopimukseen, on 
ollut lainvastaista ja johtaa siihen, että korvausratkaisun saaminen viivästyy 
ammattikalastajien kannalta kohtuuttomasti. Puutteellisten selvitysten vuoksi 
hakemus ei ole täyttänyt luvan myöntämisen edellytyksiä. Lisäksi lupaa 
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koskeva kuulutus on ollut harhaanjohtava, koska kiinteistökohtaisten 
vahinkojen määrittely ei perustu riittäviin selvityksiin.   

Hakemus ei myöskään täytä parhaan käyttökelpoisen tekniikan edellytyksiä 
siltä osin, kuin yhtiö on esittänyt mittaavansa jatkuvatoimisesti vain veteen 
kohdistuvaa virtaamaa eikä jätevesien lämpötilaa ja pH-tasoa, toiminnan 
keskeytyksiin ja lopettamiseen liittyvät riskinarviointiin perustuvat 
toimenpideohjelmat on esitetty tehtäväksi vasta toiminnan aikana, prosessissa 
syntyvälle hukkalämmölle ei ole esitetty käyttökohteita eikä ylijäämälämmön 
pienentämistoimenpiteitä.  

Lupaa koskevan kuulutuksen mukaan lupapäätöstä ei ole annettu suunnitellun 
hankkeen toimintojen kokonaisvaikutuksiin perustuen vaan vain 
biojalostamon toimintaan ja sen käsiteltyjen jätevesien ja jäähdytysvesien 
johtamiseen. Kuulutuksessa ei mainita biojalostamon puunhankintatoiminnan 
ympäristövaikutuksia eikä tehdasalueen rakentamisen maa- ja 
kallioperävaikutuksia tai sitä, että niitä olisi käsitelty lupaharkinnan 
yhteydessä osana luvan myöntämisedellytysten selvittämistä. Myöskään 
tarvittavia lupamääräyksiä ei puunhankinnasta aiheutuvien haittojen 
ehkäisemiseksi ole annettu.  

Lupaviranomainen ei ole päätöksen tai sovellettuja säännöksiä koskevan 
listauksen perusteella ottanut huomioon vesipuitedirektiiviä ja siihen 
sisältyvää velvoitetta hankkeen vesistövaikutusten rajaamisesta ja haittojen 
estämisestä, perustuslain 20 §:ää eikä hallintolain 31 §:n selvitysvastuuta. 
Lupaviranomainen ei myöskään ole ottanut huomioon ympäristönsuojelulain 1 
ja 2 §:n kohtaa, jonka perusteella lakia sovelletaan kaikkeen teolliseen ja 
muuhun toimintaan, josta aiheutuu tai saattaa aiheutua ympäristön 
pilaantumista ja toimintaan, jossa syntyy jätettä sekä jätteen käsittelyyn, 
ympäristönsuojelulain 5 §:n 1 momentin 2 kohtaa eikä ympäristönsuojelulain 
49 §:n 1 momentin 2 kohtaa. 

Lupaviranomainen on myöntänyt ympäristö- ja vesitalouslupapäätöksen 
riittämättömiin selvityksiin perustuen, esittänyt päätöksessä paikkansa 
pitämättömiä väitteitä, tulkinnut viranomaisen selvitysvastuuta virheellisesti 
sekä jättänyt perusteettomasti asiaan liittyviä asiakirjoja julkistamatta, minkä 
johdosta lupaviranomaisen toiminta on ollut lainvastaista. Luvan myöntämisen 
edellytyksiä ei ole selvitetty riittävästi ympäristönsuojelulain 1 ja 49 §:n 
edellyttämällä tavalla ja siten, että asiassa olisi voitu varmistua siitä, ettei 
toiminnasta sen sijoituspaikka huomioon ottaen yksin tai yhdessä muiden 
toimintojen kanssa aiheudu muuta merkittävää 5 §:n 1 momentin 2 kohdassa 
tarkoitettua seurausta tai sen vaaraa. Asiaa ei ympäristönsuojelulaki ja 
korkeimman hallinto-oikeuden niin sanottu Finnpulp-päätös huomioon ottaen 
olisi tullut arvioida pelkästään ympäristönsuojelulain 5 §:n 1 momentin 3 
kohdan mukaisen laitoksen perustamisen ja siitä aiheutuvan pilaantumisen 
näkökulmasta. Muutoksenhakijat ovat myös tuoneet esille epäluottamuksensa 
lupaviranomaisen puolueettomuuden suhteen. 

Toissijaista lupahakemuksen palauttamista uudelleen käsiteltäväksi koskevaa 
vaatimustaan muutoksenhakijat ovat perustelleet sillä, että hankkeen ja muiden 
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lähialueen hankkeiden yhteisvaikutuksia ei ole arvioitu kokonaisuutena siten, 
että arvioinnissa olisi otettu huomioon muun muassa puunhankinta ja 
hajakuormitus vesipuitedirektiivin edellyttämällä tavalla. Hakemusta ei voida 
käsitellä ympäristönsuojelulain 49 §:n 2 momentin mukaisesti ennen kuin 
hankkeesta on tehty uusi YVA-menettely.  

Oikeudenkäyntikulujen korvaamista koskeva vaatimus perustuu siihen, että 
oikeudenkäynti johtuu lupaviranomaisen ja luvan hakijan lainvastaisesta 
menettelystä ja näin ollen olisi kohtuutonta, että kulut jäisivät 
muutoksenhakijoiden vahingoksi.  

9. Suomen luonnonsuojeluliiton Kainuun piiri ry ja sen asiakumppanit ovat 
vaatineet ensisijaisesti, että ympäristölupa, vesitalouslupa ja toiminnan 
aloittamislupa kumotaan ja lupahakemus hylätään. Päätöksen täytäntöönpano 
on kiellettävä, kunnes lupapäätös on lainvoimainen tai toissijaisesti, kunnes 
hallinto-oikeus on ratkaissut asian.  

Toissijaisesti muutoksenhakijat ovat vaatineet, että valituksenalainen päätös 
kumotaan ja asia palautetaan lupaviranomaiselle, jonka tulee määrätä hakija 
tekemään korjattu ympäristövaikutusten arviointi. Siinä on valituksesta 
tarkemmin ilmenevällä tavalla otettava huomioon suunnitellun toiminnan 
merkittävien luvanvaraisten ja haitallisten aineiden vaikutukset ja riskit 
ympäristön pilaantumisen vaaran osalta sekä sosiaaliset vaikutukset ranta-
asukkaille, mökkiläisille ja muille haitankärsijöille. Ympäristövaikutusten 
arvioinnissa on lisäksi otettava huomioon toiminnasta, maanrakentamisesta ja 
purkuputken rakentamisesta aiheutuvat valituksessa tarkemmin yksilöidyt 
pinta- ja pohjavesivaikutukset, vaikutukset virtaamiin, maaperävaikutukset, 
sedimenttivaikutukset, melu- ja maisemavaikutukset, ilmapäästöt ja niiden 
vaikutukset, kalastoon kohdistuvat vaikutukset sekä vaikutukset alueen muihin 
elinkeinoihin.  

Ympäristölupaa tulee tämän jälkeen muuttaa seuraavalla tavalla:  

- Asetetaan päästörajat kaikille merkittäville luvanvaraisille aineille mukaan 
lukien EU:n laatunormiaineet. Sekoittumisvyöhyke muutetaan 
mahdollisimman pieneksi ja toiminnanharjoittaja velvoitetaan kehittämään 
vedenpuhdistusta niin, että sekoittumisvyöhyke voidaan poistaa kahden 
vuoden kuluessa. Raja-arvot määrätään erityisesti ammoniumtypelle, 
metalleille ja vaikutuksiltaan merkittävimmille AOX-, COD- ja BOD-
yhdisteille mukaan lukien puun uuteaineet. 

- Määrätään korvaukset tarkistettujen ympäristövaikutusten perusteella sekä 
vakuudet todennäköisten riskien varalta. 

- Hakija velvoitetaan selvittämään paras käyttökelpoinen tekniikka (BAT) 
kustannuksineen sekä muut mahdollisuudet vesi-, ilma- ja melupäästöjen 
vähentämiseksi. Lämpöpäästöjä on hallittava parhaalla saatavilla olevalla 
tekniikalla. Suolojen laimentaminen jätevesiin kielletään. Jäteliuokset ja 
muut jätevedet määrätään puhdistettavaksi, esimerkiksi haihduttamalla, ja 
syntynyt jäte toimitettavaksi hyötykäyttöön tai käsiteltäväksi jätteenä. 
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Toissijaisesti hakija on velvoitettava siirtämään purkuputken sijaintipaikka 
Oulujärven alapuolelle tai muuhun haitattomaan paikkaan 
mahdollisimman pitkälle alajuoksulle. 

- Hakija velvoitetaan selvittämään louhinta- ja maanrakennustoimenpiteiden 
ympäristövaikutukset mukaan lukien maaperä-, kallioperä- ja 
pohjavesivaikutukset suunnitellun tehtaan alueella, maanläjitysvaihtoehdot 
sekä tehtaan ja tontin sijoittumisen vaihtoehdot niin, että vaikutukset 
pohjaveteen ja maaperään olisivat mahdollisimman vähäiset. Myös melu-, 
pöly- ja tärinävaikutukset on selvitettävä. Tehdas tulee suunnitella siten, 
ettei pohjavettä tai maaperää pilata louhimalla mustaliusketta, talkkia, 
serpentiniittia tai muita vaarallista jätettä muodostavia kallioita. Louhitun 
kiven sekä malmi- ja haittamoreenin käsittely tulee selvittää ja luvittaa.  

- Hakija velvoitetaan selvittämään purku- ja vedenottoputken sijoituspaikan 
sedimenttien sekä läjitettävien sedimenttien laatu, putkien sijoittamiseen 
liittyvät ympäristöriskit sekä kaivamiseen tarvittavat suojavarusteet ja 
sedimenttien läjitysalueet. Kaivutyöt tulee ajoittaa siten, että niiden 
vaikutukset ovat mahdollisimman pienet. 

- Toiminnan ilmasto-, otsonikato- ja hiilipäästövaikutukset on selvitettävä ja 
niitä on rajoitettava ympäristön ja ilmaston suojelemiseksi. Luvassa on 
annettava tarvittavat lupamääräykset koskien hiilidioksidi- ja 
metaanipäästöjä, AOX-päästöihin sisältyviä kloorattuja ja 
halogeenipitoisia haitta-aineita, kaasu-, hiukkas- ja pienhiukkaspäästöjä 
mukaan lukien asbesti ja louhinnasta syntyvät hengitettävät hiukkaset.  

- Kaikille ilmaan johdettaville päästöaineille määritetään terveys- ja 
ympäristövaikutusten kustannukset mallintaen myös ilmalaskeuma ja siitä 
johtuvat sadeveden mukana lähialueille tulevat päästöt viiden kilometrin 
säteellä. 

- Toimintaan liittyvän metsienkäsittelyn vaikutukset ja vaihtoehdot sekä 
vaikutusten lieventämistoimet on selvitettävä luonnon monimuotoisuuden 
kannalta. Metsienkäytön vaikutukset tulee selvittää luonto- ja 
lintudirektiivien sekä vesipuitedirektiivin sekä kansallisen lainsäädännön 
edellyttämällä tavalla. Yhtiö tulee velvoittaa hankkimaan 80 prosenttia 
puuraaka-aineesta jatkuvan kasvatuksen metsistä. Toiminnassa tulee ottaa 
käyttöön Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY-keskus) 
Kemin Metsä Fibre Oy:lle esittämät päästökompensaatiotoimet.  

- Vesistön ekologinen tila on selvitettävä kaikkien ekologisen ja kemiallisen 
tilan muuttujien suhteen ja perustilamääritykset on tehtävä kaikille 
valituksessa tarkemmin mainituille haitta-aineille.  

- Vaikutukset suojeltuihin lajeihin ja luonnonsuojelualueisiin on selvitettävä 
ja tarvittaessa estettävä.  

- Meluvaikutusten vähentäminen suhteessa ympäristöön ja vesistöön myös 
veden alla sekä toisaalta suhteessa vakituiseen ja loma-asutukseen on 
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selvitettävä ja vaikutukset on rajattava siten, että ne ovat valtioneuvoston 
päätöksen päivä- ja yöaikaisten normien sekä sosiaali- ja 
terveysministeriön sisämelua koskevan asetuksen matalataajuista melua 
koskevien raja-arvojen mukaiset huomioiden yhden tunnin keskiäänitasot.  

- Onnettomuuksien vaikutukset ja riskialueet tulee selvittää mallintamalla. 
Arviossa on tarkasteltava myös vapautuvien kemikaalien 
ympäristövaikutuksia vesiin, maaperään ja ilmaan.  

- Jäähdytysvesitornien ympäristövaikutukset tulee arvioida ja luvassa tulee 
antaa tarvittavat määräykset raja-arvoista erityisesti vesipäästöille sekä 
arvioida niiden puhdistusvaihtoehdot.   

- Kaatopaikkojen suotovesien pitoisuudet on selvitettävä kaikkien 
orgaanisten ja epäorgaanisten haitta-aineiden suhteen. Lupaharkintaa 
varten tulee selvittää myös suotovesien haitta-ainepitoisuudet, erityisesti 
edellä mainittujen haitta-aineiden suhteen, sekä tiivisrakenteet, joilla 
estetään haitta-aineiden leviäminen ympäristöön ja pohjavesiin. 
Suotovesien pitoisuuksia on verrattava kaatopaikoista annetun 
valtioneuvoston asetuksen (kaatopaikka-asetus) normeihin mukaan lukien 
vaarallisen jätteen normit ja perusteltava jätteiden luokitus. 

- Haitta-aineiden enimmäispitoisuudet ja niiden vaikutukset hulevesissä ja 
muissa poistettavissa puhtaissa vesissä tulee selvittää ja niille on 
tarvittaessa asetettava luparajat. Erityisesti puunkäsittelyn ja kuorimon 
kenttien ja muun ympäristön hulevesiä ja muita sellaisia vesiä, joita ei 
ohjata puhdistamoon, koskevat tiedot tulee selvittää.  

- Kattavaan tarkkailuun on määrättävä valituksessa yksilöidyt ja vaadituissa 
selvityksissä ilmi tulleet haitta-aineet ja ne on otettava huomioon 
perustilaselvityksessä. Haitta-aineille on tarvittaessa asetettava luparajat. 

Asian palauttamisen jälkeen lupaviranomaisen tulee vesitalouslupa-asiaa 
uudelleen käsitellessään suorittaa vesilain mukainen intressivertailu rahallisilla 
arvoilla siten, että siinä otetaan huomioon kaikki toiminnan haitat mukaan 
lukien imago- ja mainehaitat ja vaikutukset elinkeinoihin kuten ammatti- ja 
virkistyskalastukseen, matkailuun ja rantojen maatalouteen, rantakiinteistöjen 
arvon alentuminen, haitat yleiselle edulle vesien 
virkistyskäyttömahdollisuuksien heikkenemisen myötä sekä tehdashankkeen 
todelliset taloudelliset hyödyt rahassa. Otettavan veden mukana kuolevien 
kalanpoikasten ja planktoneliöiden määrät ja vedenoton vaikutukset on 
määrättävä selvitettäväksi ja korvattavaksi. Kala-, kalastus- ja kalastajien 
korvausasian osalta päätös on kumottava ja asia on palautettava 
lupaviranomaiselle. Luvassa tulee antaa määräykset kalastajille maksettavista 
korvauksista. Toissijaisesti lupamääräykseen 103 tulee korjata korvausasian 
vireillepanoajaksi 15.9.2020 tai muu mahdollisimman aikainen ajankohta ja 
vakuus on nostettava viiteen miljoonaan euroon. Vakuuden määrittämisessä on 
otettava huomioon häiriöpäästöjen mahdollisuus ja riski kalan maineen 
menettämisestä.  
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Muutoksenhakijat ovat viimesijaisesti vaatineet, että mikäli asiaa ei palauteta 
lupaviranomaiselle, hallinto-oikeuden on muutettava ympäristö- ja 
vesitalouslupaa edeltä ilmenevällä tavalla. Mikäli korjauksia ei tehdä, asiassa 
on pyydettävä unionin tuomioistuimen ennakkoratkaisu vesipuite-, pohjavesi- 
ja luontodirektiivin tulkinnasta.  

Lisäksi hallinto-oikeutta on vaadittu selvittämään hankkeen EU:n 
kilpailusäännösten vastainen julkinen rahoitus Kainuun liiton ja muiden 
julkistahojen kuten Kiinan valtion toimesta ja kieltämään se unionioikeuden 
vastaisena.  

Ensisijaisten vaatimustensa perusteluina muutoksenhakijat ovat esittäneet 
seuraavaa:  

Lupahakemus on hylättävä YVA-, hallinto-, ympäristönsuojelu-, 
luonnonsuojelu-, kaivos-, vesi- ja naapuruussuhdelainsäädännön, 
kaivannaisjäteasetuksen, EU-oikeudellisten direktiivien ja ohjeiden sekä 
unionin tuomioistuimen Weser-tuomion (C-461/13) vastaisena. 

Oulujärven ekologinen ja kemiallinen tila on toistaiseksi hyvä. Toisaalta 
elohopean ympäristönormi on ylittynyt osassa Oulujärveen laskevista vesistä. 
Hankkeesta aiheutuvat suolapäästöt lisäävät myrkyllisen elohopean kertymistä 
kaloihin, mikä aiheuttaa vaikutuksia ravintoketjuihin. Hanketta ei ole otettu 
huomioon Oulujoen ja Iijoen vesienhoitoalueen toimenpideohjelman 
suunnittelussa.  

Hankkeesta aiheutuu Finnpulp-hankkeeseen verrattavia merkittäviä ongelmia 
muun muassa luvanvaraisten AOX-yhdisteiden, ravinteiden ja kiintoaineen, 
suolojen, haitallisten kemikaalien ja uuttoaineiden, raskasmetallien, 
ilmapäästöjen, lämpöpäästön sekä yhteisvaikutusten johdosta. Hanke johtaisi 
vesistön tilan heikentämiseen, mikä on vesipuitedirektiivin vastaista Weser-
päätöksen ja korkeimman hallinto-oikeuden vallitsevan oikeuskäytännön 
mukaan tulkittuna.  

Kainuun ELY-keskuksen ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta antaman 
perustellun päätelmän mukaan hankkeen ympäristövaikutusten arviointi on 
ollut puutteellinen muun muassa AOX- ja DOC-päästöjen mallintamisen, 
metallien päästövaikutusarvioinnin ja puunhankinta-alueen metsätalouden 
vesistövaikutusten arvioinnin osalta. Lisäksi ELY-keskus on tuonut esille 
huolen hankkeen vaikutuksista ammattikalastukselle, Oulujärven jääpeitteelle 
sekä Oulun kaupungin talousvesivarantona hyödynnettävän Oulujoen veden 
laadulle, ja vaatinut hankkeen yhteisvaikutusten huomioimista 
lupamenettelyssä. Todettuja puutteita ei ole lupakäsittelyn yhteydessä 
juurikaan otettu huomioon. Purkuputken siirtäminen ei vaikuta hankkeen 
päästöihin. Päästöjen ympäristövaikutukset on jätetty käytännössä kokonaan 
arvioimatta eikä vaikutuksia lieventäviä toimenpiteitä ole esitetty. 
Toiminnanharjoittaja ei lupavaiheessa esimerkiksi ole esittänyt mitään toimia 
metsänkäsittelyn vaikutusten rajoittamiseksi, analysoinut mateen 
lisääntymishäiriöihin johtavia syitä tai mahdollisuuksia näiden häiriöiden 
ehkäisemiseksi, tarkastellut hankkeiden yhteisvaikutuksia riittävällä 
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laajuudella, selvittänyt Oulujärven ja Kiehimänjoen säännöstelyn 
yhteisvaikutuksia päästöistä aiheutuviin kemiallisiin muutoksiin tai arvioinut 
puunhankinnan vaikutuksia Oulujärveen.  

Lupahakemus on ollut ympäristönsuojelulain 39 §:n edellytyksiin nähden 
puutteellinen, koska päästöjen ympäristövaikutusten arviointi on ollut 
riittämätön eikä vaikutusten arvioinnista ole esitetty riittäviä laskelmia, joiden 
perusteella voitaisiin katsoa, ettei luvan myöntäminen ole vesipuitedirektiivin 
vastaista. Luvan myöntäminen on myös toiminnanharjoittajan 
selvilläolovelvollisuuden vastaista.  

Asian käsittelyssä on tapahtunut kuulutus- ja kuulemisvirheitä. 
Ympäristövaikutustiedot ovat olleet puutteellisia ja harhaanjohtavia 
esimerkiksi kaivoshankkeeseen verrattavien malminetsintäalueella tapahtuvien 
maanrakennustöiden osalta. Vesilain mukaista lupahakemusta hankkeen 
sisällön suhteen ei ole käytännössä kuulutettu lainkaan lupahakemuksena, sillä 
toiminnanharjoittaja ja lupaviranomainen ovat määrittäneen vesiluvan kohteen 
vasta viimeisissä täydennyksissä. Muistuttaneille tahoille ei ole annettu 
vastineoikeutta. Vaikuttaa myös siltä, että päätöksestä ei ole tiedotettu 
asianmukaisesti. 

Vesipäästöistä ja maarakennusalueen mineraaleista vapautuu luvanvaraisia 
aineita, kuten metalleja, arseenia tai yhdisteitä, suspendoituneita aineita, 
fluoridia, hiilivetyjä ja pysyviä tai kertyviä orgaanisia yhdisteitä, joita ei 
ympäristönsuojeluasetuksen (713/2014) mukaan saa päästää luvatta 
ympäristöön tai vesiin. Maarakennusalueen mineraaleissa, muun muassa 
mustaliuskeessa, serpentiniitissa ja talkissa, esiintyviä alkuaineita sekä 
asbestimineraaleja ei ole uskottavasti selvitetty. Vesi- ja pölypäästöjen 
kemiallista koostumusta ei ole selvitetty eikä lupaviranomainen ole käsitellyt 
maanrakennusalueen päästöjen vaikutuksia. Päästöjen salliminen on ollut 
myös ympäristönsuojelulakiin sisältyvien pohjaveden ja maaperän ehdottoman 
pilaamiskiellon vastaista.  

Hanketta koskien tulee suorittaa vesilain mukainen intressivertailu huomioiden 
hankekokonaisuus ja jätevesien vaikutukset. Hanke voi olla tosiasiassa 
kannattamaton, kun otetaan huomioon hankkeen erittäin pitkäaikaiset haitat ja 
yhteiskunnalle aiheutuvat tappiot ja se, että toiminta todennäköisesti muuttaa 
merkittävästi Oulujärven pohjan ekologiaa ja voi siten heikentää vesistön 
laatua. Intressivertailu tulee suorittaa laillisten jätteiden stabilointi- ja 
hyötykäyttövaihtoehtojen suhteen. Suunniteltujen toimien yhteisvaikutuksia 
erityisesti ympäristön sekä alueen pinta- ja pohjavesien suhteen ei ole 
selvitetty. Jotta vesilain intressivertailu voitaisiin suorittaa, tulee suunnitellun 
hankekokonaisuuden kaikki ympäristövaikutukset, kuten vaikutukset 
maaperään, pohjaveteen, vesistöön ja ilmaan selvittää. Merkittävästi 
pohjaveteen, ojiin ja rantoihin vaikuttava kaivosluokan louhinta on kokonaan 
käsittelemättä. 

Alueen maarakennus poistaisi pintamaata ja kalliota muodostaen jyrkän 
rintauksen luontorajausten reunaan, mikä oletettavasti aiheuttaa ainakin 
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kuivatusvaikutuksia suojeltujen lajien esiintymillä. Luonnonsuojelulaki kieltää 
esiintymiin kajoamisen ilman erityistä lupaa ja hanke on siten sen vastainen. 

Kaivoslaki kieltää malmimineraalien haaskauksen ja kaivannaisjäteasetus 
edellyttää kaivannaisjätesuunnitelmaa. 

Aloittamislupa tulee kumota, koska rakennustöillä olisi merkittäviä ja 
peruuttamattomia ympäristövaikutuksia, jotka johtuvat paikallisen kallioperän 
vaarallisista mineraaleista, kuten serpentiniitista ja mustaliuskeesta. Asetettu 
vakuussumma on vaikutuksiin nähden pieni. Toiminnan aloittaminen ennen 
luvan lainvoimaisuutta on paitsi ympäristönsuojelulain ja vesilain myös 
vesipuitedirektiivin vastaista.  

Hallinto-oikeus ei voi hyväksyä EU:n kilpailusääntöjen vastaista hanketta. 
Mikäli lupa pysytetään, hanke voidaan katsoa laillistetuksi. 

Ympäristölupakäsittelyä koskevien toissijaisten vaatimustensa perusteluina 
muutoksenhakijat ovat esittäneet muun ohella seuraavaa:  

Ympäristönsuojelulaissa edellytetään toiminnan päästöjen selvittämistä. AOX-
yhdisteissä on eriasteisia kertyviä ympäristömyrkkyjä ja puunuuttoaineilla on 
todettu hormoninkaltaisia vaikutuksia kaloihin. Tähän liittyvät ympäristöriskit 
voivat olla pitkäaikaisia aineiden päätyessä vesistöön. Luvassa ei ole 
tarkasteltu ravinteiden yhteisvaikutusta ravinteiden tavoin vaikuttavien 
orgaanisen hapenkulutuksen aineiden kanssa eikä myöskään happivajetta ja 
sisäistä fosforikuormitusta aiheuttavien suolapäästöjen kanssa. Merkittäviä 
yhteisvaikutuksia on odotettavissa Terrafamen luvallisten ja luvattomien 
suola- ja metallipäästöjen, kuten sulfaatti-, litium-, mangaani-, alumiini- ja 
sinkkipäästöjen, kanssa. Hankkeesta aiheutuva 5 000 kilon sinkkipäästö olisi 
ainakin viisinkertainen Terrafamen kokonaispäästöön nähden. Sinkillä on 
ekologisia vaikutuksia vesieliöihin mukaan lukien kaloihin. Kemialliset haitta-
aineet tulisivat pilaamaan sedimenttejä, millä on pitkäaikaisia vaikutuksia 
vesistössä. Keskeinen ongelma toiminnassa onkin riski vesistön ekologisen 
tilan heikkenemisestä johtuen ravinne- ja COD-kuormituksesta, mitä korostaa 
suolojen vaikutus. Osittaisenkin sulfaattikerrostumisen ja hapettomuuden 
aiheuttama metyylielohopean nousu ja kalojen elohopean nousu johtavat 
vesistön kemiallisen tilan heikkenemiseen.  

Ympäristöluvassa ei ole asetettu päästörajoja ja raja-arvoja kaikille 
merkittäville luvanvaraisille aineille kuten EU:n laatunormiaineille, 
ammoniumtypelle, metalleille ja vaikutuksiltaan merkittävimmille AOX-, 
COD- ja BOD-yhdisteille mukaan lukien puun uuteaineet. Esimerkiksi 
ammoniumtyppi on vesistössä vaarallinen aine suhteellisen pieninä 
pitoisuuksina erityisesti veden pH:n ollessa lähellä neutraalia. Eri 
jätevesijakeiden koostumus ja mahdollisuudet niiden komponenttien, 
esimerkiksi kloorivalkaisun sivutuotteena syntyvän ligniinin, hyötykäyttöön 
tulee selvittää. Jätevedet tulee puhdistaa erikseen ja syntyneet jätteet on 
toimitettava hyötykäyttöön tai käsiteltävä jätteenä. Jätelain vastaista on 
soodakattilan tuhkan laimentaminen makeaan veteen ja suolapäästöjen 
kiteyttämisen yhteydessä syntyvän vahvan liuoksen sekoittaminen jätevesiin. 
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Jätteiden sekoittaminen ja laimentaminen on jätelain vastaista. Hakijan tulisi 
selvittää ja ottaa käyttöön paras saatavilla oleva vesienpuhdistustekniikka, 
kuten tertiääripuhdistus alumiinisulfaattisaostuksella, levysuodatuksella tai 
hapetusmenetelmin sekä näiden yhdistelmillä, joilla voitaisiin poistaa 
merkittävästi ravinteita, mikrobeja ja haitta-aineita sekä vähentää 
hapenkulutusta ja kiintoainetta. Vesien käsittelyyn yksittäisinä fraktioina on 
myös erilaisia absorptio- tai affiniteettimenetelmiä ja yhtenä mahdollisuutena 
on myös jätejakeiden haihduttaminen.  

Purkuputken ei tulisi olla ratkaisu jätteiden käsittelyyn vaan ensisijaisesti tulisi 
selvittää keinot jätevesien puhdistamiseen ja menettelyihin. Toissijaisesti, 
mikäli jätevesiä ei puhdisteta, purkuputken paikka tulee siirtää Oulujärven 
alapuolelle tai muuhun haitattomaan paikkaan mahdollisimman kauas 
alajuoksulle. Nykyinen purkupaikka on kalastusvaikutuksista johtuen huonoin 
mahdollinen. Ympäristövaikutusten arviointimenettelyn yhteydessä viiden 
kilometrin päässä laitoksesta sijainnut mallinnettu purkupaikka todettiin 
vaikutusten kannalta paremmiksi, mutta purkuputki sijoitettiin silti vain 
kolmen kilometrin päähän. Kalastushaitat olisivat pienemmät ja 
laimentuminen ja sekoittuminen toteutuisivat paremmin myös, mikäli 
purkupaikka siirrettäisiin Toukansalmeen ja Vaalankurkkuun Oulujärven 
laskukohtaan. Toteutettavaksi valittu purkuvaihtoehto ei myöskään vastaa 
YVA:ssa mallinnettua paikkaa. Hanke on lisäksi muuttunut YVA-vaiheessa 
suunnitellusta, koska jäte- ja jäähdytysvesiä, joilla on vaikutuksia toisiinsa, ei 
puretakaan samaan paikkaan. Suunnitelma ei siten vastaa YVA:n 
mallinnuksia. 

Yhtiön toimittama selvitys Kiehimänjoen säännöstelyn vaikutuksesta 
jätevesien sekoittumiseen ei koske huonointa mahdollista leviämistilannetta, 
koska mallinnetulla kuuden päivän jaksolla kesällä 2016 alhaisimmat 
virtaamat ovat ajoittuneet korkeampien virtaamien väliin. Nollavirtaaman 
lisäksi pieniä virtaamia esiintyy myös talviaikaan ja mallinnuksessa tulisi 
huomioida tilanteet, joissa keskivirtaama on alle 10, 20 ja 30 m³/s. Lisäksi 
sekoittumisolosuhteet ovat talvisin kesää huonommat, minkä johdosta 
jätevedet virtaavat vesistöjen pohjilla. Kiehimänjoen säännöstelyn 
vaikutusselvityksistä puuttuu talvitilanne, jolloin virtaamat ovat pieniä, sekä 
selvitys alusveden suolapitoisuuksista muun ohella syvänteissä. Alhaisen 
virtaaman aikana nollavirtaamapäivien merkitys on suurempi kuin perättäisten 
nollavirtaamapäivien. Myös säännöstelyn aiheuttamat riskit jäiden 
heikkenemiseen yllättävissä paikoissa täytyy selvittää. 

Luvanmukaisen ilmajäähdytysteknologian ympäristövaikutuksia ei ole 
selvitetty tai arvioitu ennen lupaharkintaa. Mikäli vaikutuksia ei arvioida, 
lämpöpäästöt pitää pystyä rajaamaan pois suljetun järjestelmän avulla. Lupaan 
tulee sisällyttää määräykset, joilla estetään haitallisten aineiden päästöt 
mahdollisesta jäähdytysjärjestelmästä. Aluehallintovirasto on pienentänyt 
lämpöpäästöä, mutta ei ole tosiasiallisesti selvittänyt asiaa.  

Muiden kattiloiden kuin soodakattilan ja meesauunin ilmanpuhdistuksen, 
mukaan lukien typenoksidien poiston, päästöjä ei ole selvitetty. Myös 
biokattilan päästöt voivat aiheuttaa ongelmia ja niiden osalta voi olla vaikea 



  55 (160) 
   
 

saavuttaa normeja erityisesti toiminnan alussa. Hakija on velvoitettava 
selvittämään BAT-teknologian päästöt ja käyttämään BAT-tekniikkaa myös 
muiden kattiloiden kuin soodakattilan ja meesauunin ilmanpudistuksessa 
käsittäen parhaan käyttökelpoisen tekniikan mukaisen typenoksidien poiston. 

Malmimineralisaatiossa tapahtuvien maanrakennustöiden ja louhinnan 
maaperä-, kallioperä- ja pohjavesivaikutuksia ei ole arvioitu. Laitos ja sen 
maanläjitysalueet tulee sijoittaa niin, että vaikutukset ovat mahdollisimman 
vähäisiä, ja toteuttaa muutoinkin niin, ettei mustaliuskeen, talkin, serpentiniitin 
tai muiden vaarallista jätettä muodostavien kallioiden louhinta aiheuta 
pohjaveden tai maaperän pilaantumista. Louhintaa tai louhitun kiven, malmin 
ja haittamoreenin käsittelyä ei ole selvitetty tai luvitettu, vaikka ne rinnastuvat 
vaikutuksiltaan ja louhintamäärältään Mieslahden kaivokseen. Laitosta 
koskien ei ole laadittu kaivannaisjätesuunnitelmaa eikä kivien laatua ole 
selvitetty, vaikka alueen kallioperätutkimusten perusteella kivestä voi aiheutua 
hapanta nikkeli- ja kromipitoista kaivosvuotoa. Näytteenoton ja 
kallioperätutkimusten perusteella alueen serpentiinissä voi esiintyä asbestia. 
Aloittamislupaa ei olisi puutteellisten selvitysten takia saanut myöntää. 
Toiminnalle pitää laatia kaivannaisjätesuunnitelma.   

Purku- ja vedenottoputken sijoituspaikan sekä läjitettävien sedimenttien laatua 
ja niihin liittyviä ympäristöriskejä ei ole selvitetty lupaprosessin yhteydessä. 
Sedimenttien kaivun ajoittamista koskien ei ole annettu lupamääräyksiä, joilla 
sen haittavaikutuksia voitaisiin rajoittaa.  

Hallitusohjelmassa on tuotu esille tarve ilmastovaikutusten huomioon 
ottaminen ympäristölupamenettelyssä. Koska ilmastonmuutos on yksi 
merkittävimmistä ympäristövaikutuksista ja kasvihuonekaasuilla on sen 
etenemisen kannalta olennainen merkitys, asia tulisi käsitellä lupamenettelyssä 
jo nykyisellään. Hankkeesta aiheutuu merkittäviä negatiivisia 
ilmastovaikutuksia. AOX-päästöihin kuuluvia kloorattuja ja halogeenipitoisia 
otsonikatoa aiheuttavia haitta-aineita ja hiilidioksidi-, metaani- ja 
halogeenipäästöjä ei ole selvitetty eikä niitä koskien ole annettu 
lupamääräyksiä. Hiilidioksidi ja metaani ovat merkittäviä kasvihuonekaasuja 
ja osa AOX-päästöihin sisältyvistä klooratuista ja halogeenipitoisista haitta-
aineista voi sisältää haihtuvia otsonikatoa aiheuttavia aineita. Myös muiden 
kaasujen ja hiukkasten sekä pienhiukkasten, mukaan lukien asbesti ja 
hengitettävät pienhiukkaset, päästöt ja vaikutukset on jätetty selvittämättä. 
Ilmapäästöjen osalta selvittämättä ovat myös typen ja rikin päästöt ja 
vaikutukset sateen mukana tulevina laskeumina, prosessissa ja puun 
käsittelyssä haihtuvien orgaanisten yhdisteiden vaikutukset, hiilinielujen 
väheneminen, typpi- ja rikkiperäisten sekä muiden hiukkaspäästöjen määrä ja 
terveysvaikutukset sekä halogeeniyhdisteiden päästöistä aiheutuvat 
otsonikerrosvaikutukset.  

Hankkeen ilmastovaikutuksia voidaan vähentää paremmalla puunkäytöllä, 
esimerkiksi hankkimalla puuta avohakkuiden ja alaharvennusten sijaan 
jatkuvan kasvatuksen ja pienaukkohakkuiden metsistä. Ilmapäästöjen 
terveysvaikutusten selvittäminen on osa ympäristövaikutusten arviointia. 
Biojalostamon raaka-aineen hankinnasta aiheutuu merkittäviä ympäristö- ja 
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monimuotoisuusvaikutuksia tilanteessa, jossa luonnon monimuotoisuus on 
heikentynyt ja lukuisien lintu- ja eliölajien tilanne on vaarantunut. Toimintaan 
liittyvän metsänkäsittelyn, erityisesti avohakkuiden ja sille vaihtoehtoisten 
puunhankintamenetelmien, luonto-, pohjavesi- ja pintavesivaikutukset sekä 
lieventämistoimet luonnon monimuotoisuuden suhteen on selvitettävä luonto-, 
lintu- ja vesipuitedirektiivin sekä kansallisen lainsäädännön vastaisten 
vaikutusten ehkäisemiseksi. Hankkeen vaikutuksia monimuotoisuudelle 
voidaan vähentää paremmalla puunkäytöllä vastaavalla tavalla kuin 
ilmastovaikutuksia, sekä ajoittamalla hakkuut lintujen pesimäajan ulkopuolelle 
puun varastointimenetelmiä parantamalla. 

Yhtiö on perustellut typenpoiston BAT-normien ylitystä IHKU-tutkimuksen 
tuloksilla. Tutkimus on rajoittunut typenoksidien terveysvaikutuksiin ja sen 
johtopäätöksenä on ollut, että terveysvaikutusten hinta on puolet 
suodatinlaitteen hinnasta. Terveyshaitan aiheuttamista pienien 
kustannussäästöjen saamiseksi ei voida pitää hyväksyttävänä, koska 
terveyshaitoista aiheutuu inhimillistä kärsimystä ja kokonaisuudessaan selvästi 
suodatinlaitteen kustannusta suurempia haittoja. IHKU-mallinnuksessa ei ole 
otettu huomioon kaikkia terveyshaittoja eikä mitään ympäristöhaittoja eikä 
sitä, että terveyshaitoista aiheutuu välillisiä kustannuksia 
terveydenhoitojärjestelmän kuormituksen ja ylläpidon kautta. Mallinnusta 
tulisi korjata niin, että siinä otetaan edellä esitetyn lisäksi huomioon suoraan 
lähiasutukselle aiheutuvat haitat, happamien typenoksidien vaikutus, sateen 
aiheuttaman laskeuman ympäristövaikutukset sekä se, että parempi 
ilmanpuhdistus vähentää myös muita päästöjä, kuten haisevia ja myrkyllisiä 
rikkikaasuja ja muista päästöaineista johtuvia hiukkaspäästöjä. 

Hankkeesta voi aiheutua luonnonsuojelulain vastaisia vaikutuksia suojeltuihin 
lajeihin ja luonnonsuojelualueisiin. Hankkeen maanrakennustöiden yhteydessä 
poistetaan pintamaata ja kalliota, jolloin läheisten luonnonsuojelualueiden 
reunoille muodostuu jyrkkä rintaus, mikä saattaa aiheuttaa ainakin kuivattavia 
vaikutuksia suojeltujen lajien esiintymisalueilla. Lisäksi vesistövaikutukset 
voivat esimerkiksi kaloihin rikastuvien haitta-aineiden, kuten elohopean tai 
uutto- tai AOX-aineiden johdosta vaikuttaa muun muassa Natura- ja muiden 
suojelualueiden lintuihin ja muihin eläimiin. Koska vaikutuksia ei ole 
selvitetty, asiassa ei ole EU-ohjeiden mukaista tieteellistä varmuutta siitä, ettei 
Natura-suojelua heikennetä.   

Meluvaikutukset on selvitetty puutteellisesti eikä arvioinnissa ole otettu 
huomioon suotuisan tuulen melua lisäävää vaikutusta tai esitetty hetkellisiä 
maksimiäänitasoja. Melukarttojen mukaan erityisesti yöajan melu on laajoilla 
alueilla kohtuutonta eikä meluntorjunta voi jäädä myöhemmin määritettävien 
toimien varaan. Ainakin loma-asutusta koskevat melunormit ylittyvät. 
Melumallinnuksissa ei ole huomioitu vedenalaisia vaikutuksia, vaikka 
vedenalainen melu häiritsee kaloja pitkienkin etäisyyksien päästä. 

Onnettomuuksien vaikutukset tulee selvittää mallintamalla ne ja niiden 
vaikutusalueet kuten Terrafamen nikkeli- ja kobolttitehtaan YVA:ssa on 
käsitelty ammoniakin vaikutus eri onnettomuustilanteissa. Onnettomuuksissa 
on tarkasteltava myös vapautuvien kemikaalien ympäristövaikutukset vesiin, 
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maaperään ja ilmaan. Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) 
suojavyöhykkeiden perusteet tulee yksityiskohtaisesti selvittää luvassa. 

Kaatopaikan suotovesiä koskevien selvitysten puutteiden vuoksi luvan 
myöntämisen edellytyksiä ei ole selvitetty oikein ja jäteluokitus voi olla 
virheellinen. Myös hulevesiä koskevat selvitykset ovat puutteellisia. Ojien ja 
norojen mukana tulevat vedet voivat olla haitallisia. Ympäristönsuojelulaissa 
edellytetään haitta-aineiden tarkkailua.  

Lisäksi vesitalouslupaa koskevien vaatimustensa perusteluina 
muutoksenhakijat ovat esittäneet muun ohella seuraavaa:  

Vesitalouslupaa ei olisi saanut myöntää, koska toiminnan vesi- ja 
ympäristönsuojelulaissa tarkoitettuja vaikutuksia, haittoja ja korvauksia ei ole 
käsitelty asianmukaisesti. Hankkeen taloudellisesta kannattavuudesta ei ole 
tietoa eikä intressivertailun tekemiseen siten ole ollut edellytyksiä. Hankkeen 
kannattavuus on kyseenalainen johtuen kilpailusta, suhdanteista ja tarvittavista 
ympäristönsuojelutoimista. Hankkeen investointikustannukset ovat 
miljardiluokkaa, kilpailevat hankkeet ovat moninkertaisesti suurempia, 
yhtiöllä ei vaikuta olevan immateriaalioikeuksia tekstiiliteknologiaan eikä 
tekstiiliteknologiaa koskevaa osaamista tai tuotekehitystä, sijoituksien 
saamiseen ja hankkeen kestävyyteen liittyy poliittisia riskejä. Hankkeesta 
aiheutuu lisäksi merkittäviä haittoja metsien käytölle, ilmastolle, vesistölle, 
loma- ja asuinkiinteistöjen arvolle, vesien virkistyskäytölle, alueen ja sen 
matkailuelinkeinon maineelle, kalastukselle ja sen maineelle sekä terveydelle. 
Hankkeeseen liittyy merkittäviä ongelmia muun muassa yksittäisten 
luvanvaraisten AOX-yhdisteiden, ravinteiden, kiintoaineen, suolojen, 
haitallisten kemikaalien ja uuttoaineiden, raskasmetallien, ilma- ja 
lämpöpäästöjen sekä näiden yhteisvaikutusten johdosta. Intressivertailussa 
olisi tullut ottaa huomioon vesien tila ja siihen liittyvät yleiset ja yksityiset 
edut. Purkuveden laskemista ei ole otettu huomioon vesiluvan käsittelyssä, 
mikä on väärin. Tämä ei saisi vaikuttaa intressivertailuun. 

Arvioinnissa tulee ottaa huomioon korkeimman hallinto-oikeuden Finnpulp-
päätös. Vaikka suunniteltu biojalostamo on Finnpulp-hanketta pienempi, sillä 
on kokoonsa nähden suuremmat päästöt. Valittu paikka ei ole Kallaselkää 
edullisempi, koska suola kerrostuu ainakin väliaikaisesti myös Paltaselän 
syvyisen vesistön pohjalle, mikä on todettu Terrafamen Nuasjärven 
purkuputken vaikutusalueella. Oulujärven pohjaeläinten luokitus perustuu 
puutteellisiin tietoihin. Pohjaeläimet kärsivät erityisesti suola-, COD-, 
kiintoaine- ja ravinnepäästöistä. Hanke johtaisi vesistön tilan heikentämiseen, 
mikä on vesipuitedirektiivin vastaista.  

Määrätyt korvaukset ja vakuudet ovat puutteellisia, kun otetaan huomioon 
valituksessa esiin tuodut ongelmat. Toiminnasta kalastukselle aiheutuvat haitat 
ovat muun korvausratkaisun perusteella ilmeisiä. Ammattikalastajille 
maksettavien korvausten eriyttäminen omaan prosessiinsa voi tarkoittaa 
kalastajien kannalta täysin kohtuuttomia 5–10 vuoden viivästyksiä korvausten 
maksuun, niin kuin on käynyt Terrafamen osalta. Terrafamen Nuasjärven 
purkuputkesta seurasi kalan maineen menettäminen, myynnin loppuminen ja 
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suuret haitat kalastajille, minkä johdosta kalastajat joutuivat siirtymään pois 
alueelta. Biojalostamon lupahakemuksen perusteella kuha mahdollisesti 
karkottuu syvännealueilta. On mahdollista, että sen pidempiaikaisena 
seurauksena kuha häviää koko Oulujärvestä. Vedenoton vaikutuksia 
kalastukseen ei ole selvitetty lainkaan. Myöskään haittoja mateen 
lisääntymiselle ei ole voitu sulkea pois. Vaikutuksia muihin kaloihin ei ole 
arvioitu. Sellutuotannon tiedetään aiheuttavan makuvirheitä kalaan. Kalan 
laadun heikkenemistä syöntisuositukset ja myyntirajat ylittävissä määrin 
aiheutuu ainakin petokaloissa suolakerrostumisesta johtuvasta elohopean 
vapautumisesta, mitä ei ole hakemuksessa selvitetty. Tarkkailun tulisi olla 
kattavaa muutoksien havaitsemiseksi. Arvio sulfaatin vaikutuksista perustuu 
virheelliseen yleistykseen, koska järviekosysteemin herkkyys 
suolapitoisuuksille poikkeaa merestä. Selvittämättä on myös sulfaatin 
pelkistymisestä syntyvän rikkivedyn vaikutukset sekä sinkkipäästöjen 
yhteisvaikutukset yhdessä Terrafamen päästöjen kanssa. Lisäksi vedenoton 
vaikutuksia ei ole selvitetty, vaikka vedenottoputkeen joutuu kalanpoikasia, 
mätimunia ja muita pienempiä selkärangattomia eliöitä. Kyseessä on mittava 
ongelma. Muutosten havaitseminen edellyttää kattavaa tarkkailua. Haitta-
alueet ja korvaukset ovat pieniä. Haitta-alueen määrittämisessä ei ole otettu 
huomioon jään heikkenemisen merkitystä talvikalastukselle. Korvausten 
määrittämisessä tulee ottaa huomioon kalojen laadun heikkeneminen sekä 
lupamyynnin tulojen alentuminen.  

Korvauskäsittelyssä tulee ottaa huomioon jäte-, lämpö-, hiukkas-, pöly- ja 
kaasupäästöjen sosiaaliset- ja terveysvaikutukset sekä vaikutukset asuin- ja 
lomakiinteistöjen käyttö-, kysyntä- ja markkina-arvoihin.  

Lisäksi muutoksenhakijat ovat vaatimustensa tueksi viitanneet koosteeseen 
YVA-havainnoista, lupahakemuksen täydennyksestä 25.3.2019 antamaansa 
vastineeseen ja Paltamon luonto ry:n yhdessä muiden tahojen kanssa 
lupakäsittelyn yhteydessä tekemään muistutukseen.  

10.  ovat vaatineet aluehallintoviraston 
päätöksen muuttamista siten, että biojalostamon jätevesiputken purkupaikka 
siirretään paikkaan P3 ja luvassa turvataan hulevesien puhdistamisen kannalta 
riittävä saostusaltaiden määrä. Mikäli purkupaikkaa ei siirretä, on 
virkistyskäytön haitat korvattava laajentamalla haitta-aluetta pitkälle 
Mieslahden puolelle. 

Jos jätevesiputki siirrettäisiin paikkaan P3, jätevedet eivät pääsisi leviämään 
matalaan Mieslahteen. Ehdotettu purkupaikka P3 sijaitsee purkupaikkaa P1 
kauempana Paltaselällä, jossa sekoittumisolosuhteet ovat paremmat, koska 
vesistö on syvempi ja avarampi. Hulevesien puhdistus tulee varmistaa 
riittävällä saostusaltaiden määrällä. Rantoja ja järveä käyttävien asukkaiden ja 
kesäasukkaiden turvallisuus tulee huomioida luvassa. Biojalostamon ja 
Mieslahden pohjukassa sijaitsevan Mieslahden kaivoksen jätevesien 
yhteisvaikutuksia ei ole kokonaisuudessaan selvitetty.   
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Asian käsittely hallinto-oikeudessa 

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on antamassaan lausunnossa viitannut 
luparatkaisuun ja sen perusteluihin ja todennut, että valitukset eivät anna 
aihetta aluehallintoviraston päätöksen kumoamiseen tai muuttamiseen. 
Muutoksenhakijoiden tulee pitää oikeudenkäyntikulut vahinkonaan. 
Lupakäsittelyssä on noudatettu lainmukaista menettelyä ja asian 
ratkaisemiseksi on ollut käytettävissä riittävät selvitykset. Sikäli kuin vapaa-
ajan asuntojen käyttötavan muutos on asianmukaisesti osoitettu, 
vesistösidonnaisia virkistyskäyttöhaittakorvauksia voidaan muuttaa valitusten 
mukaisesti.  

Lapin ELY-keskuksen kalatalouspalvelut -vastuualue on antamassaan 
vastineessa viitannut aiempiin lausuntoihinsa 19.6.2019 ja 25.5.2020 sekä 
vastineeseensa 4.9.2019. Hankkeen vaikutuksia kalataloudellisesti tärkeän 
Mieslahden vedenlaatuun ja siten kalatalouteen voisi vähentää sijoittamalla 
purkuputken kauemmas Paltaselälle Kiehimänjoen suun sijaan.  

Paltamon kunnanhallitus ja Paltamon kunnan lupa- ja valvontalautakunta 
ympäristönsuojeluviranomaisena ovat antamissaan vastineissa todenneet, ettei 
niillä ole lausuttavaa valituksista. 

Kainuun ELY-keskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue on 
antamassaan vastineessa todennut  valituksessa 
esitetyn osalta, että lupaviranomaisella on ollut oikeus antaa lämmön 
talteenottoa koskeva lupamääräys 16, jossa edellytetään hukkalämmön 
hyödyntämistä ja talteenottoa. Lupamääräys tähtää päästön rajoittamiseen. 
Vesiympäristöön jäähdytysveden purkupaikalle kohdistuvaa lämpöpäästöä 
rajoitetaan teknisellä ratkaisulla. 

Ympäristönsuojelulain 11 § koskee päätoiminnan, tässä tapauksessa 
biojalostamon, sijoittumista eikä niinkään yksittäisten päästöjä estävien 
rakenteiden tai menetelmien sijaintia. Jäähdytysveden purkupaikan 
soveltuvuus on harkittu lupapäätöstä annettaessa, koska tässä on kyse 
päästölähteen sijoittumisesta.  

Lupamääräyksessä 16 ei suoraan edellytetä jäähdytystornien käyttöä. Siinä 
edellytetään hukkalämmön hyödyntämistä ja talteenottoa. Ilmajäähdytys on 
mainittu lupamääräyksen perusteluissa. Jäähdytystornien rakentaminen ei ole 
välttämätöntä, mikäli lämpöpäästöä voidaan vähentää ja lämpöenergia 
hyödyntää muulla tavoin, esimerkiksi johtamalla lämpöä siirtoputkella 
Paltamon tai Kajaanin taajamiin.  

 ja hänen muutoksenhakijakumppaneidensa valituksen johdosta 
ELY-keskus on todennut, että maamassojen läjitys ei sisälly biojalostamon 
ympäristölupaan ja sitä koskien on tehty erillinen YVA-menettely, joka päättyi 
19.4.2021. Hankkeelle ei ole vielä myönnetty ympäristölupaa.  

Jäte- ja jäähdytysvesien vaikutukset vesistössä on selvitetty riittävän hyvin. 
Luvan hakija on tehnyt syvyyskartoituksia ja mallintanut päästöjen leviämistä. 
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Päästöjen vaikutukset ekologiseen tilaan on arvioitu hakemuksessa 
asiantuntijoiden toimesta monipuolisesti ja riittävästi. Päästöt eivät 
lupapäätöksen perusteluiden mukaan vaaranna Oulujärveä kokonaisuutena 
tarkasteltaessa sen hyvää ekologista tilaa. Vaikutukset jäävät rajallisiksi ja 
kohdistuvat lähinnä Kiehimänjoen suualueelle, Paltaselän pohjois- ja itäosiin 
ja Mieslahden länsiosiin. Tehtaan päästöillä ei ole vaikutusta myöskään 
Oulujärven kemialliseen tilaan. Ympäristöluvan myöntämisen edellytykset 
ovat täyttyneet eikä luvan kumoamiselle ole syytä. Mikäli laitos uhkaisi 
aiheuttaa Oulujärven tilan heikkenemistä, valvovan viranomaisen tulee olla 
aloitteellinen ympäristöluvan lupaehtojen muuttamiseksi 
ympäristönsuojelulain 89 §:n mukaisesti. 

Oulujärven rantakiinteistön  osakkaiden valituksen osalta on 
todettu, että YVA-menettelyn arviointiselostus on sisältänyt YVA-asetuksen 
(277/2017) 4 §:n edellyttämät seikat. Arviointiselostuksen ei tarvitse sisältää 
viranomaisneuvottelun asiakirjoja. Ennakkoneuvottelujen muistio on 
toimitettu kaikille osallistujille. Muistio on julkinen asiakirja, jonka olisi 
saanut ELY-keskuksesta pyytämällä. Kuten perustellussa päätelmässä on 
todettu, arviointiselostus on sisältänyt ympäristövaikutusten 
arviointimenettelystä annetun asetuksen (277/2017) 4 §:n mukaiset asiat. 
Arviointi on täyttänyt sille laissa asetetut vaatimukset ja ollut näin ollen 
riittävä. 

YVA-menettelyssä tehtävä ympäristövaikutusten arviointi on sisällöltään 
paljon laajempi kuin lupaviranomaisen lupaharkinnan yhteydessä tekemä 
arviointi. Ympäristöluvassa tarkastellaan laitoksen päästöjä ja muita välittömiä 
ympäristövaikutuksia. Puunhankinta-alue ulottuu noin 100–150 kilometrin 
etäisyydelle laitoksesta. Koko tälle alueelle kohdistuvia puunhankinnan 
vaikutuksia ei sisällytetä ympäristölupaharkintaan, mikä on todettu 
ympäristöluvan ratkaisuosan sivulla 427. Aluehallintovirasto on jättänyt 
tutkimatta vaatimukset, jotka koskevat biojalostamon raaka-aineena olevan 
puun hankkimista ja siitä aiheutuvia vaikutuksia. Yhteysviranomaisen 
perustellussa päätelmässä esitetty kanta, jonka mukaan 
ympäristölupaharkinnan tarkastelu liittyy laitoksen suoriin vaikutuksiin ja 
päästöihin, on oikea. 

Pintavesimuodostumalla tarkoitetaan vesienhoitolain (1299/2004) 2 §:n 
mukaan pintavesien erillistä ja merkittävää osaa kuten järveä, tekoallasta, 
puroa, jokea tai kanavaa, puron, joen tai kanavan osaa tai rannikkoveden osaa. 
Järvi voidaan jakaa erillisiin pintavesimuodostumiin, jos järven eri osien 
ominaisuudet, kuten syvyys tai humuspitoisuus, ovat niin erilaiset, että se 
haittaa järven tyypin määrittämistä ja tilan luotettavaa arvioimista. Oulujärven 
erilliset selkäalueet Palta-, Ärjän- ja Niskanselkä ovat syvyydeltään, 
humuspitoisuudeltaan sekä rehevyydeltään niin lähellä toistensa kaltaisia, ettei 
niiden rajaamiseksi erillisiksi vesimuodostumiksi ole ollut ohjeistuksen 
mukaisesti perusteita. 

Tukes on antamassaan vastineessa todennut muun ohella, että biojalostamon 
toiminta edellyttää käsiteltävien kemikaalien määrien ja niiden ominaisuuksien 
kemikaaliturvallisuuslain mukaista turvallisuusselvitystä ja lupaa, jota ei 
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toistaiseksi ole haettu, eikä etukäteisneuvotteluja luvan hakemisesta ole 
pidetty. Toimintaan liittyviä mahdollisia onnettomuusvaikutuksia ja 
varautumista voi siten arvioida vain yleisellä tasolla. Vaarallisten kemikaalien 
ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta annetun lain 
(kemikaaliturvallisuuslaki, 390/2005) mukaisessa lupakäsittelyssä selvitetään 
kemikaaleista aiheutuvat suuronnettomuus- ja muut onnettomuusvaarat ja 
onnettomuuksien ehkäiseminen sekä seurausten rajoittaminen teknisin ja 
hallinnollisin keinoin. Kemikaaliturvallisuuslain lähtökohtana on toiminnasta 
aiheutuvien kemikaaliriskien tunnistaminen ja hallinta normaali- ja 
häiriötilanteessa sekä seurausten rajoittaminen mahdollisessa 
onnettomuustilanteessa. Kemikaaliturvallisuuslain mukaisen luvan saaminen 
edellyttää, että yritys täyttää kaikki tekniset ja turvallisuusjohtamiseen liittyvät 
vaatimukset. Tukes arvioi vaatimusten täyttymisen paitsi lupahakemuksen 
yhteydessä ja käyttöönottotarkastuksessa, myös myöhemmässä 
käytönaikaisessa valvonnassa. Tukes määrittää suuronnettomuusvaarallisille 
kohteille, kuten biojalostamoille niin sanotun konsultointivyöhykkeen, joka on 
vastaavissa kohteissa tyypillisesti 1,5–2,0 kilometriä. Kyseessä ei ole 
suojavyöhyke tai onnettomuuksien vaikutusalue, vaan alue, jolla tapahtuvista 
kaavamuutoksista kaavoittajan tulisi pyytää lausunto. Konsultointivyöhyke 
perustuu onnettomuuksien vaikutusalueisiin ja on yleensä reilusti 
vaikutusalueita laajempi. Kohteen suuronnettomuus- ja muut kemikaaleista 
aiheutuvat onnettomuusskenaariot sekä niiden vaikutusalueet sekä niihin 
varautuminen selvitetään osana kohteen kemikaaliturvallisuuslupahakemusta. 

 on antanut valitusten johdosta vastineen, jossa on kannatettu 
biojalostamon toteuttamista muun muassa huoltovarmuuden ja alueen 
elinvoimaisuuden vuoksi.  
 
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen liikenne ja infrastruktuuri -
vastuualueelle, Paltamon kunnan terveydensuojeluviranomaiselle, Paltamon 
kunnan kaavoitusviranomaiselle, Vaalan kunnalle, Vaalan kunnan 
ympäristönsuojeluviranomaiselle, Vaalan kunnan 
terveydensuojeluviranomaiselle, Vaalan kunnan kaavoitusviranomaiselle, 
Kajaanin kaupungille, Kajaanin kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle, 
Kajaanin kaupungin terveydensuojeluviranomaiselle, Kajaanin kaupungin 
kaavoitusviranomaiselle, Sotkamon kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle, 
Puolangan kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle, Hyrynsalmen kunnan 
ympäristönsuojeluviranomaiselle ja Väylävirastolle on varattu tilaisuus antaa 
vastine valitusten johdosta. Vastineita ei ole annettu. 

KaiCell Fibers Oy on valitusten, lausunnon ja vastineiden johdosta 
antamassaan vastineessa vaatinut, että Vaasan hallinto-oikeus ensisijaisesti 
jättää tutkimatta ja toissijaisesti hylkää  valituksen, 

 valituksen ja Oulujärven rantakiinteistön  
omistavien jakamattomien kuolinpesien osakkaiden valituksen, hylkää muut 
valitukset ja pysyttää valituksenalaisen lupapäätöksen.  

Yhtiö on todennut, että sillä ei ole lausuttavaa 
 eikä valitusten johdosta. Lisäksi 

yhtiö on esittänyt muun ohella seuraavaa: 
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Pääasiassa toiminnan vesistövaikutuksiin kohdistuvat valitukset eivät anna 
aihetta lupapäätöksen kumoamiseen tai muuttamiseen. Aluehallintovirasto on 
päätöksessään kiristänyt huomattavasti vesistöpäästöjen raja-arvoja 
hakemuksen mukaisista arvoista. Näin aluehallintovirasto on varmistanut, ettei 
merkittävää vesistön pilaantumista aiheudu ja ympäristöluvan myöntämisen 
edellytykset täyttyvät. Ympäristö- ja vesitalouslupa on kaiken kaikkiaan 
myönnetty voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti ja valitukset on näin 
ollen hylättävä. Vastineeseen on liitetty luvan mukaisin päästöarvoin päivitetty 
vesistövaikutusarvio. 

 ja hänen muutoksenhakijakumppaneidensa valituksen johdosta 
yhtiö on todennut, että biojalostamon YVA-menettely täyttää kaikilta osin 
lainsäädännön vaatimukset, eikä luvan myöntämiselle ole pintavesien 
tilatavoitteista tai Weser-päätöksestä johtuvia esteitä.  

Aloittamislupa on myönnetty tehdasalueen maanrakennustöihin ja niiden 
aikana muodostuvien hulevesien käsittelyyn sekä johtamiseen Kylänpuroon ja 
tehdasalueen eteläiseen purkuojaan. Ottaen huomioon aloittamisluvan nojalla 
sallitut rajoitetut rakentamistoimenpiteet, joiden jäljiltä ympäristö saadaan 
tarvittaessa luvan muuttamisen tai jopa kumoutumisen tapauksessa 
ennallistettua, perusteita aloittamisluvan kumoamiselle ei ole. 

Purkuvesistöön eli Oulujärveen kohdistuvassa vesistövaikutusarvioinnissa on 
huomioitu myös yhteisvaikutukset muiden alueen kuormittajien kanssa. 
Oulujärveä kuormittavat tällä hetkellä lähinnä Kiehimänjoen kautta tuleva 
hajakuormitus ja vesireitin varrella olevien yhdyskuntien käsitellyt 
talousjätevedet, minkä lisäksi Paltamon kunnan käsitellyt talousjätevedet 
johdetaan Kiehimänjoen suualueelle. Mieslahden ja Paltaselän alueella ei ole 
muuta merkittävää pistemäistä kuormitusta. Mieslahden itäosaan on 
suunniteltu valituksessa viitattua pienehköä talkkikaivosta, jonka käsitellyt 
jätevedet on tarkoitus johtaa Mieslahteen. Mahdollisesta kaivostoiminnasta 
muodostuva jätevesimäärä on kuitenkin biojalostamon jätevesiin nähden 
vähäinen ja purkupaikka sijaitsee Mieslahden perukassa etäällä biojalostamon 
purkupaikasta, joten jätevesillä ei ennalta arvioiden ole merkittäviä 
yhteisvaikutuksia vesistössä. Myös Terrafamen Nuasjärveen kohdistuva 
kuormitus vaikuttaa jonkin verran Kajaaninjoen alapuoliseen Oulujärveen. 
Terrafamen kuormitus ei kuitenkaan juurikaan vaikuta itäisellä Paltaselällä, 
johon biojalostamon kuormitus kohdistuu, joten toiminnoilla ei ole merkittäviä 
yhteisvaikutuksia Oulujärvessä. Kaikki edellä mainitut toiminnot ja niistä 
aiheutuvat vesistöpäästöt yhteisvaikutuksineen on otettu huomioon 
biojalostamohankkeen ympäristöluvituksessa.  

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on valituksenalaisessa lupapäätöksessä 
rajoittanut biojalostamon keskeisiä haitta-ainepäästöjä huomattavasti (30–40 
%) sekä lämpöpäästöä neljäsosaan hakemuksessa esitetyistä määristä, mistä 
johtuen yhtiön lupahakemusvaiheessa esittämät vesistövaikutusarviot ovat 
yläkantissa suhteessa lupapäätökseen. AFRY Finland Oy on keväällä 2021 
mallintanut ja arvioinut hankkeen vesistövaikutukset uudelleen vastaten 
lupapäätöksen mukaisia päästöjä. Vaikutusarvion johtopäätösten mukaan 
aiemmin arvioitu haitta talviaikaiselle liikkumiselle ja kalastukselle poistuu, ja 
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rehevöitymiseen, happiongelmiin ja toksisiin vaikutuksiin liittyvät riskit 
pienenevät. Rehevyyden osalta erityisesti minimiravinteena Oulujärvessä 
toimivan fosforin vähentyminen sekä myös kesäaikaisen lämpökuorman 
väheneminen lieventävät arviota ja rehevöittävien vaikutusten arvioidaan 
rajoittuvan entistä selkeämmin Mieslahden länsiosaan ja Paltaselän 
pohjoisosiin. Jäähdytysvesien johtamisen poisjäänti talvella käytännössä 
poistaa vaikutukset jääpeitteeseen, mutta heikentää hieman jätevesien 
talviaikaisia sekoittumisolosuhteita purkualueella. Kokonaisuutena ottaen 
sulfaattipitoisuudet jäävät Paltaselällä pieniksi ja suolakerrostuneisuus 
lieväksi. AOX-kuormituksen pienentyminen edelleen noin kolmanneksella 
edelliseen arvioon nähden pienentää entisestään riskiä toksisten vaikutusten 
esiintymiseen purkualueella. Päivitetyn vaikutusarvion mukaan kuormituksen 
ja vesistövaikutusten pieneneminen tukevat aiempia arvioita siitä, että 
Oulujärven vesimuodostuman nykyinen hyvä ekologinen ja kemiallinen tila ei 
hankkeen johdosta heikkene.  

Purkupaikaksi on valittu Kiehimänjokisuun alue, jossa puhdistetut jätevedet 
saavat tehokkaan alkusekoittumisen ja laimentumisen jokivirtaamaan. Tästä 
johtuen suolapitoisten jätevesien ei arvioida estävän Paltaselän vesien 
normaalia vuodenaikaiskiertoa eikä johtavan jätevesien kerrostumiseen 
Paltaselän syvännealueilla. Alkusekoittumisella on tässä suhteessa suuri 
merkitys. Myös eliöstön kannalta hyvä alkusekoittuminen on tärkeää. 
Biojalostamon raakavedenoton aiheuttaman imun merkitys Mieslahdella on 
vähäinen. Biojalostamon jätevesien purku sijoitetaan Kiehimänjoen virtaaman 
länsipuolelle, jolloin joen virtaama kuljettaa puhdistetut jätevedet lounaaseen 
Paltaselälle. Jätevesi voi ajoittain tuulen aiheuttaman virtaaman vaikutuksesta 
kulkeutua Mieslahden suuntaan silloin, kun tuulen aiheuttaman virtaaman 
vaikutus on suurempi kuin jokivirtaaman vaikutus. Tuulivirtaama ja pitkä 
kulkeutumismatka aiheuttavat kuitenkin veden sekoittumista, jolloin jäteveden 
osuus Mieslahdella jää vähäiseksi. Laimentumisaste purkupaikan ja 
Mieslahden raakavedenoton imupaikan välillä on kaikissa virtaus- ja 
tuulitilanteissa aina vähintään 1:100. Näin ollen pitoisuus- ja sitä myötä 
vesistövaikutukset Mieslahdella jäävät vähäisiksi kaikissa virtaustilanteissa. 
Miesjoen pienellä virtaamalla (1,4 m3/s) ei ole mitään merkitystä vedenoton 
kannalta, koska tuuli on määräävin virtauksia ja vedenvaihtoa aiheuttava tekijä 
avoimella vesialueella. Kiehimänjoen nollavirtaamatilanteet eri tuulitilanteissa 
sisältyvät tehtyihin vesistömallinnuksiin ja vaikutusarviointeihin, ja ne on 
otettu huomioon lupapäätöksessä.  

Uusi erillinen YVA-menettely biojalostamon maanläjitysaluetta koskien on 
käynnistetty suoraan YVA-lain velvoittamana, koska biojalostamohankkeen 
aiempi YVA-menettely ei ole sisältänyt maamassojen läjitysalueen 
vaikutusten arviointia. Kyse ei ole ollut hankkeen pilkkomisesta, vaan 
ratkaisuun on päädytty hankealueen maanrakennustöitä koskevien 
suunnitelmien täsmentyessä. Läjitysalueelle tullaan hakemaan oma 
ympäristölupansa. Mahdollisen läjitysalueen sijoittamiseen tehdasalueen 
läheisyyteen on varauduttu ympäristölupamenettelyn aikana hulevesien 
hallinnan suunnittelussa. Vesienkäsittelyrakenteet mitoitetaan yleisesti 
käytettävien suunnitteluohjeiden mukaisesti siten, että mahdollisilla 
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kovillakaan sateilla hallitsematonta päästöä vesistöön ei tapahdu. Oleellista on 
huomata, ettei kaikki satava vesi muodosta valuntaa samalla hetkellä.  

Biojalostamon laitosalueella syntyvät hulevedet jaotellaan varsinaisen 
prosessialueen hulevesiin sekä puu- ja hakekentän hulevesiin. 
Rakentamattomilta alueilta muodostuvien hulevesien pääsy tehdasalueelle 
estetään reunaojilla ja hulevedet pyritään johtamaan olemassa olevia 
valuntareittejä hyödyntäen vastaanottavaan vesistöön. Prosessialueelta 
muodostuvat hulevedet johdetaan hulevesiviemäröinnillä tehdasalueen 
eteläpuolelle maanvaraiseen viivytysaltaaseen, josta selkeytetty vesi johdetaan 
tehdasalueen eteläpuolella kulkevaan ojaan. Puu- ja hakekentän hulevedet 
johdetaan avo-ojilla tehdasalueen länsipuolelle rakennettavaan 
viivytysaltaaseen, josta purku tapahtuu kosteikon kautta Kylänpuroon. 
Molemmat hulevesien purkureitit laskevat lopulta Oulujärven Mieslahteen. 
Hulevesien viivytysrakenteet on mitoitettu siten, että purku-uomiin kohdistuva 
viiden vuoden toistuvuudella tapahtuvan rankkasateen aikainen 
huippuvirtaama ei kasva valuma-alueen maankäytön muutoksista huolimatta. 
Prosessialueen hulevesiviemärit mitoitetaan viiden vuoden toistuvuudella 
tapahtuvalle rankkasadetilanteelle. Puu- ja hakekenttien avo-ojat puolestaan 
mitoitetaan 10 vuoden toistuvuudella tapahtuvalle rankkasateelle. 
Mitoituksissa käytetyissä mitoitussateissa on huomioitu ilmastonmuutoksen 
ennakoitu vaikutus. Mitoitussadetta rankemmilla sateilla altaan purku tapahtuu 
ylivuotoreittiä pitkin hallitusti maastoon ja purkuojaan. Hulevesiviemäreiden 
tulvareitti toteutetaan laitosalueen reunaojiin. Ylivuotoreitti tulee mitoittaa 
keskimäärin kerran 50 vuodessa toistuvalle rankkasateelle. Menettely on 
selostettu tarkemmin lupahakemuksessa.  

Laitosalueen teollisuuskaatopaikan ja jätteenkäsittelyalueen suoto- ja 
valumavedet sekä tehdasalueen likaantuneet sade- ja sulamisvedet johdetaan 
biojalostamon jätevedenpuhdistamolle. Suotovesien kokoamisjärjestelmä on 
mitoitettu hulevesijärjestelmissä yleisimmin käytetylle, kerran viidessä 
vuodessa toistuvalle 10 minuutin mitoitussateelle. Ylivuototilanteessa, jos 
mitoitussade ja suotovesimäärät ylittyisivät, alueen allastilavuus on riittävä 
varastoimaan ja viivyttämään ylivalumaa. Teollisuuskaatopaikka-alueella 
muodostuvat suotovedet ja jätevedenpuhdistamolle johdettavat muut 
tehdasalueen likaantuneet sade- ja sulamisvedet johdetaan tehtaan 
jätevedenpuhdistamolta purkuputkea pitkin Oulujärveen, ei siis Kylänpuroon, 
kuten kaatopaikan suotovesien osalta valituksessa virheellisesti väitetään. 
Järjestely on selostettu tarkemmin lupahakemuksessa. 

Vesipuitedirektiiviä ja sen nojalla oikeuskäytännössä kehitettyjä oikeusohjeita 
sovelletaan vesimuodostumakohtaisesti, mikä Oulujärven kohdalla tarkoittaa 
koko järven käsittävää tarkastelua. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, etteikö 
ympäristöluvituksessa huomioitaisi hankkeiden vesistövaikutuksia isoissa 
vesimuodostumissa myös paikallisemmalla tasolla. Hakemuksessa ja 
päätöksessä vesistövaikutuksia on tarkasteltu purkualueelta ja sen 
lähiympäristöstä lähtien edeten pääasialliseen vesien virtaussuuntaan 
Paltaselälle kohti Oulujärven muita osia. Ympäristöluvanvaraiset hankkeet 
eivät myöskään saa aiheuttaa ympäristönsuojelulain 49 §:n 2 kohdassa 
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kiellettyjä vaikutuksia, eli myös jätevesien paikallisemmat vaikutukset 
purkuvesistössä on huomioitu luvituksessa.  

Ympäristölupa sallii haltijalleen ympäristön tietynasteisen kuormittamisen. 
Ympäristöluvan määräyksillä toiminnan päästöt ja siten ympäristövaikutukset 
asetetaan ympäristön kantakyky huomioiden sallitulle tasolle. Teollinen 
toiminta ei ole koskaan täysin päästötöntä ja ympäristövaikutuksetonta, vaikka 
puhdistustekniikoita jatkuvasti kehitetään ja erityisesti metsäteollisuuden 
päästöjä on viime vuosikymmeninä saatu merkittävästi vähennettyä. 
Lupaviranomainen ja muutoksenhakutuomioistuimet arvioivat 
lainsäädännössä asetettujen luvan myöntämisedellytysten täyttymistä aina 
tapauskohtaisesti. Yksin se seikka, että tietyn tyyppiseltä tai laajuiselta 
toiminnalta on Finnpulp-ratkaisussa evätty ympäristölupa ei tarkoita, etteikö 
lupaa voitaisi myöntää nyt kysymyksessä olevalle hankkeelle. Sellutehtaiden 
jätevesien johtamista sisävesistöön ei ole kategorisesti kielletty. 

Kolmannen vesienhoitokauden alustavassa luokittelussa Oulujärven 
ekologinen tila on määritelty hyväksi. Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on 
päätöksessään vesipuitedirektiivin, Weser- ja Finnpulp-päätökset ja 
ympäristönsuojelulain huomioon ottaen todennut, että tehtaan päästöt vesiin 
eivät aiheuta merkittävänä pilaantumisena pidettäviä heikentäviä muutoksia 
Oulujärven vesimuodostuman ekologisen tilan laatutekijöihin tai niiden 
osatekijöihin. Biojalostamon vaikutukset jäävät rajallisiksi ja kohdistuvat 
lähinnä Kiehimänjoen suualueelle, Paltaselän pohjois- ja länsiosiin ja 
Mieslahden länsiosiin. Valituksenalaisen lupapäätöksen mukaisesti 
toteutetusta hankkeesta ei näin ollen aiheudu ympäristönsuojelulain 49 §:n 2 
kohdassa kiellettyä merkittävää vesistön pilaantumista tai sen vaaraa, joka 
ilmenisi edellä mainitussa oikeuskäytännössä kielletyllä tavalla 
vesipuitedirektiivillä vahvistettujen pintavesien tilatavoitteiden tai näiden 
yksittäisten laatutekijöiden heikentymisenä. Valituksenalaisen lupapäätöksen 
kumoamiselle ei ole perusteita. Lupapäätöksellä biojalostamon keskeisiä 
vesistöpäästöjä ja lämpökuormitusta on rajoitettu edelleen huomattavasti 
hakemuksen mukaisista arvoista. Biojalostamon päivitetyssä 
vesistövaikutusarviossa on todettu, ettei Oulujärven hyvän ekologisen 
tilaluokan ole arvioitu edes aiemmissa vaikutusarvioinneissa hankkeen 
vaikutuksesta muuttuvan, ja tämän arvion luotettavuus vahvistuu edelleen, kun 
otetaan huomioon lupapäätöksen mukaiset kiristetyt luparajat ennen kaikkea 
fosforin osalta. Lupapäätöksen vesistön tilatavoitteita koskevien 
johtopäätösten voidaan siten katsoa olevan varmalla pohjalla ottaen huomioon 
kiristykset päästöraja-arvoissa. 

 ei ole ympäristönsuojelulaissa tarkoitettu asianosainen, minkä 
johdosta yhtiö on vaatinut valituksen jättämistä tutkimatta. Valituksessa 
esitetyt patenttiin liittyvät perusteet eivät ole sellainen välitön ympäristöllinen 
intressi, joka voisi perustaa valitusoikeuden haittaa kärsivänä asianosaisena. 
Asianosaisasema ei myöskään voi perustua toiminnan ympäristövaikutuksiin, 
koska valituksen mukaan  asuinpaikka on Tampere.  

 valituksen johdosta yhtiö on tuonut esille, että 
jätevesien lämpökuorman rajoittaminen on ollut ympäristövaikutusten 
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rajoittamiseksi olennaista. Lämpöpäästölle asetettuun raja-arvoon pääseminen 
edellyttää tosiasiallisesti jäähdytystornien käyttöönottoa. Jäähdytystornit on 
luvitettu valituksenalaisella päätöksellä. Tornien merkittävimmät 
ympäristövaikutukset liittyvät niistä aiheutuvaan melupäästöön, joka on 
huomioitu valituksenalaisen päätöksen lupamääräyksissä 37–39. Niissä 
biojalostamon toiminnan sallitut melupäästöt on rajoitettu ympäristön 
melutason raja-arvolla siten, että sijaintipaikka huomioon ottaen 
melupäästöistä ei aiheudu merkittävää pilaantumista tai kohtuutonta rasitusta 
naapuritiloilla. Jäähdytystornien meluvaikutusta on alustavasti tarkasteltu 
YVA-vaiheessa laaditun melumallinnuksen perusteella. Yhtiö tulee 
suunnittelemaan jäähdytystornien sijainnin ja teknisen toteutuksen siten, että 
jäähdytystornien rakentaminen ja käyttäminen ei merkittävästi lisää 
biojalostamon toiminnasta aiheutuvaa meluhaittaa ja että biojalostamon 
toiminta pysyy edelleen lupapäätöksen mukaisissa melurajoissa. Alustava 
vaikutusten arvio on toimitettu vastineen liitteenä.  

Jäähdytystorneista aiheutuvat ympäristövaikutukset eivät ole niin merkittävät, 
että ne rinnastuisivat valituksessa väitetyllä tavalla purkuputkien 
sijaintipaikkaan. Sen sijaan jäähdytystornit rinnastuvat ympäristövaikutustensa 
osalta muihin melupäästöjä aiheuttaviin toimintoihin, joiden osalta 
lupamääräyksessä 38 on todettu, että toimintojen ja laitteiden sijoittamisessa 
tulee ottaa meluntorjunta huomioon. Merkitystä ei ole myöskään sillä, etteivät 
jäähdytystornit ole aikoinaan sisältyneet YVA-menettelyyn, sillä 
toiminnanharjoittajalla on oikeus tehdä muutoksia hankkeeseen 
ympäristövaikutusten arviointimenettelyn jälkeen. Ympäristö- ja 
vesitalouslupamenettelyssä tarkastellaan vielä YVA-menettelyä täydentävästi 
suunnitellun toiminnan vaikutuksia ja lupien myöntämisen edellytyksiä, ja nyt 
kyseessä olevassa hankkeessa aluehallintovirasto on päätynyt lopputulokseen, 
että jäähdytystorneista mahdollisesti aiheutuva vähäinen melupäästö on 
lähiympäristön kannalta pienempi haitta kuin vesistöön johdettava 
lämpökuormitus. Yhtiö on hyväksynyt aluehallintoviraston luparatkaisun, eikä 
ole valittanut päätöksestä tältä osin.  

-tilalla on osuus yhteiseen vesialueeseen. Kalastuksen tuoton aleneminen 
korvataan yhteisen vesialueen Kiehimänsuu‐Kivesjärvi‐Melalahti (578-876-1-
1) osakkaille 137.120 euron suuruisena kertakorvauksena. Lisäksi yhtiölle on 
asetettu lupamääräyksillä 94–96 kalatalousmaksu ja istutusvelvoite, joilla 
kompensoidaan vesirakentamisesta sekä biojalostamon jäte- ja 
jäähdytysvesien johtamisesta kalakannoille ja kalastukselle aiheutuvia 
vahinkoja. -tila ei sijaitse Oulujärven rannalla, joten sen osalta ei ole 
virkistyskäyttöhaitan korvausvelvollisuutta vaan korvaukset maksetaan 

-tilalle . Venevalkaman käyttöoikeus ei oikeuta 
virkistyskäyttöhaittakorvauksiin, sillä virkistyshaittakorvauksia ei määrätä 
vesien yleiskäytön perusteella, vaan rantakiinteistön omistuksen tai hallinnan 
perusteella. Luvan mukaisesta toiminnasta ei myöskään aiheudu haittaa 
venevalkaman normaalille käytölle. 

 valituksen osalta yhtiö on viitannut edellä jätevesipäästöistä ja 
niiden vaikutuksista lausumaansa ja todennut lisäksi muun ohella, että 
vesitalousluvan lupaharkintaan kuuluvassa intressipunninnassa on vallitsevan 
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käytännön ja yhtiön näkemyksen mukaisesti katsottu oikein, että 
kokonaisuutena arvioiden toimintaan liittyvistä vesitaloushankkeista saatava 
hyöty on niistä aiheutuviin menetyksiin verrattuna huomattava siten, että luvan 
myöntämisedellytys täyttyy.  

Ympäristö- ja vesitalousluvan myöntämisedellytysten harkintaa varten on 
osana YVA- ja ympäristölupamenettelyitä laadittu kattavat selvitykset, joihin 
aluehallintovirasto on viranomaisharkinnan perusteella pyytänyt tarvittavat 
täydennykset. Lupapäätös perustuu riittäviin ja asianmukaisiin selvityksiin. 
Metsäteollisuushankkeiden vesistöpäästöistä ja ympäristövaikutuksista on 
Suomessa kattavasti tietoa useita vuosikymmeniä jatkuneen toiminnan 
harjoittamisen perusteella. 

Karttatarkastelun perusteella muutoksenhakijan kiinteistö  
sijaitsee Oulujärven Teväsaaren länsirannalla noin 10 kilometrin päässä 
purkualueesta. Biojalostamohankkeen jätevesipäästöjen ympäristövaikutukset 
eivät ulotu muutoksenhakijan kiinteistölle asti, eikä kiinteistö sijaitse yhtiön 
alkuperäisellä tai aluehallintoviraston lupamääräyksellä 100 laajentamalla 
haitta-alueella. Näin ollen biojalostamon päästöistä ei aiheudu 
muutoksenhakijan kiinteistöllä korvausvelvollisuuden aiheuttavaa vahinkoa. 
Lupapäätöksellä maksettavaksi ja selvitettäväksi määrätyt korvaukset ovat 
vallitsevaa korvaussääntelyä koskevan vakiintuneen oikeuskäytännön 
mukaisia.  

Yhtiö on vaatinut, että  valitus jätetään 
ensisijaisesti tutkimatta puuttuvan asianosaisaseman johdosta, koska 

 -niminen tila sijaitsee Oulujärven rannalla Vuolijoella lähes 50 
kilometrin päässä Paltamosta ja siten biojalostamon vesistövaikutusalueen 
ulkopuolella.  

Yhtiö on vaatinut, että Oulujärven rantakiinteistön  omistavien 
jakamattomien kuolinpesien osakkaiden valitus jätetään ensisijaisesti 
tutkimatta puuttuvan asianosaisaseman johdosta, koska kiinteistö sijaitsee 20 
kilometrin etäisyydellä Paltamosta, ja siten biojalostamon 
vesistövaikutusalueen ulkopuolella. Jätevesien vaikutukset eivät ulotu 
muutoksenhakijoiden kiinteistölle. 

Toisaalta valituksessa ei ole esitetty mitään sellaista, jonka johdosta 
valituksenalainen päätös ja osittain myönnetty aloittamislupa tulisi kumota ja 
yhtiön lupahakemus hylätä tai palauttaa uuden YVA-menettelyn 
toteuttamiseksi. Esitetty oikeudenkäyntikuluvaatimus tulee siten hylätä 
perusteettomana. 

Yhtiö on viitannut Kainuun ELY-keskuksen yhteysviranomaisena antamaan 
perusteltuun päätelmään, jonka mukaan ympäristövaikutusten arviointiselostus 
on laadultaan riittävä ja sisältää arviointimenettelystä annetun asetuksen 
(277/2017) 4 §:n mukaiset asiat ja arviointi täyttää sille laissa asetetut 
vaatimukset. Hankkeen ympäristövaikutuksista on vielä YVA-menettelyn 
jälkeen tehty lisäselvityksiä. YVA-menettelyssä on tarkasteltu myös hankkeen 
puunhankinnan vaikutuksia sekä puunhankinnan yhteisvaikutuksia muiden 
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metsäyhtiöiden vastaavien hankkeiden kanssa hankinta-alueiden 
päällekkäisyyksien kautta. Aluehallintovirasto on päätöksen perusteluista 
ilmenevällä tavalla ottanut arviointiselostuksen ja annetun perustellun 
päätelmän biojalostamon lupakäsittelyssä ja päätöksessä huomioon 
lupahakemusta tarkastettaessa ja täydennyskehotusta laadittaessa, 
lupamääräyksiä asetettaessa sekä luvan myöntämisen edellytyksiä harkittaessa.  

Ympäristöluvanvaraisten hankkeiden ympäristövaikutukset tulee selvittää 
riittävällä tavalla. YVA-menettely on käynnistynyt vuonna 2017 ja päättynyt 
lokakuussa 2018. Ympäristölupahakemus on pantu vireille 30.11.2018. 
Menettelyissä ja niiden aikana toimitettujen selvitysten laatimisessa on 
käytetty ulkopuolisia asiantuntijoita. Lisäselvitystä on toimitettu siltä osin kuin 
sitä on viranomaisten toimesta pyydetty. Toiminnanharjoittajan 
selvitysvelvollisuutta ei voida määrättömästi laajentaa ilman, että uusien 
teollisuushankkeiden toteuttaminen käy mahdottomaksi. Osa valituksen 
mukaan puutteellisesti selvitetyksi väitetyistä seikoista, esimerkiksi 
puunhankinnan vaikutukset, eivät kuulu lupamenettelyn piiriin. YVA- ja 
lupamenettelyssä viranomaisten käytössä on ollut kaikin puolin riittävä 
selvitys hankkeesta perustellun päätelmän ja lupapäätöksen tekemiseksi. 

Biojalostamon yhteisvaikutuksista muiden hankkeiden kanssa sekä 
biojalostamohankkeen vesipuitedirektiivin mukaisuuden osalta yhtiö on 
viitannut edeltä ilmeneviin seikkoihin. Kuulemisvirheen osalta yhtiö on 
viitannut aluehallintoviraston asiassa antamaan lausuntoon, jonka mukaan 
lupakäsittelyssä on noudatettu tarkoin lainmukaista menettelyä. 

Aiemmin todetulla tavalla maanläjitysaluetta koskeva YVA-menettely on 
käynnistetty suoraan YVA-lain velvoittamana. Biojalostamon laajuisissa 
hankkeissa on tyypillistä, että hankkeen eri osia tai toimintoja saatetaan joutua 
luvittamaan useammilla erillisillä luvilla suunnitelmien yksityiskohtaistuessa 
ja muuttuessa. Tällöin myöhemmissä lupamenettelyissä huomioidaan 
luonnollisesti soveltuvin osin jo aiemmin luvitettujen toimintojen 
ympäristövaikutukset. 

Vesipuitedirektiivin ja vesienhoidon ja merienhoidon järjestämisestä annetun 
lain nojalla vesien tilatavoitteita tarkastellaan vesimuodostumakohtaisesti, 
joten valituksessa vaadittuun Oulujärven vesimuodostuman eri alueiden 
tarkasteluun ei ole perusteita. Lupaviranomaisella ei ole toimivaltaa muuttaa 
pintavesimuodostuman rajausta yksittäisessä lupamenettelyssä, koska 
pintavesimuodostumien rajaamisesta ja rajausten mahdollisesta muuttamisesta 
vastaa paikallinen ELY-keskus. 

Päätös siirtää virkistyshaittakorvausten käsittely osittain myöhemmäksi ja 
määrätä ammattikalastajille määrättävien korvausten sopimisen 
ensisijaisuudesta vastaa vakiintunutta lupa- ja oikeuskäytäntöä. Koska 
biojalostamon toimintaa ei ole vielä aloitettu eikä päästä lähiaikoina 
aloittamaankaan vireillä olevasta muutoksenhausta ja maanrakennustöiden 
kestosta johtuen, toiminnasta ei toistaiseksi aiheudu vesistövaikutuksia ja siten 
korvattavaa haittaa. Myöskään valituksessa väitettyä viivästystä haittojen 
korvaamisessa ammattikalastajille ei ole ainakaan toistaiseksi aiheutunut. 
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Paltamon luonto ry:n ja muutoksenhakijakumppaneiden valituksesta yhtiö on 
esittänyt muun ohella, että ympäristövaikutusten arviointi on suoritettu 
asianmukaisesti valituksessa esiin tuotujen seikkojen osalta. Ennakkoratkaisun 
pyytäminen Euroopan unionin tuomioistuimelta ei ole tarpeen asian 
ratkaisemiseksi, kun otetaan huomioon Weser-ratkaisu ja kansallinen 
oikeuskäytäntö. Valituksessa kuulemisvirheestä esitetyn osalta yhtiö on 
viitannut aluehallintoviraston lausuntoon ja siitä esittämäänsä. 

Vesistön tilaan liittyvien valituksessa esitettyjen seikkojen osalta yhtiö on 
viitannut edellä esittämäänsä ja todennut lisäksi muun ohella, että 
biojalostamon elohopeakuormitus on vähäinen, eikä se aiheuta pitkällä 
aikavälillä elohopean merkittävää kertymistä kaloihin tai merkittävää 
vaikutusta ympäristölaatunormin mahdolliselle ylittymiselle ahvenissa. 
Biojalostamon jätevedet eivät myöskään hyvin sekoittuneina aiheuta 
kerrostumista ja hapettomuutta ja sitä kautta elohopean mobilisoitumista 
pohjasedimentistä. Valituksenalaisen luvan käsittelyn kannalta ei ole 
merkitystä sillä, että biojalostamoa ei ole mainittu Oulujoen-Iijoen 
vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelmaluonnoksessa. Voimassa oleva sekä 
3. kauden vesienhoitosuunnitelma on kuitenkin otettu lupamenettelyssä 
huomioon valituksenalaisen päätöksen perusteluista ilmenevällä tavalla. 

Ympäristölupamenettelyn aikana toiminnan päästöjen vaikutusarvio on tehty 
suuremmilla jätevesi- ja lämpöpäästöillä kuin valituksenalaisessa päätöksessä 
päästöraja-arvoin rajoitettu, joten toiminnan vaikutukset vesimuodostuman 
ekologiseen tilaan jäävät arvioitua vähäisemmiksi. Näin ollen on selvää, ettei 
päästöistä aiheudu kiellettyjä seurauksia Oulujärvessä tai vesimuodostumassa 
paikallisestikaan. Mateiden lisääntymishäiriöiden osalta selvitys on tehty 
olemassa olevan aineiston perusteella. Yhtiö on osana vaikutustarkkailua 
määrätty tarkkailemaan mateiden mahdollisia lisääntymishäiriöitä. 

Maanrakennustöiden ja niihin liittyen suunnitteilla olevan maanläjitysalueen 
osalta kyse ei ole valituksessa väitetyllä tavalla kaivoshankkeesta, jossa 
pyrittäisiin hyödyntämään maamineraaleja, vaan tehdasalueen maapohjan 
tasaamisesta ja maankaatopaikasta. Läjitysalueen YVA-menettely ja luvitus 
suoritetaan erillisissä viranomaismenettelyissä. Laitosalue sijoittuu niin 
sanotun metalliprovinssin alueelle, jossa on havaittu luonnostaan osin 
kohonneita pitoisuuksia. Pitoisuudet ovat kuitenkin esimerkiksi kohteesta 15 
kilometrin säteellä tehdyn laskennan mukaan moreenissa enimmilläänkin vain 
lievästi yli kynnysarvotason. Kynnysarvo ylittyi enemmillään koboltin, sinkin 
ja kromin osalta. Nikkelin osalta myös alempi ohjearvo ylittyi lievästi. 
Rakennustoiminnan yhteydessä muodostuvien maamassojen laatua selvitetään 
suunnittelun edetessä, jolloin niiden laatu ja tiedot kaivumaiden mahdollisesta 
hapettumisesta ja metallien liukenemisesta läjityksen yhteydessä ovat selvillä. 
Läjitysalueen lupahakemuksen yhteydessä laaditaan selvitysten perusteella 
arvio maamassojen hyödyntämis- ja läjityskelpoisuudesta. Ennakkoarvion 
mukaan hankealueen kaivumaista ei tule aiheutumaan hapettumista eikä 
metallien liukenemisesta läjityksen yhteydessä. Hapettumispotentiaalia 
selvitetään näytteillä ja testeillä ennen rakentamisen aloittamista ja 
rakentamisen aikana. Vesistöön johdettavia vesiä tarkkaillaan rakentamisen 
aikana ja tarvittaessa tehdään päästöjä ehkäiseviä toimenpiteitä. 
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Suomessa vuosikymmeniä harjoitetun metsäteollisuuden perusteella kyseisen 
teollisuudenalan keskeiset päästöt ja ympäristövaikutukset ovat 
toiminnanharjoittajilla ja ympäristöviranomaisilla hyvin tiedossa. 
Lupamenettelyssä on tunnistettu tämän kokemuksen sekä EU-tasolla 
vahvistettujen massan ja paperituotannon BAT-päätelmien (komission 
täytäntöönpanopäätös 30.9.2014) nojalla biojalostamon keskeisimmät päästöt 
ja päästölähteet sekä asetettu näitä koskien päästöraja-arvot. Lisäksi 
jalostamon biomassakattilan toimintaan on sovellettu suuria polttolaitoksia 
koskevia BAT-päätelmiä (komission täytäntöönpanopäätös 31.7.2017).  

Lupapäätöksessä on annettu päästöraja-arvot niille aineille, jotka voisivat 
aiheuttaa merkittävää pilaantumista Oulujärvessä, eikä tosiasiallista tarvetta tai 
muuta perustetta valituksessa vaadittujen päästöraja-arvojen antamiseen ole. 
Yhtiö ei ole hakenut sekoittumisvyöhykkeen määräämistä minkään aineen 
osalta, eikä sellaista myöskään ole valituksenalaisessa lupapäätöksessä 
asetettu. 

Massan- ja paperituotannon BAT-päätelmät on otettu biojalostamon 
lupaharkinnassa huomioon siten, että ympäristönsuojelulain 75 §:n nojalla 
direktiivilaitoksen päästöraja-arvojen, tarkkailun ja muiden lupamääräysten on 
parhaan käyttökelpoisen tekniikan vaatimuksen toteuttamiseksi perustuttava 
soveltuviin BAT-päätelmiin. Koska lupapäätös vastaa lupahakemuksesta ja 
valituksenalaisesta päätöksestä tarkemmin ilmenevästi massan- ja 
paperintuotannon BAT-päätelmiä, se edustaa myös parasta käyttökelpoista 
tekniikkaa ympäristönsuojelulain edellyttämällä tavalla.  

Lupaviranomainen on hylännyt ympäristönsuojelulain 78 §:n mukaisen yhtiön 
hakemuksen poiketa soodakattilan ja meesauunin NOx-päästöistä. Myös 
soodakattilan ja meesauunin NOx-päästöraja-arvot ovat näin ollen BAT-
päätelmien päästötasojen mukaiset ja edustavat parasta käyttökelpoista 
tekniikkaa. Soodakattilan sähkösuodattimen erottaman lentotuhkan 
puhdistuksesta poistettavan jätesuolaliuoksen johtaminen 
jätevedenpuhdistamolle ja edelleen vesistöön on suomalaisilla 
metsäteollisuuden laitoksilla vakiintunut käsittelytapa, eikä kyse ole jätelaissa 
kielletystä jätteen laimentamisesta valituksessa väitetyllä tavalla. Koska 
jäteveden puhdistamolta Oulujärveen johdettavien jätevesien kuormitusta 
rajoitetaan tehokkaasti lupamääräyksessä 17 asetetuilla päästöraja-arvoilla, ei 
tästä myöskään aiheudu purkuvesistössä kiellettyjä ympäristövaikutuksia. 

Biojalostamon teollisuuskaatopaikkaa koskien on annettu valituksenalaisessa 
lupapäätöksessä lupamääräykset 44–64, jotka ovat yksiselitteisesti riittävät 
ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi. Lupamääräyksen 46 mukaisesti 
kaatopaikalle sijoitettavista jätteistä on tehtävä perusmäärittely kaatopaikoista 
annetun valtioneuvoston asetuksen (331/2013) 17–19 §:n mukaisesti. 
Vastaavuustestaus näille jätteille on tehtävä kahdesti vuodessa 
perusmäärittelyssä määritettyjen parametrien osalta kaatopaikka-asetuksen 20 
§:n mukaisesti. Lupamääräyksen 48 mukaisesti ja suoraan lain nojalla 
kaatopaikan rakentamisen, sulkemisen ja päästöjen hallinnan sekä tarkkailun 
osalta on valituksenalaisessa lupapäätöksessä määrätyn lisäksi noudatettava, 
mitä kaatopaikka-asetuksessa säädetään. Kaatopaikan suotovesien tarkkailusta 
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tullaan määräämään tarkemmin viimeistään kahdeksan kuukautta ennen 
biojalostamon toiminnan aloittamista Pohjois-Suomen aluehallintovirastoon 
biojalostamon toimintaa koskevassa yksityiskohtaisessa toiminnan päästöjen 
ja vaikutusten tarkkailusuunnitelmassa.  

Aloittamislupaa koskevilta osin yhtiö on viitannut edellä esittämäänsä sekä 
aluehallintoviraston päätöksen perusteluihin ja todennut lisäksi muun ohella, 
että tehdasalueen rakentaminen tapahtuu normaalisti yksinomaan maankäyttö- 
ja rakennuslain mukaisessa menettelyssä. Alueen rakentamalla tapahtuva 
muutos ei lähtökohtaisesti kuulu ympäristönsuojelulain soveltamisalaan, mutta 
tässä tapauksessa aluehallintovirasto on edellyttänyt tehdasalueen 
maanrakennustöiltä rakennusluvan lisäksi ympäristöluvan 
ympäristönsuojelulain 27 §:n 2 momentin 1 kohdan nojalla. Rakennusalueen 
läheisten ojien ja norojen pilaantumisen ehkäisemiseksi ympäristöluvassa on 
annettu määräykset maanrakennusalueelta johdettavien vesien käsittelystä, 
millä vähennetään merkittävästi rakentamistoiminnasta aiheutuvaa 
pilaantumisen vaaraa. Maanrakennustöiden aikaiset vesistövaikutukset ovat 
ennalta arvioiden vähäisiä ja ohimeneviä, ja töiden päättymisen jälkeen vesistö 
palautuu entiseen tilaansa. Alue on lisäksi pääosin ojitettua 
metsätalouskäytössä olevaa maata, eikä sillä ole erityisiä luontoarvoja. Näin 
ollen täytäntöönpano-oikeuden myöntäminen tehdasalueen 
maanrakentamiseen liittyvän vesistön tai vesistöä vähäisemmän uoman 
pilaantumisen vaaraa aiheuttavan toiminnan osalta ei tee muutoksenhakua 
hyödyttömäksi, eikä perustetta aloittamisoikeuden kumoamiseen siten ole. 
Ottaen vielä huomioon aloittamisluvan hyvin rajatun sisällön, 
valituksenalaisessa luvassa määrätty 100.000 euron suuruinen vakuus on 
selvästi riittävä ympäristön saattamiseksi ennalleen lupapäätöksen mahdollisen 
kumoamisen tai lupamääräysten muuttamisen varalle. 

Vesitalouslupaa koskevalta osin yhtiö on todennut muun ohella, että 
valituksessa viitatut seikat, kuten maine- ja imagohaitta, eivät ole sellaisia 
tosiallisesti aiheutuneita haittoja, jotka otettaisiin huomioon intressivertailussa. 
Kuten valituksen perusteluissa on todettu, hyötyjen ja haittojen rahamääräinen 
arviointi ei ole tässä tapauksessa kaikilta osin mahdollista. Vakiintuneen 
käytännön mukaisesti suoritettu intressipunninta johtaa kuitenkin 
lopputulemaan, jonka mukaan kokonaisuutena arvioiden toimintaan liittyvistä 
vesitaloushankkeista saatava hyöty on niistä aiheutuviin menetykseen 
verrattuna huomattava. Valituksen nojalla ei ole perusteita arvioida toisin 
aluehallintoviraston suorittamaa intressivertailua ja edelleen vesitalousluvan 
myöntämisedellytysten täyttymistä. 

 valituksen johdosta yhtiö on todennut, 
että purkuputken paikkaa on selvitetty perusteellisesti YVA- ja 
ympäristölupamenettelyiden aikana. Jätevesien purkupaikkaselvitys on tehty 
13 kriteerin näkökulmasta, joita on tarkemmin selostettu muun muassa 
lupahakemuksessa ja sen liitteessä 10. Valituksenalaisen päätöksen mukaiseen 
purkupaikkaan Kiehimänjoen suulla on päädytty, koska jokisuulle johdettaessa 
puhdistetut jätevedet saavat tehokkaan alkusekoittumisen ja laimentumisen 
jokivirtaamaan. Näin vältetään suolapitoisten jätevesien kerrostumisriski 
Paltaselän syvänteisiin. Myös eliöstön kannalta hyvä alkusekoittuminen on 
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tärkeää. Jokisuun purkupaikalla vältetään myös kokonaan uusien sulakohtien 
muodostuminen kauemmas järvelle talvella ja aiheutetaan vähäisimmät 
vaikutukset kaupalliselle kalastukselle sekä Natura- ja muille suojelualueille. 
Myös putken rakentamisen aiheuttamat haittavaikutukset sekä 
käyttövarmuuteen liittyvät riskit ovat pienempiä silloin, kun putki on 
lyhyempi. Purkuputken sijainti perustuu näin ollen perusteellisiin selvityksiin, 
eikä perustetta purkupaikan siirtämiseen valituksessa vaaditulla tavalla ole.  

Jätevesipäästöistä aiheutuvat vahingot korvataan voimassa olevan 
lainsäädännön ja vallitsevan oikeuskäytännön mukaisesti valituksenalaisen 
päätöksen lupamääräysten 98–100 mukaisesti. Biojalostamon jätevesi- ja 
hulevesipäästöjen vaikutukset sekä päästöjen yhteisvaikutukset muiden alueen 
toimintojen kanssa on selvitetty ja huomioitu lupaharkinnassa perusteellisesti 
ja asianmukaisesti lupapäätöksestä ilmenevällä tavalla. Muutoksenhakijoiden 
kiinteistö sijaitsee Mieslahden rannalla 1,5 kilometriä vedenottopisteestä itään 
ja 4,5 kilometrin päässä jätevesien purkualueesta. Biojalostamon jätevedet 
eivät vaikuta merkittävästi Mieslahdella vedenottopisteen kohdalla, ja näin 
ollen vaikutukset eivät ulotu muutoksenhakijoiden kiinteistölle eikä 
kiinteistölle aiheudu korvattavaa virkistyskäyttöhaittaa. 

Kainuun ELY-keskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueen vastineen 
johdosta yhtiö on täsmentänyt, että jätevesipäästöjen lämpökuorman 
rajoittaminen edellyttää tosiasiallisesti jäähdytystornien käyttöönottoa. 
Aluehallintovirasto on valituksenalaisella lupapäätöksellä luvittanut myös 
jäähdytystornit.  

Lapin ELY-keskuksen kalatalousviranomaisen vastineen osalta yhtiö on 
viitannut edellä  valituksen johdosta 
esittämäänsä ja täsmentänyt, että jätevesien pääasiallinen leviämissuunta 
purkupaikalta on lounaaseen ja länteen, ei niinkään Mieslahdelle. Kalastolle ja 
kaupalliselle kalastukselle aiheutuvien vahinkojen estämiseksi ja 
rajoittamiseksi määrätyn istutusvelvoitteen lisäksi yhtiön maksettavaksi on 
määrätty kalatalousmaksu, jota voidaan käyttää istutusten lisäksi erilaisiin 
kalataloutta ja kalastusta edistäviin toimenpiteisiin sekä näiden suunnitteluun 
ja kalatalousvelvoitteen tuloksellisuuden seurantaan. 

Tukesin vastineen johdosta yhtiö on todennut, että toiminnalle tullaan 
hakemaan kemikaaliturvallisuuslain mukaista lupaa ennen toiminnan 
aloittamista. Tukesin vastineesta ei ole ilmennyt mitään sellaisia seikkoja, 
joiden vuoksi kemikaaliturvallisuuslain mukaisen luvan 
myöntämisedellytykset eivät nyt kyseessä olevassa tilanteessa täyttyisi. 
Mahdolliset onnettomuusriskit ja niihin varautuminen on kuvattu 
yksityiskohtaisesti ympäristölupahakemuksessa ja otettu huomioon asiaa 
ratkaistaessa. Kuten Tukeskin on vastineessaan todennut, Tukes arvioi 
kemikaaleihin liittyvät turvallisuusnäkökulmat ja onnettomuuksiin 
varautumisen sille tehtävän erillisen lupahakemuksen käsittelyn yhteydessä. 

 vastineessa esitetyn johdosta yhtiö on todennut muun ohella, 
ettei ympäristöluvassa voida velvoittaa tietyn tekniikan käyttämiseen, vaan 
toiminnan ympäristövaikutuksia ohjataan päästöraja-arvoilla.  
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 on antanut vastaselityksen, jossa on valitusoikeuden osalta muun 
ohella viitattu Suomen perustuslain 2 §:ään, oikeudenkäynnistä 
hallintoasioissa annetun lain 7 ja 13 §:ään ja ympäristönsuojelulain 190 §:ään, 
joiden perusteella valitusoikeus asianosaisena on olemassa. Valittamalla 
muutoksenhakija osallistuu ja vaikuttaa yhteiskunnan ja elinympäristönsä, 
Suomen valtion maa- ja vesialueiden sekä ilmakehän, kehittämiseen. 

ovat antaneet vastaselityksen, jossa on 
vaadittu, että valituksen ja vastaselityksen laatimisesta aiheutuneet 
oikeudenkäyntikulut määrätään korvattaviksi. Kohtuullinen korvaus on 800 
euroa, mikäli valitus johtaa hakemuksen hylkäämiseen tai palauttamiseen 
uudelleen käsiteltäväksi. Vastaselityksessä on lisäksi todettu muun ohella 
olevan huomionarvoista, että aluehallintovirasto ei ole lausunnossaan 
vastannut kuulemisvelvoitteiden laiminlyöntiin. Kainuun ELY-keskuksen 
esittämä laintulkinta, jonka mukaan ympäristönsuojelulain 11 § rajautuisi vain 
päätoiminnan sijoittumiseen, on virheellinen. Lämpökuorma on päästö 
riippumatta siitä, purkautuuko lämpö vesistöön vai ilmaan. Jäähdytystorneissa 
ei ole kyse pelkästään menetelmästä, vaan myös päästöjen purkupaikan 
valinnasta. Asianosaisilla vaikutusalueella tulee olla mahdollisuus lausua sekä 
päästöjen määrään, laatuun että purkupaikkaan vaikuttavista seikoista. 

Hakija on nyt vastineensa liitteenä esittänyt esiselvitystasoisen suunnitelman 
lämpökuormituksen käsittelemiseksi lämpötorneissa. Kuormituksen 
vähentämismenetelmän ja purkupaikan muutosten suunnitelmat on käsiteltävä 
hakemuksen täydentämisen ja siitä kuulemisen jälkeen ensiasteen 
lupaviranomaisessa. Valitustuomioistuin ei voi ottaa hakemuksen merkittävää 
muutosta suoraan käsiteltäväkseen. 

Venevalkamaoikeus on rasite, jonka käytön estyminen tai vaikeutuminen 
vesistön pilaantumisen johdosta on korvattava. Venevalkamaoikeuden 
käytössä ei ole kyse hakijan väittämästä vesien yleiskäytöstä. Venevalkama on 
aktiivisessa käytössä ja korvausvaatimus on perusteltu. 

 jakamattomien kuolinpesien osakkaat 
ovat antaneet pyydetyn täydennyksen siitä, ketkä valituksessa 
muutoksenhakijoiksi ilmoitetuista Oulujärven rantakiinteistön  
osakkaista ovat muutoksenhakijoina, sekä vastaselityksen, jossa on todettu 
etteivät lausunnossa tai vastineissa esitetyt seikat osoita valituksessa esitettyjä 
seikkoja perusteettomaksi, sekä lisäksi todettu muun ohella seuraavaa: 

Toiminnanharjoittajan väite siitä, että Oulujärven rantakiinteistön 
 omistajat eivät olisi oikeutettuja hakemaan muutosta valituksen kohteena 

olevaan päätökseen, on perusteeton ja harhauttava. Kiinteistön omistajia on 
käsiteltävä ympäristönsuojelulain 191 §:ssä tarkoitettuina asianosaisina, jotka 
ovat oikeutettuja valittamaan kysymyksessä olevassa asiassa. Mainitulla 
kiinteistöllä on osuus yhteiseen vesialueeseen 578-876-1-1, joka ulottuu 
Kiehimänjoen suulle saakka, eli siihen paikkaan johon yhtiö on hakenut lupaa 
laskea sekä sellutehtaansa jätevedet että jäähdytysvedet. Tämä osoittaa 
kiistatta, että mainitun rantakiinteistön omistajilla on valitusoikeus. 
Toiminnanharjoittaja pyrkii tarkoituksellisesti rajaamaan hankkeensa 
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toiminnoista muut ympäristö- ja vesistövaikutukset kuin jätevesivaikutukset 
YVA-selvityksensä ja ympäristölupahakemuksensa ulkopuolelle, jotta 
hankealue ja sitä kautta valitusoikeuden omaavien asianosaisten piiri rajautuisi 
mahdollisimman pieneksi. Esimerkiksi kalatalousviranomaisen vastine 
korostaa, ettei jätevesien vaikutusalue ole suppea. Vastineissa tai lausunnossa 
ei ole yhdytty yhtiön väitteeseen hankkeen vaikutusalueen pienuudesta.  

YVA-selostuksen riittävyys ja yhteysviranomaisen päätelmän perustelut 
arvioidaan nyt muutoksenhaun yhteydessä, joten YVA-selostuksen 
riittävyyden perusteluksi ei riitä se, että yhteysviranomainen on päätelmässään 
YVA-selostuksesta todennut selostuksen riittäväksi. Myöskään se, että 
ympäristölupamenettelyn aikana yhtiöltä on pyydetty lisäselvityksiä ei ole 
osoitus siitä, että hankekokonaisuuden kokonaisvaikutukset puunhankinta 
mukaan lukien olisivat arvioitu YVA-lain, YVA-direktiivin, 
vesipuitedirektiivin, luontodirektiivin ja ilmastosopimuksen velvoitteiden 
mukaisesti. Lisäselvitykset eivät ole kohdistuneet puunhankinnasta 
aiheutuvien haittojen selvittämiseen ja sisällyttämiseen lupahakemukseen 
eivätkä direktiivien velvoitteiden huomioimiseen. 

Yhtiön toteamus siitä, että YVA-menettelyssä olisi tarkasteltu myös hankkeen 
puunhankinnan vaikutuksia on perusteeton ja tosiasioiden vastainen 
ympäristövaikutusten riittävän arvioimisen kannalta. Toteamus tarkoittaa 
lähinnä puuraaka-aineen riittävyyden tarkastelua suhteessa muiden 
sellutehdashankkeiden tarpeisiin, ilman ympäristö-, vesistö-, luonto- ja 
ilmastovaikutusten arviointia. 

Kainuun ELY-keskus on vastineellaan osoittanut tulkitsevansa virheellisesti 
YVA-menettelyn tarkoitusta. Menettelyn tarkoituksena ei ole sisällyttää 
arviointiselostukseen pelkästään YVA-asetuksen (277/2017) 4 §:ssä lueteltuja 
seikkoja. YVA-selostuksen kuuluttamisen ja lausuntomenettelyn tarkoituksena 
on, että asianosaiset voisivat antaa lausuntonsa elinympäristönsä 
tulevaisuuteen vaikuttavassa asiassa. Asetus ei poista tai edes lievennä 
lainsäädännössä asetettuja velvoitteita, vaan voi ainoastaan täsmentää 
lainsäädännön velvoitteita. YVA-asetuksen 4 §:n tarkoitus ei ole antaa 
yhteysviranomaiselle valtuutusta tulkita ja karsia lausuntopyyntöasiakirjaan 
sisällytettäviä tietoja, eikä asetuksen tarkoituksena ole poistaa asianosaisilta 
oikeutta arvioida sitä, mitkä lausuntopyynnössä esitetyt hankkeen käsittelyyn 
liittyvät tiedot ovat asianosaisille merkityksellisiä lausunnon antamisessa. 
Kainuun ELY-keskus on poistanut lausuntopyyntöasiakirjoistaan hankkeesta 
pidetyt viranomaisneuvottelujen tiedot, mikä on asianosaisten 
tiedonsaantioikeutta loukkaava menettelyvirhe.  

Kainuun ELY-keskuksen viittaus aluehallintoviraston päätökseen, jolla on 
jätetty tutkimatta raaka-aineena olevan puun hankkimista ja siitä aiheutuvia 
vaikutuksia koskevat vaatimukset, ei osoita, että lupapäätös olisi tehty 
ympäristönsuojelulain ja direktiivien velvoitteiden mukaisesti. 
Sellutehdashankkeen kokonaisvaikutuksiin kuuluvat sekä hankkeen 
puunhankinnan vaikutukset että hankitun puun sellunkeiton vaikutukset. 
Hankekokonaisuuden kaikkien toimintojen yhteisten kokonaisvaikutusten 
selvittämistä ja huomioonottamista määrittävät myös ympäristönsuojelulain 
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1 § ja YVA-lain 1, 2 ja 3 § sekä erityisesti YVA-direktiivin säännökset ja 
EU:n komission antamat ohjeistukset hankekokonaisuuden määrittämisestä. 
Kokonaisvaikutusten selvittämiseen velvoittaa myös vesipuitedirektiivi.  

Komission ohjeistuksen (Interpretation line suggested by the Commission as 
regards the application of Directive 85/337/EEC to associated/ancillary works, 
5.3.2012) mukaan liitännäishankkeiden kuulumista YVA-menettelyn piiriin 
tulisi arvioida ”centre of gravity” -testin avulla. Siinä arvioidaan, ovatko 
liitännäiset hankkeet tai toimet käsittelyssä olevan hankkeen kannalta 
keskeisiä tai siihen suoraan liittyviä. Mikäli näin on, nämä toimet tai 
liitännäishankkeet kuuluvat hankekokonaisuuteen ja näin ollen myös YVA-
menettelyn piiriin, ja siten myös lupaharkintaan. Kyseisenlaista 
hankekokonaisuuden ja sen liitännäistoimintojen yhteistä selvittämistä ei ole 
tehty YVA-prosessissa eikä ympäristölupaharkinnan yhteydessä, minkä vuoksi 
YVA-selvitys, lupahakemus ja valituksenalainen päätös ovat lainsäädännön ja 
direktiivien velvoitteiden vastaisia. Lupahakemukseen ei ole liitetty 
lupaharkinnan kannalta tarpeellisia selvityksiä toiminnasta, vaan 
ympäristölupahakemus on tehty vain sellutehdaslaitoksen vaikutusten 
arviointiin perustuen. Puunhankinta ja sen vaikutukset on jätetty 
lupahakemuksen ja lupaharkinnan ulkopuolelle. Yhtiön vastineen perusteella 
voidaan tulkita, että näin on tehty koska yhteisvaikutusten selvittäminen olisi 
osoittanut hankkeen mahdottomaksi.  

Yhtiö arvioi vastineensa liitteessä esitetyssä uudessa selvityksessä 
lupapäätöksen mukaisilla kiristyneiden päästörajojen vaikutuksia lähinnä 
talviaikaiselle liikkumiselle ja kalastukselle sekä rehevöitymiseen, 
happiongelmiin, lämpökuormaan ja toksisiin vaikutuksiin. Yhtiö tuntuu 
hyväksyvän lupapäätöksessä määritellyt päästöraja-arvot, mutta toisaalta 
yrittää harhauttavasti käyttää niitä uuden selvityksensä avulla todisteena siitä, 
että Oulujärven vesimuodostuman nykyinen hyvä ekologinen ja kemiallinen 
tila ei hankkeen johdosta heikkene. Yhtiö ei ole uudessa selvityksessään 
selvittänyt eikä osoittanut Oulujärven nykyistä tilaa, eikä ole arvioinut 
hankekokonaisuutensa kaikkien toimintojen (mukaan lukien puunhankinta) 
sekä Oulujärveen vaikuttavien muiden hankkeiden yhteisiä vaikutuksia 
Oulujärven ekologiseen ja kemialliseen tilaan ja tilan kehitykseen sellaisilla 
YVA-direktiivin ja vesipuitedirektiivin velvoittamilla tavoilla, jotka 
poistaisivat tieteellisen epävarmuuden eri hankkeiden yhteisvaikutuksista. 

Vastaselitykseen liitetyn selvityksen ”Oulujoen valuma-alueen vesien tilasta” 
mukaan Oulujärven kemiallinen tila ei yhtiön väittämällä tavalla ole hyvä. 
Kyseisen selvityksen mukaan hankkeen rahoittajana on toiminut myös KaiCell 
Fibers Oy, jonka vuoksi se on varmasti tietoinen selvityksestä. Se ei 
kuitenkaan vastineessaan hallinto-oikeudelle viittaa kyseiseen 11.6.2021 
päivättyyn raporttiin. Yhtiö ei ole tältä osin pyrkinyt myötävaikuttamaan 
oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 37 §:n velvoittamalla tavalla 
asian selvittämiseen, mikä on otettava huomioon asiaa ratkaistaessa. Mainittu 
vesistön tila esitetty Oulujoen vesistön tila on esitetty SYKE:n tiedotteessa 
28.8.2020, jonka mukaan nyt valmistuneen pintavesien kemiallisen tilan sekä 
vuonna 2019 valmistuneiden ekologisen tilan ja pohjavesien tilan luokittelua 
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käytetään vesienhoidon toimenpiteiden suunnittelun pohjana kolmatta 
vesienhoitokautta varten (2022–2027). 

Ympäristölupa on muutoksenhaun kohteena nimenomaan sen vuoksi, ettei 
vesipuitedirektiivin, Weser-tuomion ja KHO:n Finnpulp-päätöksessä 
vahvistetun oikeusohjeen mukaisesti ole osoitettu tieteellisen epävarmuuden 
poistavalla tavalla, ettei luvanmukaisesta toiminnasta yhdessä muiden 
Oulujärveen vaikuttavien hankkeiden kanssa aiheutuisi tai voisi aiheutua 
ympäristönsuojelulain 49 §:n 2 kohdassa kiellettyä seurausta. Vastoin yhtiön 
esittämää, lupahakemuksessa ei ole esitetty tätä osoittavia selvityksiä. 
Aluehallintoviraston asettamat lupamääräyksen päästörajatkaan eivät perustu 
luotettaviin selvityksiin, joilla olisi osoitettu, ettei hankkeesta sen 
kokonaisvaikutukset huomioon ottaen aiheutuisi kiellettyjä vaikutuksia 
Oulujärven pintavesien tilaan aiheutuisi koko Oulujärven suhteen, tai sen 
alueille Paltaselkä ja Mieslahti. 

Myöskään lupaviranomainen ei ole pyrkinyt myötävaikuttamaan 
oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 37 §:n velvoittamalla tavalla 
asian selvittämiseen, mikä on otettava huomioon asiaa ratkaistaessa. 

Suomen luonnonsuojeluliiton Kainuun piiri ry ja sen asiakumppanit ovat 
antaneet vastaselityksen ja valituksen täydennyksen, jossa on esitetty selvitystä 
muutoksenhakijoiksi ilmoitettujen kalastajien valitusoikeudesta ja lisäksi 
todettu muun ohella seuraavaa: 

Kalatalousviranomaisen vastine tukee valitusta päästöongelmien ja 
kalatalousvaikutusten osalta. Sulfaatin vaikutuksesta muodostuvat 
metyylielohopea, AOX- ja uuttoaineet aiheuttaisivat merkittäviä ongelmia. 
Kokonaisuutena ja yhteisvaikutuksina päästöt olisivat kohtuuttomat ja 
vesipuitedirektiivin vastaiset. Purkuputken sijoituspaikkaan liittyy merkittäviä 
ongelmia, eikä päästöongelmia pystytä ratkaisemaan purkuputkella. 
Purkupaikan alapuolella muodostuu vesipuitedirektiivin vastainen tilanne. 
Mikäli ongelmaa yritettäisiin ratkaista purkuputkella, vesistö- ja 
ympäristövaikutukset olisivat Oulujärven tai jopa Oulujoen osalta pienemmät, 
mitä kauemmaksi alajuoksulle putki sijoitettaisiin. Pidemmällä purkuputkella 
lämpöpäästön vaikutus voisi jäädä vähäisemmäksi ja jäänaikainen 
sulatusvaikutus olisi vähäinen. Oulujärven yksittäiset selät olisivat 
johdonmukaisempia alueita vesistövaikutusten tarkastelemiseen kuin 
tarkastelu koko Oulujärven kokonaisuudessa, jossa haitalliset vaikutukset 
tulevat näkyviin todennäköisesti liian hitaasti ja jäävät huomaamatta. 
Purkuputkiratkaisuista sijoittaminen Perämereen olisi Oulujoen vesistöalueen 
kannalta paras ratkaisu. 

Soodakattilan lentotuhkan osalta esitettyä kestävämpi ratkaisu olisi kiinteän 
tuhkajätteen hyötykäyttö, kuljetus junalla mereen laimennettavaksi (mikäli 
ympäristölupa on saatavissa, kun kaikki haitta-aineet on selvitetty), pysyvä 
stabilointi tai metsäteollisuuden käyttämän kiteytyksen jälkeen jäljelle jäävän 
konsentroidun liuoksen kuljetus junalla merenrannalle käsiteltäväksi. Sulfaatin 
poistoon on saatavilla BAT-teknologiaa, jota tulee käyttää vesien käsittelyyn. 
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Kiinteän ja konsentroidun suolan laimennus purkuvesiin on jätteiden 
hävittämistä laimentamalla laittomasti. 

Biojalostamoihin liittyy merkittäviä kemikaali- ja suuronnettomuusriskejä. 
Onnettomuusriskien selvittäminen kuuluu ympäristölupaan.  

Elohopeapitoisuuden nousu tarkoittaa ympäristölaatunormin ylittymistä ja 
siten vesistön kemiallisen tilan heikentämistä vesipuitedirektiivin vastaisesti. 
Tämä on laitonta KHO:n Finnpulp-päätöksen ja unionin tuomioistuimen 
Weser-päätöksen perusteella. 

Soodakattilan lentotuhkan laimentaminen järveen tulee kieltää. Oulujärvellä 
sisäveteen kohdistuvat suola- ja sulfaattipäästön aiheuttamat vaikutukset 
kohdistuisivat jokivesistöä laajempaan alueeseen, joka käsittää myös Natura-
alueita sekä direktiivilajeja vesistössä, rantavesissä ja rannoilla, esimerkiksi 
Mieslahden suunnan sudenkorento- ja viitasammakkoesiintymät. 
Sinileväongelmat Oulujärvellä ovat lisääntyneet. Selvitykset muun muassa 
vaikutuksista mateiden lisääntymiseen olisi pitänyt liittää 
ympäristölupahakemukseen.  

Hankkeiden ympäristövaikutuksista johtuen on ilmeistä, että talkki-
mustaliuske-serpentiniitti -mineralisaation louhinta ja suoritettava maanläjitys 
edellyttävät ympäristölupamenettelyjä, jotka kuuluvat käsiteltäväksi 
valituksenalaisen hankkeen kanssa. 

, 
 sekä  on varattu 

tilaisuus vastaselityksen antamiseen lausunnon ja vastineiden johdosta. 
Vastaselityksiä ei ole annettu. 

 ja hänen asiakumppaninsa ovat antaneet hallinto-oikeuden 
pyytämän täydennyksen eräiden  asiakumppaneiden 
valitusoikeuksien osalta sekä vastaselityksen, jossa on todettu muun ohella 
seuraavaa:  

Vastineessaan yhtiö ei edelleenkään ole arvioinut sitä, millaiset 
yhteisvaikutukset kaikilla Mieslahtea rasittavilla päästöillä on. Kun kaikki 
päästölähteiden tuoma kuormitus on laskettu yhteen, tulisi ulkopuolisen ja 
riippumattoman asiantuntijatahon arvioida tulosta ja sen vaikutusta Oulujärven 
vesistöön. On kiistatonta, että lupa on evättävä, jos hanke voi aiheuttaa 
pintavesimuodostuman tilan huononemisen tai jos se vaarantaa pintavesien 
hyvän tilan taikka pintavesien hyvän ekologisen potentiaalin. 

Yhtiön vastineessa on yleisellä tasolla kerrottu siitä, millä tavoin vesien 
käsittelyssä on varauduttu rankkasateisiin, sekä ilmastonmuutoksen 
vaikutuksista. Ilmastonmuutoksen vaikutuksista on kuitenkin saatavilla 
riippumattomien asiantuntijoiden lausuntoja, joiden perusteella on mahdollista 
ennakoida tulevat rankkasateet, niiden sadantamäärät ja todennäköinen 
toistuvuus. Tällaisen lausunnon perusteella on edelleen mahdollista tehdä 
vesimäärien laskenta niin läjitysalueella, tehdasalueella ja kaatopaikalla ja 
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verrata sitä tehtyihin vesienhallintajärjestelmiin ja niiden riittävyyteen. 
Laskelmissa on otettava huomioon ennakoimattoman suuret sademäärät. Myös 
kaatopaikan osalta on tehtävä riskiarviot suurten sademäärien aiheuttamista 
vaikutuksista. Puolueettoman asiantuntijatahon tulee tehdä laskelmat 
mahdollisista sademääristä ja niiden perusteella on tehtävä 
varautumissuunnitelma vesien käsittelylle niin, että se kattaa tehdasalueen 
hulevedet, maanläjitysalueen valumavedet ja tehtaan kaatopaikan valumariskit 
sekä niiden yhteisvaikutukset. 

Lähialueen asukkaat ovat toistuvasti ottaneet kantaa tehtaan sijaintiin 
suhteessa asutukseen. Esimerkiksi Luhtaniemen asuinalue sijaitsee noin 900 
metrin etäisyydellä tehtaasta ja Paltamon keskustaajamaan on noin 2 900 
metriä. Näin lyhyet etäisyydet tuovat suuret riskit henkilö- ja esinevahingoille 
suuronnettomuustilanteessa. Esimerkiksi suuri kemikaalivuoto saavuttaisi 
tuulten myötä kaikki lähellä sijaitsevat asuinalueet ja vilkkaasti liikennöidyllä 
valtatiellä 22 matkaavat. Ennen lupien myöntämistä on saatava Tukesin 
lausunto tehtaan aiheuttamista onnettomuusvaaroista ja mahdollisesta 
suuronnettomuusvaarasta. 

Hallinto-oikeuden ratkaisu 

Ratkaisuosa 

Käsittelyratkaisut 

Hallinto-oikeus KaiCell Fibers Oy:n väitteen hyväksyen jättää tutkimatta 
 sekä  valitukset.  

Lisäksi hallinto-oikeus jättää tutkimatta  ja hänen 
asiakumppaneidensa valituksen  tekemänä, Suomen 
luonnonsuojeluliiton Kainuun piiri ry:n ja sen asiakumppaneiden valituksen 
siltä osin kuin se koskee rantakiinteistöille virkistyskäyttöhaitasta aiheutuvia 
vahinkoja sekä Suomen luonnonsuojeluliiton Kainuun piiri ry:n ja sen 
asiakumppaneiden valituksen Suomen luonnonsuojeluliiton Kainuun piiri ry:n, 
Suomen luonnonsuojeluliiton Kajaanin yhdistys ry:n, Paltamon Luonto ry:n ja 
Vesiluonnon puolesta ry:n tekemänä siltä osin kuin se koskee kaupalliselle 
kalastukselle aiheutuneita haittoja. 

Hallinto-oikeus hylkää KaiCell Fibers Oy:n väitteen siitä, että Oulujärven 
rantakiinteistön  omistavilla  
jakamattomien kuolinpesien osakkailla 

 ei ole valitusoikeutta aluehallintoviraston päätöksestä.  

Näin ollen  jakamattomien kuolinpesien 
osakkaiden valitus ja muut valitukset tutkitaan muutoin kuin edellä mainitulta 
osin. 
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Hallinto-oikeus hylkää Suomen luonnonsuojeluliiton Kainuun piiri ry:n ja sen 
asiakumppaneiden pyynnön ennakkoratkaisun pyytämisestä Euroopan unionin 
tuomioistuimelta. 

Pääasiaratkaisu 

Valitukset enemmälti hyläten hallinto-oikeus kumoaa aluehallintoviraston 
päätöksen käsittelyratkaisun kohdat 4 ja 8, sekä muuttaa aluehallintoviraston 
päätöstä lisäämällä lupamääräykseen 16 uuden, viidennen kappaleen, ja uuden 
lupamääräyksen 19 a. 

Hallinto-oikeus muuttaa lupamääräyksessä 99 tarkoitettua lupapäätöksen 
liitettä 3 siten, että  omistamalle kiinteistölle 

 sekä  omistamalle kiinteistölle 
 määrättävä kiinteistökohtainen korvaus jäteveden johtamisesta 

aiheutuvasta rantakiinteistön virkistyskäytön vaikeutumisesta on 750 euroa 
vuodessa. 

Muutettu lupamääräys 16 ja uusi lupamääräys 19 a kuuluvat 
kokonaisuudessaan seuraavasti (lisäykset kursiivilla): 

”16. Prosessissa muodostuva hukkalämpö on pyrittävä hyödyntämään 
mahdollisimman tehokkaasti. 

Biojalostamon toiminnasta aiheutuvaa lämpökuormaa sisältävät 
jäähdytysvedet on johdettava viemäriputkella Oulujärveen tämän päätöksen 
liitteenä 6 olevan piirustuksen osoittamaan purkupaikkaan. Jäähdytysvesien 
likaantumattomuus on osoitettava lupamääräyksen 88 mukaisessa 
tarkkailuohjelmassa määrätyin mittauksin. 

Oulujärveen jäähdytysvesien mukana johdettava lämpöpäästö saa olla enintään 
2 000 TJ/v. 

Jääpeitteiseen aikaan on kohdat, joissa jään kantavuus on jäte- ja 
jäähdytysvesien lämpökuorman johtamisen vuoksi heikentynyt, merkittävä ja 
niistä on tiedotettava Kainuun ELY-keskuksen kanssa sovitusti. 

Luvan saajan on toimitettava yksilöity selvitys tämän lupamääräyksen 
mukaisen lämpöpäästön raja-arvon saavuttamiseksi tarvittavista 
toimenpiteistä sekä valittujen toimenpiteiden mahdollisista 
ympäristövaikutuksista ja vaikutusten vähentämiskeinoista Pohjois-Suomen 
aluehallintovirastolle viimeistään yksi vuosi ennen toiminnan käynnistämistä. 
Lupaviranomainen voi selvityksen perusteella täsmentää tai täydentää lupaa.” 

”19 a. Luvan saajan on laadittava mallinnukseen perustuva selvitys toiminnan 
jätevesien aiheuttamasta pilaantumisesta Oulujärven säännöstelyluvan 
mahdollistaman alimman vedenkorkeuden aikaisessa tilanteessa. Selvitys on 
toimitettava Pohjois-Suomen aluehallintovirastolle viimeistään yksi vuosi 
ennen jätevesien johtamisen aloittamista. Lupaviranomainen voi selvityksen 
perusteella täsmentää tai täydentää lupaa.” 
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Hallinto-oikeus hylkää täytäntöönpanon kieltämistä ja keskeyttämistä 
koskevat vaatimukset. 

Oikeudenkäyntikulujen korvaamista koskeva ratkaisu 

Hallinto-oikeus hylkää  sekä 
 jakamattomien kuolinpesien osakkaiden 

oikeudenkäyntikulujen korvaamista koskevat vaatimukset. 

Perustelut 

Käsittelyratkaisut 

Valitusoikeutta koskevat ratkaisut 

KaiCell Fibers Oy on valitusten johdosta antamassaan vastineessa esittänyt, 
että  sekä 

 jakamattomien kuolinpesien osakkaiden 
valitukset aluehallintoviraston päätöksestä on ensisijaisesti jätettävä 
tutkimatta. 

Sovelletut säännökset, niiden esityöt ja oikeudellinen arviointi 

Ympäristönsuojelulain 191 §:n 1 momentin 1 kohdan mukaan valitusoikeus 
ympäristönsuojelulain mukaisesta päätöksestä on asianosaisella.  

Vesilain 15 luvun 2 §:n 1 momentin 1 kohdan mukaan muutosta tämän lain 
nojalla annettuun päätökseen saa hakea asianosainen. 

Oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 81 §:n 2 momentin 4 kohdan 
mukaan tuomioistuin jättää valituksen tutkimatta, jos valittajalla ei ole 
valitusoikeutta. 

Ympäristönsuojelulakia koskevissa lain esitöissä (hallituksen esitys 
eduskunnalle ympäristönsuojelulaiksi ja laeiksi eräiden siihen liittyvien lakien 
muuttamisesta, HE 214/2013 vp) on ympäristönsuojelulain 191 §:n 
yksityiskohtaisissa perusteluissa todettu, että lainkohdassa säädettäisiin 
valitusoikeudesta lähes samoin kuin tuolloin voimassa olleen 
ympäristönsuojelulain (86/2000, kumottu ympäristönsuojelulaki) 97 §:ssä. 
Kumotun ympäristönsuojelulain 97 §:n 1 momentin 1 kohdan mukaan 
valitusoikeus on sillä, jonka oikeutta tai etua asia saattaa koskea. Mainittua 
säännöstä koskevien (hallituksen esitys eduskunnalle ympäristönsuojelu- ja 
vesilainsäädännön uudistamiseksi, HE 84/1999 vp) yksityiskohtaisten 
perustelujen mukaan valitusoikeus olisi asianosaisilla, joita olisivat luvan 
hakija sekä haitankärsijät, joiden etua tai oikeutta päätös koskee.  
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KaiCell Fibers Oy on vastineessaan esittänyt, että  ei ole 
ympäristönsuojelulaissa tarkoitettu asianosainen hänen valituksessaan 
esittämien vaatimusten ja niiden perusteluiden eikä valituksesta ilmenevien 
asuinpaikkaan liittyvien seikkojen perusteella.  valituksessaan 
ilmoittama osoite sijaitsee Tampereen kaupungissa, noin 380 kilometrin 
etäisyydellä Paltamosta.  on valituksessaan viitannut muun ohella 
patenttiin liittyviin seikkoihin ja yhtiön vastineen sekä hallinto-oikeuden 
valitusoikeuden osalta esittämän täydennyspyynnön johdosta antamassaan 
vastaselityksessä viitannut muun muassa perustuslain, ympäristönsuojelulain 
ja hallintolainkäyttölain säännöksiin.  

Kun otetaan huomioon suunnitellun toiminnan arvioidut vaikutukset ja 
 asuinpaikan etäisyys toiminnan suunnitellusta sijoituspaikasta, sekä 

hänen valitusoikeutensa tueksi esittämät seikat, ei  ole 
ympäristönsuojelulain 191 §:n 1 momentin 1 kohdassa eikä vesilain 15 luvun 
2 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitettu asianosainen nyt käsiteltävänä 
olevassa asiassa. Tämän vuoksi yhtiön vastineessa esitetty väite 
valitusoikeuden puuttumisesta on  osalta hyväksyttävä ja hänen 
valituksensa on mainittujen säännösten sekä oikeudenkäynnistä 
hallintoasioissa annetun lain 81 §:n 2 momentin 4 kohdan nojalla jätettävä 
tutkimatta. 

 

KaiCell Fibers Oy on vastineessaan esittänyt, että 
 eivät ole asianosaisia, koska heidän omistamansa tila 

sijaitsee lähes viidenkymmenen kilometrin etäisyydellä Paltamosta, ja siten 
suunnitellun toiminnan vesistövaikutusalueen ulkopuolella. 

Hallinto-oikeus on varannut  
tilaisuuden vastaselityksen antamiseen yhtiön vastineen johdosta ja samalla 
varannut tilaisuuden esittää selvitystä valitusoikeudesta. Vastaselitystä ei ole 
annettu eikä lisäselvitystä valitusoikeudesta ole esitetty. Valituksessa 

 ovat esittäneet valitusoikeutensa perusteeksi 
osoitteessa  sijaitsevan -nimisen 
kiinteistön . Mainitussa osoitteessa oleva kiinteistö sijaitsee 
Oulujärven Ärjänselän länsirannalla, noin 45 kilometrin etäisyydellä 
hakemuksessa tarkoitetun toiminnan sijaintipaikasta. 
Kiinteistötietojärjestelmästä ilmenevien tietojen perusteella kiinteistöllä ei ole 
osuutta sellaiseen Oulujärven yhteiseen vesialueeseen, jonka alueelle 
toiminnan vesistövaikutusten voitaisiin katsoa ulottuvan. Valituksessa 

 yhteystiedoiksi on ilmoitettu Kajaanissa 
sijaitseva osoite. 

Mainittujen seikkojen perusteella ja kun otetaan huomioon suunnitellun 
toiminnan arvioidut vaikutukset sekä  
omistaman edellä mainitun kiinteistön sekä heidän asuinpaikkansa etäisyys 
toiminnan suunnitellusta sijoituspaikasta, eivät 
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 ole ympäristönsuojelulain 191 §:n 1 momentin 1 kohdassa eivätkä 
vesilain 15 luvun 2 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitettuja asianosaisia nyt 
käsiteltävänä olevassa asiassa. Tämän vuoksi yhtiön vastineessa esitetty väite 
valitusoikeuden puuttumisesta on  
osalta hyväksyttävä ja heidän valituksensa on mainittujen säännösten sekä 
oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 81 §:n 2 momentin 4 kohdan 
nojalla jätettävä tutkimatta. 

 asiakumppani  

Hallinto-oikeus on viran puolesta pyytänyt  eräiden 
asiakumppaneiden osalta selvitystä valitusoikeudesta eli siitä, millaisia 
vaikutuksia valituksenalaisessa päätöksessä tarkoitetulla hankkeella saattaa 
olla heidän oikeuteensa ja etuunsa. Hallinto-oikeudelle toimitetun selvityksen 
mukaan  asiakumppanin  valitusoikeus asiassa 
perustuu siihen, että hän on osakkaana metsäyhtymässä, joka omistaa 
Oulujärven Mieslahden rannalla sijaitsevan kiinteistön rekisterinumero 

. Kiinteistötietojärjestelmästä tehdyn karttatarkastelun 
perusteella mainittu kiinteistö sijaitsee noin kahdeksan kilometrin etäisyydellä 
suunnitellusta jätevesien purkupaikasta itään, Oulujärven rannalla kohdassa, 
jossa Miesjoki laskee Oulujärven Mieslahteen. Kiinteistötietojärjestelmän 
tietojen mukaan kiinteistöllä ei ole osuutta yhteisiin vesialueisiin. Toisaalta 
valitusoikeuden perusteeksi on viitattu myös siihen, että  käyttää 
sisarensa omistamaa toista kiinteistöä Mieslahden rannalla.  

Kun otetaan huomioon hakemuksessa esitetyn toiminnan ennalta arvioitavissa 
olevat vaikutukset Mieslahdella sekä  osittain omistaman 
kiinteistön sijainti suhteessa toiminnan pääasialliseen vaikutusalueeseen, ei 
toiminnan vaikutusten voida arvioida kohdistuvan mainitulle kiinteistölle 
siten, että  voitaisiin pitää ympäristönsuojelulain 191 §:n 1 
momentin 1 kohdassa eikä vesilain 15 luvun 2 §:n 1 momentin 1 kohdassa 
tarkoitettuna asianosaisena nyt kysymyksessä olevassa asiassa 
kiinteistöomistuksensa perusteella.  ei voida esitetyn selvityksen 
perusteella pitää mainitussa lainkohdassa tarkoitettuna asianosaisena 
myöskään sillä perusteella, että hän käyttää toisen henkilön omistamaa 
Mieslahden rannalla sijaitsevaa kiinteistöä. Tämän vuoksi  ja 
hänen asiakumppaneidensa valitus on  tekemänä jätettävä 
tutkimatta mainittujen säännösten sekä oikeudenkäynnistä hallintoasioissa 
annetun lain 81 §:n 2 momentin 4 kohdan nojalla. Selvyyden vuoksi hallinto-
oikeus toteaa, että valitus on tutkittu muiden mainitussa valituskirjelmässä 
muutoksenhakijoiksi ilmoitettujen henkilöiden tekemänä. 

Suomen luonnonsuojeluliiton Kainuun piiri ry asiakumppaneineen 
rantakiinteistöjen virkistyskäytölle aiheutuvien haittojen osalta 

Valituksessa on vaadittu, että ympäristölupaan pitää korjata korvaukset 
tarkistettujen ympäristövaikutusten perusteella. 

Hallinto-oikeus toteaa, että aluehallintoviraston päätös ei rantakiinteistöjen 
virkistyskäyttöhaitan osalta koske valittajien etua tai oikeutta vesilain 15 luvun 
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2 §:ssä tarkoitetulla tavalla. Tältä osin vaatimus vahinkojen korvaamisesta 
tulee jättää yhdistyksen ja sen asiakumppaneiden tekemänä tutkimatta.  

Suomen luonnonsuojeluliiton Kainuun piiri ry asiakumppaneineen 
kaupalliselle kalastukselle aiheutuvien vahinkojen osalta 

Valituksessa on vaadittu, että ympäristöluvassa on käsiteltävä myös 
kaupallista kalastusta koskevat korvaukset. 

Hallinto-oikeus on viran puolesta pyytänyt selvitystä 
 ja  valitusoikeudesta. Hallinto-oikeudelle toimitetun 

selvityksen mukaan  on harjoittanut kaupallista 
kalastusta Oulujärvellä vuosina 2009–2019 ja on aloittamassa 
troolikalastuksen vuonna 2022. Yhtiö on rekisteröitynyt Varsinais–Suomen 
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ylläpitämään kaupallisten 
kalastajien rekisteriin vuosiksi 2019–2021. Yhtiöllä on ollut Metsähallituksen 
lupa kalastukseen Oulujärven yhteisvesialueella 120 verkolla vuosina 2016–
2019.  on toimittanut selvityksen kalastusluvista, joista 
ilmenevät pyydysmäärät.  on myös rekisteröitynyt Varsinais–
Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ylläpitämään kaupallisten 
kalastajien rekisteriin. 

Hallinto-oikeus katsoo, että toimitettujen selvitysten perusteella 
 ja  ovat kaupallisia kalastajia ja heillä on siten 

valitusoikeus ammattikalastukselle aiheutuvien vahinkojen osalta. Sen sijaan 
aluehallintoviraston päätös ei ammattikalastukselle aiheutuvien vahinkojen 
osalta koske Suomen luonnonsuojeluliiton Kainuun piiri ry:n, Suomen 
luonnonsuojeluliiton Kajaanin yhdistys ry:n, Paltamon Luonto ry:n ja 
Vesiluonnon puolesta ry:n oikeutta tai etua ympäristönsuojelulain 191 §:n 1 
momentin 1 kohdassa eikä vesilain 15 luvun 2 §:n 1 momentin 1 kohdassa 
tarkoitetulla tavalla. Tältä osin vaatimus vahinkojen korvaamisesta tulee jättää 
yhdistyksen ja sen ratkaisukohdasta ilmenevien asiakumppaneiden tekemänä 
tutkimatta.   

 jakamattomien kuolinpesien osakkaat  

KaiCell Fibers Oy on vastineessaan esittänyt, että Oulujärven rantakiinteistön 
 osakkaat, jotka ovat  

jakamattomien kuolinpesien osakkaat 
, eivät ole ympäristönsuojelulain 191 §:ssä tarkoitettuja 

asianosaisia, koska jätevesien vaikutus ei ulotu noin 20 kilometrin etäisyydellä 
Paltamosta sijaitsevalle Oulujärven rantakiinteistölle asti. 

Hallinto-oikeus on varannut muutoksenhakijoille tilaisuuden vastaselityksen 
esittämiseen yhtiön vastineen johdosta. Oulujärven mainitun rantakiinteistön 
omistajat ovat esittäneet vastaselityksessään muun ohella, että mainitulla 
kiinteistöllä on osuus yhteiseen vesialueeseen 578-876-1-1, joka ulottuu 
Kiehimänjoen suulle saakka.  
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Mainittu Oulujärven rantakiinteistö sijaitsee noin 20 kilometrin etäisyydellä 
Paltamosta Paltaselän länsiosassa olevan Neuvosenniemen itärannalla. 
Kiinteistöllä on muutoksenhakijoiden ilmoituksen ja 
kiinteistötietojärjestelmässä olevien tietojen mukaan osuus yhteisestä 
vesialueesta 578-876-1-1, joka ulottuu suunnitellun toiminnan 
vesistövaikutusten vaikutusalueelle. Näin ollen 

 jakamattomien kuolinpesien osakkaat ovat Oulujärven 
rantakiinteistön  omistajina ympäristönsuojelulain 191 §:n 1 
momentin 1 kohdassa tarkoitettuja asianosaisia nyt käsiteltävänä olevassa 
asiassa. Tämän vuoksi KaiCell Fibers Oy:n väite mainittujen 
muutoksenhakijoiden valitusoikeuden puuttumisesta on hylättävä ja heidän 
tekemänsä valitus on hallinto-oikeudessa tutkittava. 

Ennakkoratkaisun pyytäminen 

Euroopan unionin toiminnasta annetun sopimuksen 267 artiklan mukaan 
Euroopan unionin tuomioistuimella on toimivalta antaa ennakkoratkaisu a) 
perussopimusten tulkinnasta ja b) unionin toimielimen, elimen tai laitoksen 
säädöksen pätevyydestä ja tulkinnasta. Jos tällainen kysymys tulee esille 
jäsenvaltion tuomioistuimessa, tämä tuomioistuin voi pyytää Euroopan 
unionin tuomioistuinta ratkaisemaan sen. 

Hallinto-oikeus katsoo, unionin tuomioistuimen oikeuskäytäntö ja kansallinen 
oikeuskäytäntö huomioon ottaen, että Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen 267 artiklan mukaisen ennakkoratkaisun pyytäminen ei ole 
tarpeen asian ratkaisemiseksi. Suomen luonnonsuojeluliiton Kainuun piiri ry:n 
ja sen asiakumppaneiden ennakkoratkaisun pyytämistä koskeva vaatimus on 
siten hylättävä. 

Pääasiaratkaisu 

Toiminnan yleiskuvaus 

Lupahakemus koskee Paltamoon suunnitellun KaiCell Fibers Oy:n 
biojalostamon toimintaa. Tehdasalue sijoittuu noin kolmen kilometrin 
etäisyydelle Paltamon keskustasta Oulujärven Paltaselkään kuuluvan 
Mieslahden pohjoispuolelle. 

Biojalostamon päätuote on kemiallinen valkaistu selluloosa, jonka suunniteltu 
tuotantomäärä on 600 000 ADt vuodessa. Lisäksi laitos tuottaa 
raakamäntyöljyä 24 000 tonnia vuodessa ja tärpättiä 2 000 tonnia vuodessa 
sekä energiaa. Lupahakemus koski aluksi myös selluloosakuitu Arbronin 
tuotantoa. Yhtiö luopui Arbron-tuotannosta 28.2.2020 tekemällään 
lupahakemuksen muutoksella.  

Biojalostamon toiminnot ovat puun vastaanotto ja käsittely, sellun valmistus, 
kemikaalien talteenotto, energian tuotanto sekä raaka- ja jäteveden käsittely. 
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Biojalostamo käyttää puuraaka-ainetta vuodessa 3 500 000 m3. Kuorellinen 
puu kuoritaan kuivakuorintana. Jätevesikuormituksen vähentämiseksi 
kuoripuristimien vesiä ei johdeta jätevedenpuhdistamolle vaan haihduttamolle 
ja edelleen poltettavaksi soodakattilassa.  

Tehtaan pääprosessit ovat sellun valmistus, keittokemikaalien talteenotto ja 
ligniinin lämpöenergian talteenotto.  

Sellun valmistusprosessin vaiheet ovat keitto, ruskean massa pesu ja lajittelu, 
happivalkaisu, valkaisu ja kuivaus. Sellun keitto perustuu sulfaattiprosessiin. 
Haketta keitetään keittoliemessä, joka on valkolipeää. Siinä keittokemikaalit 
ovat natriumhydroksidi (NaOH) ja natriumsulfidi (Na2S). Prosessissa erottuva 
tärpätti otetaan talteen ja myydään jatkojalostukseen. Keitossa erottuvat 
hajukaasut kerätään ja poltetaan. Biojalostamossa käytetään 
alkuaineklooritonta valkaisuprosessia (Elemental Chlorine Free, EFC). 
Valkaisussa käytetään kemikaaleina klooridioksidia (ClO2), 
natriumhydroksidia (NaOH) ja vetyperoksidia (H2O2). Lisäksi valkaisussa 
käytetään rikkihappoa (H2SO4) pH:n säätämiseen ja sulfiittia kloorijäännösten 
käsittelyyn. 

Kemikaalien talteenottoprosessi koostuu haihduttamosta, 
mäntyöljykeittämöstä, soodakattilasta, valkolipeän valmistuksesta ja 
meesauunista. Kemikaalien tuotantoon kuuluu myös rikkihapon valmistus 
tehtaan omaan käyttöön. Rikkihappoa tuotetaan polttamalla rikkipitoisia 
väkeviä hajukaasuja rikkiuunissa. Rikkihapon tuotanto tehtaan sisäisistä 
kaasuvirroista vähentää soodakattilan savukaasujen puhdistuksessa 
muodostuvan rikkipitoisen lentotuhkan määrää. 

Haihduttamossa väkevöity mustalipeä poltetaan soodakattilassa, jossa saadaan 
talteen keittoliemen kemikaalit ja mustalipeän poltossa vapautuva lämpö, josta 
tuotetaan korkeapainehöyryä. 

Soodakattilan savukaasut johdetaan sähkösuotimille, missä kiintoaine 
erotetaan savukaasuista. Erotettu lentotuhka palautetaan prosessiin 
sekoittamalla se vahvamustalipeään haihduttamolla ennen soodakattilassa 
polttamista. Lentotuhka on pääasiassa natriumsulfaattia (Na2SO4). Osa 
lentotuhkasta puhdistetaan ennen johtamista takaisin prosessiin. 
Puhdistusprosessin tarkoituksena on poistaa kemikaalikiertoon kertyviä haitta-
aineita, erityisesti kaliumia ja kloridia. Puhdistusprosessissa muodostuu 
jätesuolaliuosta, joka sisältää prosessin vierasaineiden lisäksi sulfaattia ja 
natriumia. Talteenoton määrä on tyypillisesti noin 80 % ja se pienentää 
jäteveteen päätyvän sulfaatin ja natriumin määrää. Lentotuhkan puhdistuksen 
jätesuolaliuoksessa rikkiä poistuu prosessista 1,09 kg/ADt ja natriumia 2,13 
kg/ADt. 

Valkolipeän valmistusprosessissa eli kaustisoinnissa soodakattilasta talteen 
otetun viherlipeän sisältämät kemikaalit regeneroidaan sellun keittoliemessä 
käytettäväksi valkolipeäksi. Kaustisointiprosessissa viherlipeästä poistetaan 
kiintoaine eli viherlipeäsakka. Viherlipeään lisätään kalsiumoksidia (CaO), 
joka saadaan pääosin tehtaan omasta kalkkikierrosta meesauunin kautta. 
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Kaustisointiprosessissa syntyy valkolipeää ja kalsiumkarbonaattia (CaCO3) eli 
meesaa.  

Prosessijätevedet käsitellään tehtaan jätevedenpuhdistamolla 
aktiivilieteprosessissa. Koko tehtaan prosessijätevesimääräksi on arvioitu 25 
m3/ADt ja 44 870 m3 päivässä. Merkittävimmät päästöjakeet ovat jäteveden 
sisältämä happea kuluttava orgaaninen aine (COD), kiintoaine, typpi, fosfori, 
AOX-yhdisteet ja sulfaatti. Puhdistetut jätevedet johdetaan Paltaselän 
pohjoisosaan Kiehimänjoen edustalle. Tehtaalla syntyy prosessijätevesien 
lisäksi saniteettijätevesiä ja hulevesipäästöjä. Saniteettijätevedet johdetaan 
Paltamon kunnan jätevedenpuhdistamolle ja puhtaat hulevedet selkeytysaltaan 
kautta vesistöön.  

Tehtaan jäähdytysveden tarve vuorokaudessa on lupapäätöksen mukaan 
toimittaessa talvella 0,45 m3/s ja kesällä 2,64 m3/s. Jäähdytysvesi johdetaan 
Kiehimänjoen edustalle. Jäähdytysvesikierrossa ei käytetä biosideja. 

Biojalostamotoiminnan ilmapäästöt koostuvat hajukaasuista, savukaasuista, 
kuivausten höngistä, haketuksen pölystä sekä klooridioksidin valmistuksen ja 
valkaisun kloorijäämistä. Väkevät hajukaasut poltetaan rikkikonvertterissä ja 
soodakattilassa. Laimeat hajukaasut johdetaan pääosin soodakattilan 
polttoilmaan ja osin meesauunin polttoilmaan. Soodakattilan, biomassakattilan 
ja meesauunin ilmapäästöt käsitellään sähkösuotimilla. Savukaasut johdetaan 
ilmaan 120 metriä korkean piipun kautta. 

Tehtaan aiheuttaman melun lähteitä ovat puukentän ja kuorimon äänet sekä 
pumppujen ja puhaltimien melu. Eniten melua aiheuttavat puun käsittelyn 
vaiheet ovat puun syöttökuljetus, kuorinta kuorimarummuissa ja sitä seuraava 
haketus. Näistä kuorinta ja haketus sijoitetaan äänieristettyihin rakennuksiin. 
Kuorimon syöttökuljettimen meluhaittaa pyritään vähentämään sijoittamalla 
meluavat toiminnot tehdasalueen pohjoisosaan mahdollisimman etäälle 
asutuksesta ja muusta häiriintyvästä toiminnasta. 

Menettely lupaviranomaisessa ja esteellisyyskysymykset sekä Euroopan 
unionin kilpailu- ja tukisäännökset 

Hallinto-oikeudelle tehdyssä  
jakamattomien kuolinpesien osakkaiden valituksessa on esitetty muun ohella, 
että asian käsittelyssä on tapahtunut menettelyvirhe, koska lupaviranomainen 
on kuuluttanut hankkeen huolimatta hakemusten olennaisista puutteista ja 
jättänyt julkaisematta asian käsittelyyn liittyviä asiakirjoja. 
Lupatietopalvelussa ei ole julkaistu muun muassa viranomaisen lähettämiä 
mahdollisia lausuntopyyntöjä, viranomaisneuvottelujen pöytäkirjoja, 
aluehallintoviraston tarkastuskertomuksia eikä niiden perusteella hakijalle 
annettua hakemuksen täydennyskehotusta tai tarkastuskertomuksesta annettuja 
muistutuksia ja vastineita. Tarkastuspöytäkirja on toimitettu vain 
tarkastukseen osallistuneille, vaikka hallintolain 39 §:n mukaan pöytäkirja 
olisi tullut toimittaa kaikille tarkastuksessa läsnäoloon oikeutetuille 
asianosaisille. Lupatietopalvelusta ei käy ilmi myöskään se, onko asiassa 
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pidetty viranomaisneuvotteluja tai pyydetty lausuntoja muilta viranomaisilta 
tai asiantuntijalaitoksilta. Menettely on estänyt asianosaisia saamasta tiedon 
kaikista hankkeeseen liittyvistä seikoista ja siten vaarantanut 
muutoksenhakijoiden oikeusturvan. Edelleen valituksessa on esitetty, että 
kuulutusasiakirjassa ja lupahakemuksessa ei ole selostettu hankkeesta 
vastaavan ja hankkeeseen osallistuvien taustaa ja mahdollisia jääviyksiä. 
Lupaviranomainen on tehnyt menettelyvirheen, koska se ei ole selvittänyt 
kyseisiä tietoja eikä ole julkaissut Lupatietopalvelussa hankkeesta vastaavan 
KaiCell Fibers Oy:n kaupparekisteritietoja sen koko toiminta-ajalta 
muutoksenhakijoiden vaatimuksesta huolimatta 

Oulujärven rantakiinteistön omistajien valituksessa on esitetty, että 
kaupparekisteritiedot ovat asiassa merkityksellisiä, koska asiaan liittyy 
jääviys- ja puolueellisuusepäilyjä, joihin asianosaiset eivät ole salailun vuoksi 
voineet ottaa kantaa. Asiassa on jäänyt epäselväksi, kuka on todellinen 
hankkeesta vastaava taho. KaiCell Fibers Oy:n suurin omistaja on Kainuun 
liitto. Valituksessa on viitattu siihen, että KaiCell Fibers Oy:öön 
palvelussuhteessa olevat henkilöt ovat olleet esteellisiä toimimaan Kainuun 
liiton tehtävissä. Lupaviranomainen ei muutoksenhakijoiden mukaan ole 
ottanut kantaa edellä kuvattuihin seikkoihin tai siihen, minkä tahon 
arvioitavaksi esteellisyyskysymykset ja intressiyhteyden tarkastelu 
kuuluisivat. Mainittujen tahojen keskinäistä suhdetta ja hankkeeseen 
käytettävien EU-tukirahojen käytön valvontaa olisi tullut tarkastella Euroopan 
unionin taloudellisen toimijan sääntöjenvastaista menettelyä koskevien 
sääntöjen valossa.  

Myös Suomen luonnonsuojeluliiton Kainuun piiri ry:n ja sen 
asiakumppaneiden valituksessa on todettu, että asian käsittelyssä on tapahtunut 
kuulutus- ja kuulemisvirheitä. Ympäristövaikutustiedot ovat olleet 
puutteellisia ja harhaanjohtavia eikä vesilain mukaista lupahakemusta 
hankkeen sisällön suhteen ei ole käytännössä kuulutettu lainkaan 
lupahakemuksena, sillä toiminnanharjoittaja ja lupaviranomainen ovat 
määrittäneet vesiluvan kohteen vasta viimeisissä täydennyksissä. 
Muistuttaneille tahoille ei ole annettu vastineoikeutta. Valituksessa on viitattu 
unionin kilpailusäännöksiin ja vaadittu hallinto-oikeutta selvittämään 
hankkeen saama EU:n kilpailusäännösten vastainen Kainuun liiton ja muiden 
julkistahojen kuten Kiinan valtion antama julkinen rahoitus ja kieltämään se 
unionioikeuden vastaisena.  

Sovelletut säännökset 

Ympäristönsuojelulain 42 §:n 1 momentin mukaan lupaviranomaisen on 
pyydettävä hakemuksesta lausunto: 1) kunnan 
ympäristönsuojeluviranomaisilta niissä kunnissa, joissa hakemuksen 
tarkoittaman toiminnan ympäristövaikutukset saattavat ilmetä; 2) toiminnan 
sijaintikunnan terveydensuojeluviranomaiselta; 3) asiassa yleistä etua 
valvovilta viranomaisilta; 4) saamelaiskäräjiltä, jos hakemuksen tarkoittaman 
toiminnan ympäristövaikutukset saattavat ilmetä saamelaisten 
kotiseutualueella, ja kolttien kyläkokoukselta, jos ympäristövaikutukset 
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saattavat ilmetä kolttalaissa (253/1995) tarkoitetulla koltta-alueella; 5) 
lupaharkinnan kannalta muilta tarpeellisilta tahoilta. 

Ympäristönsuojelulain 42 §:n 2 momentin mukaan sen lisäksi, mitä 1 
momentissa säädetään, valtion ympäristölupaviranomaisen on pyydettävä 
lausunto valtion valvontaviranomaiselta, hakemuksen tarkoittaman toiminnan 
sijaintikunnalta ja tarvittaessa vaikutusalueen kunnilta. 

Ympäristönsuojelulain 42 §:n 3 momentin mukaan lupaviranomainen voi 
hankkia myös muita asiaan liittyviä tarpeellisia selvityksiä. 

Ympäristönsuojelulain 43 §:n 1 momentin mukaan lupaviranomaisen on ennen 
asian ratkaisemista varattava niille, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea 
(asianosainen), tilaisuus tehdä muistutuksia lupa-asian johdosta. 

Ympäristönsuojelulain 43 §:n 2 momentin mukaan muille kuin asianosaisille 
on varattava tilaisuus ilmaista mielipiteensä. 

Ympäristönsuojelulain 43 §:n 3 momentin mukaan kuulemisesta säädetään 
lisäksi hallintolaissa (434/2003). 

Ympäristönsuojelulain 44 §:n (527/2014, voimassa 1.9.2014–31.12.2019) 1 
momentin mukaan lupaviranomaisen on tiedotettava lupahakemuksesta 
kuuluttamalla siitä vähintään 30 päivän ajan toiminnan vaikutusalueen kuntien 
ilmoitustauluilla siten kuin julkisista kuulutuksista annetussa laissa (34/1925) 
säädetään. Kuulutus on julkaistava myös lupaviranomaisen internetsivuilla, 
jolloin kuulutus voi sisältää viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun 
lain (621/1999) 16 §:n 3 momentin estämättä toiminnanharjoittajan nimen ja 
toiminnan sijaintipaikan tiedot. Lisäksi kuulutuksen julkaisemisesta on 
ilmoitettava ainakin yhdessä toiminnan vaikutusalueella yleisesti leviävässä 
sanomalehdessä, jollei asian merkitys ole vähäinen tai ilmoittaminen ole 
muutoin ilmeisen tarpeetonta. Kuulutus on annettava erikseen tiedoksi niille 
asianosaisille, joita asia erityisesti koskee. 

Ympäristönsuojelulain 44 §:n 2 momentin mukaan hakemusasiakirjat on 
pidettävä nähtävillä vähintään kuulutusajan toiminnan vaikutusalueen 
kunnissa. Lisäksi valtion ympäristölupaviranomaisen on julkaistava 
internetsivuillaan yleisölle tarkoitettu tiivistelmä lupahakemuksesta ja 
mahdollisuuksien mukaan hakemuksen muu keskeinen sisältö. Kunnan 
ympäristönsuojeluviranomaisen on tiedotettava hakemuksen sisällöstä 
internetsivuillaan mahdollisuuksien mukaan. Hakemus voi sisältää 
viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 16 §:n 3 momentin 
estämättä toiminnanharjoittajan nimen ja toiminnan sijaintipaikan tiedot, jos 
hakemus pidetään tietoverkossa vain tehokkaan tiedottamisen vaatiman 
tarpeellisen ajan. 

Ympäristönsuojelulain 44 §:n (504/2019, voimassa 1.1.2020 alkaen) 1 
momentin mukaan toimivaltaisen lupaviranomaisen on annettava 
ympäristölupaa koskeva hakemus tiedoksi julkisella kuulutuksella noudattaen, 
mitä hallintolain 62 a §:ssä säädetään. Kuulutus ja hakemusasiakirjat on 
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kuitenkin oltava nähtävillä vähintään 30 päivän ajan. Kuulutus ja 
hakemusasiakirjat voivat sisältää viranomaisten toiminnan julkisuudesta 
annetun lain (621/1999) 16 §:n 3 momentin estämättä toiminnanharjoittajan 
nimen ja toiminnan sijaintipaikan tiedot. Viranomaisen verkkosivuilla 
julkaistavat henkilötiedot on poistettava viranomaisen verkkosivuilta 
päätöksen tultua lainvoimaiseksi. 

Ympäristönsuojelulain 44 §:n 2 momentin mukaan tieto kuulutuksesta on 
julkaistava myös toiminnan vaikutusalueen kunnissa noudattaen, mitä 
kuntalain (410/2015) 108 §:ssä säädetään. Lisäksi kuulutuksen julkaisemisesta 
on tiedotettava ainakin yhdessä toiminnan vaikutusalueella yleisesti leviävässä 
sanomalehdessä, jollei asian merkitys ole vähäinen tai julkaiseminen ole 
muutoin tarpeetonta. Kuulutus on annettava erikseen tiedoksi niille 
asianosaisille, joita asia erityisesti koskee. Valtion lupaviranomaisen on 
julkaistava internetsivuillaan yleisölle tarkoitettu tiivistelmä 
lupahakemuksesta. 

Vesilain 11 luvun 7 §:n 1 momentin mukaan lupaviranomaisen on ennen asian 
ratkaisemista varattava niille, joiden oikeutta, etua tai velvollisuutta asia 
saattaa koskea (asianosainen), tilaisuus tehdä muistutuksia asiasta. 

Vesilain 11 luvun 7 §:n 2 momentin mukaan muille kuin asianosaisille on 
ennen asian ratkaisua varattava tilaisuus ilmaista mielipiteensä. 

Vesilain 11 luvun 8 §:n mukaan hakijalle ja muille asianosaisille on tarpeen 
mukaan varattava tilaisuus selityksen antamiseen hakemuksen johdosta 
tehdyistä lausunnoista, muistutuksista ja mielipiteistä. Selityksen johdosta 
voidaan asianosaiselle varata tilaisuus selityksen antamiseen. 

Vesilain 11 luvun 10 §:n 1 momentin (257/2017, voimassa 16.5.2017–
31.12.2019) mukaan hakemuksesta on tiedotettava kuulutuksella, joka 
julkaistaan lupaviranomaisen ilmoitustaululla ja hankkeen vaikutusalueen 
kuntien ilmoitustaululla. Jos hakemus koskee ympäristövaikutusten 
arviointimenettelystä annetussa laissa tarkoitettua hanketta, kuulutus on lisäksi 
julkaistava lupaviranomaisen ja kuntien internetsivuilla. Kuulutuksesta on 
käytävä ilmi, mitä muistutuksia tehtäessä ja mielipiteitä ilmaistaessa on 
noudatettava. Valtioneuvoston asetuksella annetaan tarkempia säännöksiä 
kuulutuksen sisällöstä ja sen julkaisemisesta. 

Vesilain 11 luvun 10 §:n 2 momentin mukaan kuulutus on pidettävä nähtävänä 
30 päivän ajan lupaviranomaisen määräämästä päivästä. Lupaviranomainen 
voi kuitenkin asian laatu huomioon ottaen päättää, että kuulutus on pidettävä 
nähtävillä tätä pitempään, kuitenkin enintään 45 päivän ajan. Tiedoksiantoa 
varten kappale hakemusta ja sen liitteitä on toimitettava asianomaiseen 
kuntaan pidettäväksi nähtävänä kuulutuksessa mainitussa paikassa. 

Vesilain 11 luvun 10 §:n 3 momentin mukaan kuulutuksen julkaisemisesta on 
ilmoitettava ainakin yhdessä hankkeen vaikutusalueella yleisesti leviävässä 
sanomalehdessä, jollei asian merkitys ole vähäinen tai ilmoittaminen on 
muutoin ilmeisen tarpeetonta. 
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Vesilain 11 luvun 10 §:n (505/2019, voimassa 1.1.2020 alkaen) 1 momentin 
mukaan lupaviranomaisen on annettava hakemus tiedoksi julkisella 
kuulutuksella noudattaen, mitä hallintolain 62 a §:ssä säädetään. Tieto 
kuulutuksesta on julkaistava hankkeen vaikutusalueen kunnissa noudattaen, 
mitä kuntalain 108 §:ssä säädetään. Kuulutuksesta on käytävä ilmi, mitä 
muistutuksia tehtäessä ja mielipiteitä ilmaistaessa on noudatettava. 
Valtioneuvoston asetuksella annetaan tarkempia säännöksiä kuulutuksen 
sisällöstä ja sen julkaisemisesta.  

Vesilain 11 luvun 10 §:n 2 momentin mukaan kuulutus ja hakemusasiakirjat 
on pidettävä nähtävillä 30 päivän ajan lupaviranomaisen verkkosivuilla. 
Lupaviranomainen voi kuitenkin asian laatu huomioon ottaen päättää, että 
kuulutus ja hakemusasiakirjat on pidettävä nähtävillä tätä pitempään, kuitenkin 
enintään 45 päivän ajan. 

Vesilain 11 luvun 10 §:n 3 momentin mukaan kuulutuksen julkaisemisesta on 
tiedotettava ainakin yhdessä hankkeen vaikutusalueella yleisesti leviävässä 
sanomalehdessä, jollei asian merkitys ole vähäinen tai tiedottaminen on 
muutoin tarpeetonta. 

Vesilain 11 luvun 11 §:n 1 momentin mukaan kuulutuksesta on annettava 
erikseen tieto niille asianosaisille, joita asia erityisesti koskee. 

Hallintolain 27 §:n 1 momentin mukaan virkamies ei saa osallistua asian 
käsittelyyn eikä olla läsnä sitä käsiteltäessä, jos hän on esteellinen. 

Hallintolain 34 §:n 1 momentin mukaan asianosaiselle on ennen asian 
ratkaisemista varattava tilaisuus lausua mielipiteensä asiasta sekä antaa 
selityksensä sellaisista vaatimuksista ja selvityksistä, jotka saattavat vaikuttaa 
asian ratkaisuun. 

Hallintolain 39 §:n 1 momentin mukaan viranomaisen on ilmoitettava 
toimivaltaansa kuuluvan tarkastuksen aloittamisajankohdasta asianosaiselle, 
jota asia välittömästi koskee, jollei ilmoittaminen vaaranna tarkastuksen 
tarkoituksen toteutumista. Edellä tarkoitetulla asianosaisella on oikeus olla 
läsnä tarkastuksessa sekä esittää mielipiteensä ja kysymyksiä tarkastukseen 
liittyvistä seikoista. Tarkastuksen kuluessa asianosaiselle on, mikäli 
mahdollista, kerrottava tarkastuksen tavoitteista, sen suorittamisesta ja 
jatkotoimenpiteistä. Tarkastus on suoritettava aiheuttamatta tarkastuksen 
kohteelle tai sen haltijalle kohtuutonta haittaa. 

Hallintolain 39 §:n 2 momentin mukaan tarkastajan on viipymättä laadittava 
tarkastuksesta kirjallinen tarkastuskertomus, josta tulee käydä ilmi 
tarkastuksen kulku ja tarkastajan tekemät keskeiset havainnot. 
Tarkastuskertomus on annettava tiedoksi tarkastuksessa läsnäoloon 
oikeutetulle asianosaiselle. 

Tuomioistuinlain 4 luvun 1 §:n mukaan hallinto-oikeus käsittelee ja ratkaisee 
ne hallinto-oikeudelliset valitukset, hallintoriita-asiat ja muut asiat, jotka 



  91 (160) 
   
 

säädetään kuuluviksi sen toimivaltaan oikeudenkäynnistä hallintoasioissa 
annetussa laissa (808/2019) tai muussa laissa. 

Ympäristönsuojelusta annetun valtioneuvoston asetuksen (713/2014, 
ympäristönsuojeluasetus) 11 §:n 1 momentin mukaan lupahakemuksesta ja 
ilmoituksesta on kuulutettava sen jälkeen, kun asia on riittävän 
yksityiskohtaisesti selvitetty. 

Ympäristönsuojeluasetuksen 11 §:n 2 momentin mukaan lupahakemusta ja 
ilmoitusta koskevasta kuulutuksesta on käytävä ilmi ainakin: 1) asian luonne; 
2) toiminnanharjoittajan yksilöinti- ja yhteystiedot; 3) kuvaus toiminnasta; 4) 
toiminnan sijoittamispaikka; 5) tiedot olennaisista päästöistä ja syntyvistä 
jätteistä; 6) tieto asian ratkaisevasta viranomaisesta ja siitä, keneltä asiasta saa 
lisätietoja; 7) tieto siitä, missä ja mihin ajankohtaan asti hakemus- tai 
ilmoitusasiakirjat pidetään nähtävillä (50/2019); 8) tieto muistutusten ja 
mielipiteiden jättämiseksi; 9) tieto mahdollisesta julkisesta 
kuulemistilaisuudesta; 10) tieto mahdollisista lupahakemuksen johdosta 
käytävistä Suomen ja muun Euroopan unionin jäsenvaltion välisistä 
neuvotteluista, jotka koskevat toiminnasta aiheutuvia valtioiden rajat ylittäviä 
vaikutuksia. 

Esteellisyys sekä Euroopan unionin tuki- ja kilpailusäännökset 

Hallinto-oikeus toteaa ensin, että asiassa on arvioitavana Pohjois-Suomen 
aluehallintoviraston päätöksen lainmukaisuus. Aluehallintovirasto on 
valituksenalaisella päätöksellään ratkaissut KaiCell Fibers Oy:n tekemän 
ympäristö- ja vesitalouslupahakemuksen. Sillä seikalla, millaisia palvelus- tai 
muita suhteita KaiCell Fibers Oy:n palveluksessa olevilla tai hallintoelimissä 
toimivilla henkilöillä on Kainuun liittoon, ei ole merkitystä arvioitaessa 
aluehallintoviraston päätöksen lainmukaisuutta. Asiassa ei ole ollut 
aluehallintovirastossa eikä ole hallinto-oikeudessa ratkaistavana, ovatko 
KaiCell Fibers Oy:n palveluksessa olevat henkilöt olleet esteellisiä toimimaan 
jossain roolissa Kainuun liiton päätöksenteossa tai hallinnossa. Hallinto-
oikeuden tehtävät on mainittu tuomioistuinlain 4 luvun 1 §:ssä, eikä niihin 
kuulu kantelunluontoisten väitteiden selvittäminen. Myöskään 
aluehallintoviraston tehtävänä ei edellä mainitun hakemuksen käsittelyn 
yhteydessä ole ollut ottaa kantaa tai selvittää esimerkiksi sitä, minkä tahon 
arvioitavaksi esteellisyyskysymykset ja intressiyhteyden tarkastelu 
kuuluisivat.  

Siltä osin kuin valituksissa on viitattu taloudellisen tuen väärinkäyttöä ja 
kilpailua koskeviin unionin säännöksiin ja muun ohella vaadittu hallinto-
oikeutta selvittämään mahdollinen kilpailusäännösten vastainen rahoitus, 
hallinto-oikeus viittaa edellä mainittuun tuomioistuinlain 4 luvun 1 §:ään ja 
siinä kuvattuun hallinto-oikeuden tehtävään sekä siihen, että sen ratkaistavana 
on edellä mainitulla tavalla aluehallintoviraston vesilain ja 
ympäristönsuojelulain nojalla antaman luparatkaisun lainmukaisuus. Kun 
otetaan huomioon mitä vesilaissa ja ympäristönsuojelulaissa on luvan 
myöntämisen edellytyksistä säädetty, eivät Euroopan unionin toiminnasta 
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tehdyn sopimuksen 107 artiklassa tarkoitettuun julkisista varoista 
myönnettävään tukeen liittyvät seikat kuulu ympäristöluvassa käsiteltäviin 
asioihin. Näin ollen ympäristöluvan myöntämistä ei voida pitää tarkoitetun 
tuen myöntämistä koskevana päätöksenä. Hallinto-oikeuden toimivaltaan ei 
kuulu selvittää sitä, onko hankkeen toteuttamisessa valituksenalaisen 
päätöksen ulkopuolisessa menettelyssä kaikin osin menetelty mainitun 
säännöksen mukaisesti eikä myöskään sitä, onko hanke unionin 
kilpailusäännösten, kuten Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 
101 artiklan, mukainen. Valituksenalaista päätöstä ei siten ole syytä hallinto-
oikeudessa kumota unionin tukisäännöksiin tai kilpailusäännöksiin liittyvillä 
valitusperusteilla. 

Menettely lupaviranomaisessa 

Valituksissa on viitattu siihen, että asian käsittelyssä on tapahtunut 
menettelyvirhe, koska lupaviranomainen on kuuluttanut hankkeen huolimatta 
hakemuksen olennaisista puutteista ja jättänyt julkaisematta asian käsittelyyn 
liittyviä asiakirjoja. Ympäristövaikutustiedot ovat olleet puutteellisia ja 
harhaanjohtavia eikä vesilain mukaista lupahakemusta hankkeen sisällön 
suhteen ei ole käytännössä kuulutettu lainkaan lupahakemuksena, sillä 
toiminnanharjoittaja ja lupaviranomainen ovat määrittäneen vesiluvan kohteen 
vasta viimeisissä täydennyksissä. 

Asiakirjoista ilmenevien tietojen mukaan aluehallintovirasto on antanut 
ympäristönsuojelulain ja vesilain mukaisen hakemuksen tiedoksi 
kuuluttamalla Paltamon ja Vaalan kunnissa ja Kajaanin kaupungissa 17.5.–
17.6.2019 sekä erityistiedoksiantona asianosaisille. Kuulutuksen 
julkaisemisesta on ilmoitettu 17.5.2019 Kainuun Sanomissa sekä 22.5.2019 
Koti-Kajaani ja Väylä -lehdissä. Hakemuksen johdosta on pyydetty lausunnot 
Paltamon ja Vaalan kunnilta sekä Kajaanin kaupungilta, Paltamon ja Vaalan 
kuntien sekä Kajaanin kaupungin ympäristönsuojelu-, terveydensuojelu- ja 
kaavoitusviranomaisilta, Sotkamon, Hyrynsalmen ja Puolangan kuntien 
ympäristönsuojeluviranomaisilta, Kainuun ELY-keskuksen ympäristö ja 
luonnonvarat -vastuualueelta, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen liikenne ja 
infrastruktuuri -vastuualueelta ja Lapin ELY-keskuksen 
kalatalousviranomaiselta, Väylävirastolta sekä Turvallisuus- ja 
kemikaalivirastolta.  

Kuulutuksessa on siitä tarkemmin ilmenevällä tavalla muun ohella todettu, että 
KaiCell Fibers Oy hakee ympäristölupaa Paltamon Kylänpuron 
teollisuusalueelle suunniteltavalle biojalostamolle ja sitä palveleville muille 
toiminnoille. Kuulutuksessa on todettu, että yhtiö hakee vesilain mukaista 
lupaa veden ottoon Oulujärven Mieslahdesta, veden otto- ja purkuputkien 
sijoittamiseen ja rakentamiseen Oulujärveen sekä putkien sijoittamisen 
edellyttämään ruoppaukseen. Kuulutuksessa on esitetty tiedot olennaisista 
toiminnassa syntyvistä päästöistä ja jätteistä sekä hakijan esittämä vahinko- ja 
korvausarvio. 
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KaiCell Fibers Oy on ensimmäisen kuuluttamisen jälkeen täydentänyt ja 
täsmentänyt hakemusta, jonka johdosta aluehallintovirasto on uudelleen 
tiedottanut hakemuksesta kuuluttamalla siitä uudelleen Paltamon kunnassa, 
Vaalan kunnassa sekä Kajaanin kaupungissa 4.12.2019–17.1.2020 sekä 
erityistiedoksiantona asianosaisille. Kuulutuksen julkaisemisesta on ilmoitettu 
4.12.2019 Kainuun Sanomissa sekä Koti-Kajaani ja Väylä -lehdissä. 
Täydennetyn ja täsmennetyn hakemuksen johdosta on pyydetty viranomaisilta 
lausunnot vastaavasti kuin alkuperäisestä hakemuksesta. 

Kuulutuksessa on todettu, että asiassa on pidetty tarkastuskokous ja 
maastotarkastus 28.–29.8.2019, ja hakijaa on tarkastuksen perusteella 
kehotettu täydentämään hakemustietoja. KaiCell Fibers Oy on hakemuksen 
johdosta annetuista lausunnoista, muistutuksista ja mielipiteistä antamassaan 
selityksessä 9.8.2019, vastaselityksistä antamassaan selityksessä 18.10.2019 
sekä hakemuksen täydennyksessä 19.11.2019 täydentänyt ja täsmentänyt 
hakemustaan. Edelleen kuulutuksessa on todettu, että koska alkuperäisessä 
hakemuksessa esitetyt syvyystiedot ja jätevesien kulkeutumiseen liittyvät 
tiedot ovat täydennysten myötä muuttuneet, tiedotetaan hakemuksesta 
kuuluttamalla se kokonaisuudessaan uudelleen. Kuulutuksessa on myös 
tarkemmin kuvattu hakemuksen keskeisimpiä muutoksia.  

KaiCell Fibers Oy on mainitun kuuluttamisen jälkeen edelleen muuttanut ja 
täydentänyt hakemustaan, jonka johdosta aluehallintovirasto on uudelleen 
tiedottanut hakemuksesta kuuluttamalla sen toistamiseen uudelleen 17.4.–
25.5.2020 sekä erityistiedoksiantona asianosaisille. Tieto kuulutuksesta on 
julkaistu myös Paltamon ja Vaalan kuntien sekä Kajaanin kaupungin 
verkkosivuilla. Kuulutuksen julkaisemisesta on ilmoitettu 22.4.2020 Kainuun 
Sanomissa sekä Koti-Kajaani ja Väylä -lehdissä. Muutetun ja täydennetyn 
hakemuksen johdosta on pyydetty viranomaisilta lausunnot vastaavasti kuin 
alkuperäisestä hakemuksesta. 

Kuulutuksessa on todettu muun ohella, että KaiCell Fibers Oy on 28.2.2020 
toimittamassaan hakemuksen muutoksessa perunut hakemuksen Arbron-
tuotannon (tekstiilikuidun raaka-aine) osalta. Samassa yhteydessä 
toimittamassaan selityksessä sekä 9.4.2020 toimittamassaan hakemuksen 
täydennyksessä yhtiö on täydentänyt hakemusta koskien vesistömallinnuksia, 
yhtiön biojalostamon ja Kainuun kaivoshankkeiden yhteisvaikutuksia, 
Oulujärven sisäistä kuormitusta, lämpö- ja fosforikuormituksen 
yhteisvaikutuksia, Oulujärven ainetasetta, Oulujärven ja Kiehimäjoen 
kuormitusta, ekologisen tilaluokan tarkastelualuetta, Oulujärven ekologista 
tilaa sekä jätevesi- ja lämpökuormituksen pienentämismahdollisuuksia. 
Edelleen kuulutuksessa on todettu, että koska hakemus on Arbron-tuotannon 
perumisen ja siitä johtuvien muutosten myötä olennaisesti muuttunut, 
tiedotetaan hakemuksesta kuuluttamalla se kokonaisuudessaan uudelleen. 
Kuulutuksessa on todettu, että asiassa aiempien kuulemisten yhteydessä 
annettuja lausuntoja, muistutuksia ja mielipiteitä ei tarvitse tässä yhteydessä 
uudistaa tai toistaa. 

Aluehallintovirasto on viimeksi mainitun hakemuksesta tiedottamisen jälkeen 
27.5.2020 päivätyllä selitys- ja täydennyspyynnöllä varannut luvan hakijalle 
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tilaisuuden antaa selityksen saatujen lausuntojen, muistutusten ja mielipiteiden 
johdosta. Samalla aluehallintovirasto on pyytänyt hakijaa edelleen 
toimittamaan täydennyksenä käyttö- ja omistusoikeuksia koskevat sopimukset 
myös maa-alueiden osalta, selvityksen hakemuksen mukaisten 
ruoppausmassojen (15 000 m3ktr) sijoittamisesta sekä ajantasaisen lay out -
piirustuksen tehdasalueesta. 

Yhtiö on 11.6.2020 toimittanut selityksen lausuntojen, muistutusten ja 
mielipiteiden johdosta sekä toimittanut aluehallintoviraston pyytämät 
täydennykset. Edelleen yhtiö on 22.6.2020 toimittanut täydennyksenä 
kauppakirjan putkilinjan alueen kiinteistön omistuksesta ja 29.6.2020 
täsmennyksiä toiminnan aloittamista muutoksenhausta huolimatta ja 
valmistelulupaa koskevaan hakemukseen sekä tietoja liikenneväylien ja puron 
alituksen osalta tarvittavista oikeuksista. 

Ympäristönsuojelulaissa ja vesilaissa on edeltä ilmenevällä tavalla säädetty 
siitä, mitä lupahakemuksen on sisällettävä. Mainittujen lain säännösten 
mukaan hakemuksesta on tiedotettava kuuluttamalla. Laissa ei ole täsmällisesti 
säännelty sitä, milloin lupahakemuksesta kuuluttaminen tapahtuu. 
Ympäristönsuojeluasetuksen 11 §:n 1 momentin mukaan lupahakemuksesta on 
kuulutettava sen jälkeen, kun asia on riittävän yksityiskohtaisesti selvitetty. 
Siihen viitaten, mitä valituksissa on todettu ympäristövaikutustietojen 
puutteellisuudesta, hallinto-oikeus toteaa, että hakemuksen kuuluttamisen 
ensisijaisena tarkoituksena on antaa tieto hakemuksesta, eikä kuuluttamisen 
ajankohta ole riippuvainen siitä, voidaanko hakemuksessa esitettyjen tietojen 
perusteella varmistua luvan myöntämisen edellytysten olevan olemassa.  

Hakemuksen tiedoksiantoa koskevia säännöksiä on aiempaan verrattuna 
uudistettu nykyisen ympäristönsuojelulain voimaantullessa (1.9.2015). Lain 
esitöissä (HE 214/2013 vp) todettiin ympäristönsuojelulain 44 §:n 
yksityiskohtaisissa perusteluissa, että uutena vaatimuksena ehdotettaisiin 
kuulutuksen ja lupahakemuksen tietojen julkaisemista internetissä, 
viranomaisen tietoverkkosivuilla. Lain esitöiden mukaan internetissä olisi 
julkaistava hakemuksen liitteenä toimitettu yleisötiivistelmä ja 
mahdollisuuksien mukaan muita lupahakemuksen keskeisiä osia. Hakemuksen 
keskeisillä osilla tarkoitettaisiin hankkeen päästöjen ja ympäristövaikutusten 
arvioimisen kannalta tärkeitä tietoja. Näitä tietoja voisi olla 
hakemuslomakkeessa tai -kirjelmässä ja hakemuksen liitteissä. Tietoja olisi 
vietävä internetsivuille mahdollisuuksien mukaan. Edelleen hallituksen 
esityksen mukaan ilmaisu mahdollisuuksien mukaan antaisi laajahkon 
harkintavallan asiassa. 

Sittemmin tiedoksiantoa koskevia säännöksiä on muutettu lailla 504/2019, 
joka tuli voimaan 1.1.2020. Nykyisin voimassa olevan lain sanamuodon 
mukaan lupaviranomaisen on annettava ympäristölupaa koskeva hakemus 
tiedoksi julkisella kuulutuksella noudattaen, mitä hallintolain 62 a §:ssä 
säädetään. Kuulutuksen ja hakemusasiakirjojen on kuitenkin oltava nähtävillä 
30 päivän ajan. Ennen mainittua päivämäärää voimassa olleen 
ympäristönsuojelulain 44 §:n 2 momentin mukaan valtion 
ympäristölupaviranomaisen oli julkaistava internetsivuillaan yleisölle 
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tarkoitettu tiivistelmä lupahakemuksesta ja mahdollisuuksien mukaan 
hakemuksen muu keskeinen sisältö.  

Hallinto-oikeus toteaa, että ympäristönsuojelu- ja vesilain sanamuodot 
viittaavat hakemusasiakirjojen pitämiseen nähtävillä. Kun tämän lisäksi 
otetaan huomioon kysymyksessä olevan sääntelyn tarkoitus nimenomaan 
hakemuksen tiedoksiantomenettelynä eikä kaikkien hakemuksen käsittelyn 
aikana viranomaiselle kertyneiden asiakirjojen tiedoksiantomenettelynä, ei 
hakemusasiakirjojen käsitettä ole tulkittava laajasti niin, että viranomaisen 
olisi julkaistava yleisessä tietoverkossa kaikki hakemuksen käsittelyn 
yhteydessä viranomaiselle toimitetut tai viranomaisessa käsittelyn aikana 
laaditut asiakirjat. Tähän nähden asiaa lupaviranomaisessa käsiteltäessä ei ole 
tapahtunut menettelyvirhettä, vaikka viranomainen ei olekaan julkaissut 
lupatietopalvelussa kaikkia muutoksenhakijoiden mainitsemia asiakirjoja, 
kuten lausuntopyyntöjä, viranomaisneuvottelujen pöytäkirjoja ja 
aluehallintoviraston tarkastuskertomuksia maastotarkastuksesta. Asiaa ei ole 
arvioitava toisin ympäristölupa-asioiden tietopalvelua koskevan 
ympäristönsuojelulain 85 a §:n tai vesitalousasioiden tietopalvelua koskevan 
vesilain 18 luvun 19 §:n nojalla, jotka eivät suoraan koske lupapäätöksen 
lainmukaisuuden arviointia ja joissa ei niissäkään määrätä tietoverkossa 
julkaistavaksi kaikkea viranomaiselle kertynyttä asiakirja-aineistoa. 

Siltä osin kuin  jakamattomien 
kuolinpesien osakkaiden valituksessa on viitattu heidän tekemäänsä 
muistutukseen ja siihen, että hallintoviranomainen on toiminut virheellisesti 
jättäessään yhtiön kaupparekisteritiedot julkaisematta lupatietopalvelussa, 
hallinto-oikeus toteaa, että saadun selvityksen mukaan kaupparekisteriote on 
toimitettu mainitulle taholle. Kun lisäksi otetaan huomioon mitä edellä on 
todettu lupatietopalvelua koskevan sääntelyn merkityksestä päätöksen 
lainmukaisuuden arvioinnissa ja toisaalta se, millainen merkitys 
kaupparekisteritiedoilla ylipäätään on arvioitaessa hakemuksessa tarkoitetun 
toiminnan ympäristövaikutuksia, ei asiassa ole tapahtunut menettelyvirhettä 
sen vuoksi että kaupparekisteriotetta ei ole julkistettu lupatietopalvelussa. 
Edelleen hallinto-oikeus viittaa tuomioistuinlain 4 luvun 1 §:ään ja toteaa, ettei 
sen toimivaltaan kuulu kantelunluonteisten väitteiden tutkiminen. 

Edeltä ilmenevällä tavalla jo lupahakemusta ensimmäisen kerran 
kuulutettaessa on mainittu siitä, että kysymyksessä on myös vesilain mukainen 
lupahakemus, ja hakemuksen sisältö on tuossa vaiheessa olennaisilta osin 
selostettu asiaa kuulutettaessa, johon on myöhemmissä kuulutuksissa viitattu. 
Kun lisäksi otetaan huomioon edeltä ilmenevät seikat hakemuksen 
täydentämisestä ja sen kuuluttamisesta, hakemus on sitä kuulutettaessa 
sisältänyt olennaiset tiedot hankkeesta ja sen ympäristövaikutuksista, eikä 
hakemusta ole kuuluttamisen jälkeen mainittujen seikkojen kannalta 
olennaisella tavalla muutettu. Hakemuksesta kuulutettaessa ja muutoin 
tiedotettaessa ei näin ollen ole tapahtunut menettelyvirhettä, jonka johdosta 
valituksenalainen päätös olisi kumottava. 

Edellä mainittujen jakamattomien kuolinpesien osakkaiden valituksessa on 
edelleen menettelyn osalta viitattu siihen, että tarkastuspöytäkirja on toimitettu 
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vain tarkastukseen osallistuneille, vaikka hallintolain 39 §:n mukaan 
pöytäkirja olisi tullut toimittaa kaikille tarkastuksessa läsnäoloon oikeutetuille 
asianosaisille. Hallintolain esitöissä (HE 72/2002 vp) on hallintolain 39 §:ää 
koskevissa yksityiskohtaisissa perusteluissa todettu muun ohella, että pykälän 
1 momentin mukaan viranomainen olisi velvollinen ennakolta ilmoittamaan 
tarkastuksen aloittamisajankohdasta asianosaiselle, jota asia välittömästi 
koskee. Hallituksen esityksen mukaan tällä tarkoitetaan sitä asianosaista, jonka 
harjoittamaa toimintaa tai hallitsemaa omaisuutta asiassa tarkastetaan. Pykälän 
2 momenttia koskevien perustelujen mukaan tarkastuskertomus olisi annettava 
tiedoksi tarkastuksessa läsnäoloon oikeutetulle asianosaiselle. Kun otetaan 
huomioon hallintolain 39 § ja sen perustelut sekä se, että asiakirjoista 
ilmenevän tiedon mukaan tarkastuspöytäkirja on lähetetty tiedoksi mainitun 
valitusperustelun esittäneen tahon asiamiehenä toimivalle ja tarkastuksella 
läsnä olleelle henkilölle, ei valituksenalaista päätöstä ole syytä kumota tai 
muuttaa sen vuoksi, että tarkastuspöytäkirjan lähettämisessä olisi tapahtunut 
menettelyvirhe. 

Edellä mainitut seikat huomioon ottaen asiassa ei ole tullut ilmi sellaisia 
seikkoja, joiden vuoksi valituksenalaista päätöstä olisi syytä muuttaa 
menettelyyn lupaviranomaisessa liittyvien perusteiden vuoksi.  

Ympäristövaikutusten arviointimenettelylain mukainen menettely  

 ja hänen asiakumppaninsa ovat valituksessaan vaatineet 
valituksenalaisen päätöksen kumoamista viitaten muun ohella siihen, että 
päätös ei täytä lainsäädännön vaatimuksia, koska luvanhakija ei ole arvioinut 
hankkeensa ja toiminnallisen hankekokonaisuuden vaikutuksia muun ohella 
YVA-lain ja -asetuksen vaatimusten mukaisesti kokonaisuutena. Kaikkien 
alueen hankkeiden yhteisvaikutuksia olisi tullut arvioida kokonaisuutena.  

 jakamattomien kuolinpesien osakkaat 
ovat valituksenalaisen päätöksen kumoamista koskevan vaatimuksen tueksi 
vedonneet muun ohella siihen, että hankkeen YVA-selostus perustuu 
riittämättömiin selvityksiin, koska hankkeen ilmasto-, ympäristö- ja 
vesistövaikutuksia metsien, puunkorjuun, kemiallisen sellunkeiton, sellun 
jatkojalostuksen, jätevesien sekä Oulujärven vedenlaadun ja kalaston suhteen 
ei ole selvitetty kokonaisuutena riittävästi. YVA-menettelyn aikana todellinen 
hankevastaava ei ole ollut tiedossa ja menettelyn tarkoituksena on ollut 
markkinoida hanketta ja löytää sille toteuttaja ja rahoittaja. Hankkeen 
lopullinen sijoituspaikka on valittu jo ennen YVA-menettelyä. Lisäksi 
mainitussa valituksessa on todettu, että yhteysviranomaisen ei voida katsoa 
antaneen YVA-laissa tarkoitettua perusteltua päätelmää puunhankinta mukaan 
luettuna hankkeen vaikutuksista yhdessä muiden hankkeiden vaikutusten 
kanssa. Yhteysviranomaisen arvio on perustunut riittämättömiin selvityksiin ja 
hankkeen vaikutukset vain osin kattavaan arvioon. Yhteysviranomainen ei ole 
päätelmässään kuvaillut prosessin aikana pidettyjä viranomaisneuvotteluja, 
eikä menettely ole ollut lainmukaista ja mahdollistanut tiedon saamista 
kaikista hankkeeseen liittyvistä seikoista.  
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Suomen luonnonsuojeluliiton Kainuun piiri ry ja sen asiakumppanit ovat 
valituksessaan vaatineet valituksenalaisen päätöksen kumoamista ja korjatun 
ympäristövaikutusten arvioinnin tekemistä. Siinä on otettava huomioon 
suunnitellun toiminnan merkittävien luvanvaraisten ja haitallisten aineiden 
vaikutukset ja riskit ympäristön pilaantumisen vaaran osalta sekä sosiaaliset 
vaikutukset ranta-asukkaille, mökkiläisille ja muille haitankärsijöille. 
Ympäristövaikutusten arvioinnissa on lisäksi otettava huomioon muun ohella 
toiminnasta, maanrakentamisesta ja purkuputken rakentamisesta aiheutuvat 
pinta- ja pohjavesivaikutukset, vaikutukset virtaamiin, maaperävaikutukset, 
sedimenttivaikutukset, melu- ja maisemavaikutukset, ilmapäästöt ja niiden 
vaikutukset, kalastoon kohdistuvat vaikutukset sekä vaikutukset alueen muihin 
elinkeinoihin. 

Sovelletut säännökset 

Ympäristönsuojelulain 39 §:n 2 momentin mukaan hakemukseen on liitettävä 
lupaharkinnan kannalta tarpeellinen selvitys toiminnasta, sen vaikutuksista, 
asianosaisista ja muista merkityksellisistä seikoista. Jos hakemus koskee 
ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetussa laissa tarkoitettua 
toimintaa, hakemukseen on liitettävä mainitun lain mukainen 
ympäristövaikutusten arviointiselostus ja yhteysviranomaisen perusteltu 
päätelmä ennen päätöksentekoa. Hakemukseen on lisäksi tarvittaessa liitettävä 
luonnonsuojelulain (1096/1996) 65 §:ssä tarkoitettu arviointi. 

Ympäristönsuojelulain 83 §:n 2 momentin mukaan, jos hankkeeseen 
sovelletaan ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annettua lakia, 
lupapäätöksestä on käytävä ilmi, miten arviointi on otettu huomioon 
lupaharkinnassa. Arvioinnin huomioon ottamisesta säädetään tarkemmin 
mainitun lain 4 luvussa. 

Vesilain 11 luvun 3 §:n 2 momentin mukaan, jos hakemus koskee luvan 
myöntämistä ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetussa laissa 
tarkoitetulle hankkeelle, hakemusasiakirjoihin on liitettävä mainitun lain 19 
§:n mukainen arviointiselostus ja yhteysviranomaisen perusteltu päätelmä 
ennen päätöksentekoa. Siltä osin kuin selostukseen sisältyy tämän lain 
säännösten soveltamiseksi tarpeelliset tiedot ympäristövaikutuksista, tätä 
selvitystä ei ole esitettävä uudestaan. Hakemukseen on tarvittaessa liitettävä 
luonnonsuojelulain 65 §:ssä tarkoitettu arviointi. 

Vesilain 11 luvun 21 §:n 2 momentin mukaan, jos hakemus koskee 
ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetussa laissa tarkoitettua 
hanketta, päätökseen on sisällytettävä yhteysviranomaisen tekemä perusteltu 
päätelmä ja yhteenveto mainitun lain 20 ja 29 §:n mukaisten kuulemisten 
tuloksista. Päätöksestä on käytävä ilmi, miten ympäristövaikutusten 
arviointiselostus, perusteltu päätelmä ja mahdolliset ympäristövaikutusten 
arviointimenettelystä annetun lain 29 §:ssä tarkoitetut, valtioiden rajat 
ylittäviin vaikutuksiin liittyvät kansainvälistä kuulemista koskevat asiakirjat 
on otettu huomioon. 
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Ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain (252/2017, YVA-
laki) 2 §:n 1 momentin 1 kohdan mukaan mainitussa laissa tarkoitetaan 
ympäristövaikutuksella hankkeen tai toiminnan aiheuttamia välittömiä ja 
välillisiä vaikutuksia Suomessa ja sen alueen ulkopuolella: a) väestöön sekä 
ihmisten terveyteen, elinoloihin ja viihtyvyyteen; b) maahan, maaperään, 
vesiin, ilmaan, ilmastoon, kasvillisuuteen sekä eliöihin ja luonnon 
monimuotoisuuteen, erityisesti niihin lajeihin ja luontotyyppeihin, jotka on 
suojeltu luontotyyppien sekä luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston 
suojelusta annetun neuvoston direktiivin 92/43/ETY ja luonnonvaraisten 
lintujen suojelusta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 
2009/147/EY nojalla; c) yhdyskuntarakenteeseen, aineelliseen omaisuuteen, 
maisemaan, kaupunkikuvaan ja kulttuuriperintöön; d) luonnonvarojen 
hyödyntämiseen; sekä e) a–d alakohdassa mainittujen tekijöiden keskinäisiin 
vuorovaikutussuhteisiin.  

YVA-lain 2 §:n 1 momentin 2 kohdan mukaan ympäristövaikutusten 
arviointimenettelyllä tarkoitetaan 3 luvun mukaista menettelyä, jossa 
tunnistetaan, arvioidaan ja kuvataan tiettyjen hankkeiden todennäköisesti 
merkittävät ympäristövaikutukset ja kuullaan viranomaisia ja niitä, joiden 
oloihin tai etuihin hanke saattaa vaikuttaa, sekä yhteisöjä ja säätiöitä, joiden 
toimialaa hankkeen vaikutukset saattavat koskea. 

YVA-lain 2 §:n 1 momentin 4 kohdan mukaan ympäristövaikutusten 
arviointiselostuksella tarkoitetaan hankkeesta vastaavan laatimaa asiakirjaa, 
jossa esitetään tiedot hankkeesta ja sen vaihtoehdoista sekä yhtenäinen arvio 
niiden todennäköisesti merkittävistä ympäristövaikutuksista ja 5 kohdan 
mukaan hankkeesta vastaavalla toiminnanharjoittajaa tai sitä, joka muutoin on 
vastuussa tässä laissa tarkoitetun hankkeen valmistelusta tai toteuttamisesta. 

YVA-lain 14 §:n mukaan ympäristövaikutusten arviointimenettely käsittää: 1) 
arviointiohjelman ja arviointiselostuksen laatimisen; 2) arviointiohjelmasta ja 
arviointiselostuksesta tiedottamisen ja kuulemisen mukaan lukien 
kansainvälinen kuuleminen; 3) yhteysviranomaisen tarkastelun 
arviointiohjelmassa ja arviointiselostuksessa esitetyistä tiedoista ja 
kuulemisten yhteydessä annetuista mielipiteistä ja lausunnoista mukaan lukien 
kansainvälinen kuuleminen; 4) yhteysviranomaisen lausunnon 
arviointiohjelmasta; 5) yhteysviranomaisen perustellun päätelmän hankkeen 
merkittävistä ympäristövaikutuksista; ja 6) arviointiselostuksen, siitä 
annettujen mielipiteiden ja lausuntojen, mukaan lukien kansainvälistä 
kuulemista koskevat asiakirjat, sekä perustellun päätelmän huomioonottamisen 
lupamenettelyssä sekä perustellun päätelmän sisällyttämisen lupaan. 

YVA-lain 15 §:n 1 momentin mukaan hankkeen ympäristövaikutukset on 
selvitettävä ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä suunnittelun 
mahdollisimman varhaisessa vaiheessa hankkeen muu valmistelu huomioon 
ottaen vaihtoehtojen ollessa vielä avoinna. 

YVA-lain 18 §:n (252/2017) 1 momentin mukaan yhteysviranomainen antaa 
hankkeesta vastaavalle lausuntonsa ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta 
kuukauden kuluessa lausuntojen antamiseen ja mielipiteiden esittämiseen 
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varatun määräajan päättymisestä. Yhteysviranomaisen on otettava 
lausunnossaan kantaa arviointiohjelman laajuuteen ja tarkkuuteen. 
Lausunnosta on myös käytävä ilmi, kuinka tarvittavat selvitykset sovitetaan 
tarpeen mukaan yhteen hanketta koskevien muissa laeissa edellytettyjen 
selvitysten kanssa. Lausunnossa on esitettävä yhteenveto muista lausunnoista 
ja mielipiteistä. Yhteysviranomainen toimittaa lausuntonsa ja muut lausunnot 
ja mielipiteet hankkeesta vastaavalle. Lausunto on samalla toimitettava 
tiedoksi asianomaisille viranomaisille sekä julkaistava yhteysviranomaisen 
internetsivuilla. 

YVA-lain 19 §:n 1 momentin mukaan hankkeesta vastaava laatii 
ympäristövaikutusten arviointiselostuksen arviointiohjelman ja 
yhteysviranomaisen siitä antaman lausunnon pohjalta. Arviointiselostus on 
toimitettava yhteysviranomaiselle. 

YVA-lain 19 §:n 2 momentin mukaan arviointiselostuksen tulee sisältää 
tarvittavat tiedot hankkeesta, kuvaus ympäristön nykytilasta, kuvaus hankkeen 
ja sen kohtuullisten vaihtoehtojen todennäköisesti merkittävistä 
ympäristövaikutuksista, niiden lieventämisestä, seurannasta ja vaihtoehtojen 
vertailusta, tiedot ympäristövaikutusten arviointimenettelyn toteuttamisesta ja 
yleistajuinen yhteenveto. Arviointiselostuksen sisällöstä säädetään tarkemmin 
valtioneuvoston asetuksella. 

YVA-lain 20 §:n (252/2017) 1 momentin mukaan yhteysviranomaisen on 
tiedotettava ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta noudattamalla, mitä 
17 §:n 2 momentissa säädetään. Kuulutuksen sisällöstä säädetään tarkemmin 
valtioneuvoston asetuksella. 

YVA-lain 21 §:n mukaan, sen lisäksi, mitä 17 ja 20 §:ssä säädetään, 
hankkeesta vastaava ja yhteysviranomainen voivat sopia myös muun 
osallistumisen järjestämisestä. 

YVA-lain 23 §:n 1 momentin mukaan yhteysviranomainen tarkistaa 
ympäristövaikutusten arviointiselostuksen riittävyyden ja laadun sekä laatii 
tämän jälkeen perustellun päätelmänsä hankkeen merkittävistä 
ympäristövaikutuksista. Perusteltu päätelmä on annettava hankkeesta 
vastaavalle kahden kuukauden kuluessa lausuntojen antamiseen ja 
mielipiteiden esittämiseen varatun määräajan päättymisestä. Perustellussa 
päätelmässä on esitettävä yhteenveto arviointiselostuksesta annetuista muista 
lausunnoista ja mielipiteistä. 

YVA-lain 23 §:n (252/2017) 2 momentin mukaan yhteysviranomaisen on 
toimitettava perusteltu päätelmä sekä muut lausunnot ja mielipiteet hankkeesta 
vastaavalle. Perusteltu päätelmä on samalla toimitettava tiedoksi hanketta 
käsitteleville viranomaisille, hankkeen vaikutusalueen kunnille sekä 
tarvittaessa maakuntien liitoille ja muille asianomaisille viranomaisille sekä 
julkaistava yhteysviranomaisen internetsivuilla. 
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YVA-lain 25 §:n (252/2017) 1 momentin mukaan YVA-laissa tarkoitettua 
hanketta koskevaan lupahakemukseen on liitettävä ympäristövaikutusten 
arviointiselostus ja perusteltu päätelmä. 

YVA-lain 25 §:n 2 momentin mukaan viranomainen ei saa myöntää lupaa 
hankkeen toteuttamiseen ennen kuin se on saanut käyttöönsä 
arviointiselostuksen ja perustellun päätelmän sekä valtioiden rajat ylittäviin 
vaikutuksiin liittyvät 29 §:ssä tarkoitetut kansainvälistä kuulemista koskevat 
asiakirjat. 

YVA-lain 26 §:n (252/2017) lupapäätökseen on sisällytettävä perusteltu 
päätelmä, ja siinä on otettava huomioon arviointiselostusta koskevat ja 29 §:n 
mukaiset kuulemisten tulokset. Päätöksestä on käytävä ilmi, miten 
arviointiselostus, perusteltu päätelmä ja mahdolliset valtioiden rajat ylittäviin 
vaikutuksiin liittyvät 29 §:ssä tarkoitetut kansainvälistä kuulemista koskevat 
asiakirjat on otettu huomioon. 

YVA-lain 27 §:n (252/2017) 1 momentin mukaan lupaviranomaisen on 
varmistettava, että perusteltu päätelmä on ajan tasalla lupa-asiaa ratkaistaessa. 
Yhteysviranomaisen on lupaviranomaisen pyynnöstä esitettävä näkemyksensä 
laatimansa perustellun päätelmän ajantasaisuudesta ja tarvittaessa yksilöitävä, 
miltä osin se ei enää ole ajan tasalla ja miltä osin arviointiselostusta on 
täydennettävä perustellun päätelmän ajantasaistamiseksi. Arviointiselostuksen 
täydentämisessä noudatetaan mitä edellä 20 §:ssä on säädetty 
arviointiselostuksesta kuulemisesta. Yhteysviranomainen antaa tämän jälkeen 
ajantasaistetun perustellun päätelmän 23 §:n mukaisesti. 

YVA-lain 34 §:n 2 momentin mukaan se, jolla muutoin on oikeus hakea 
lupapäätökseen muutosta valittamalla, voi valituksessaan vedota siihen, ettei 
ympäristövaikutusten arviointimenettelyä ole suoritettu tai se on suoritettu 
olennaisilta osiltaan puutteellisesti. 

Ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun valtioneuvoston 
asetuksen (277/2017, YVA-asetus) 4 §:n 1 momentin mukaan 
ympäristövaikutusten arviointiselostuksessa on esitettävä tarpeellisessa määrin 
seuraavat tiedot, jotka ovat tarpeen perustellun päätelmän tekemiselle ottaen 
huomioon kulloinkin saatavilla oleva tietämys ja arviointimenetelmät: 1) 
kuvaus hankkeesta, sen tarkoituksesta, sijainnista, koosta, 
maankäyttötarpeesta, tärkeimmistä ominaisuuksista mukaan lukien energian 
hankinta ja kulutus, materiaalit ja luonnonvarat, todennäköiset päästöt ja 
jäämät kuten melu, tärinä, valo, kuumuus ja säteily sekä sellaiset päästöt ja 
jäämät, jotka voivat aiheuttaa veden, ilman, maaperän ja pohjamaan 
pilaantumista, sekä syntyvän jätteen määrä ja laatu ottaen huomioon hankkeen 
rakentamis- ja käyttövaiheet, mahdollinen purkaminen ja poikkeustilanteet 
mukaan lukien; 2) tiedot hankkeesta vastaavasta, hankkeen suunnittelu- ja 
toteuttamisaikataulusta, toteuttamisen edellyttämistä suunnitelmista, luvista ja 
niihin rinnastettavista päätöksistä sekä hankkeen liittymisestä muihin 
hankkeisiin; 3) selvitys hankkeen ja sen vaihtoehtojen suhteesta 
maankäyttösuunnitelmiin sekä hankkeen kannalta olennaisiin luonnonvarojen 
käyttöä ja ympäristönsuojelua koskeviin suunnitelmiin ja ohjelmiin; 4) kuvaus 
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vaikutusalueen ympäristön nykytilasta ja sen todennäköisestä kehityksestä, jos 
hanketta ei toteuteta; 5) arvio mahdollisista onnettomuuksista ja niiden 
seurauksista ottaen huomioon hankkeen alttius suuronnettomuus- ja 
luonnonkatastrofiriskeille, näihin liittyvät hätätilanteet sekä toimenpiteet 
näihin tilanteisiin varautumisesta mukaan lukien ehkäisy- ja 
lieventämistoimet; 6) arvio ja kuvaus hankkeen ja sen kohtuullisten 
vaihtoehtojen todennäköisesti merkittävistä ympäristövaikutuksista; 7) 
tapauksen mukaan arvio ja kuvaus valtioiden rajat ylittävistä 
ympäristövaikutuksista; 8) vaihtoehtojen ympäristövaikutusten vertailu; 9) 
tiedot valitun vaihtoehdon tai vaihtoehtojen valintaan johtaneista 
pääasiallisista syistä, mukaan lukien ympäristövaikutukset; 10) ehdotus 
toimiksi, joilla vältetään, ehkäistään, rajoitetaan tai poistetaan tunnistettuja 
merkittäviä haitallisia ympäristövaikutuksia; 11) tapauksen mukaan ehdotus 
mahdollisista merkittäviin haitallisiin ympäristövaikutuksiin liittyvistä 
seurantajärjestelyistä; 12) selvitys arviointimenettelyn vaiheista 
osallistumismenettelyineen ja liittymisestä hankkeen suunnitteluun; 13) 
luettelo lähteistä, joita on käytetty selostukseen sisältyvien kuvausten ja 
arviointien laadinnassa, kuvaus menetelmistä, joita on käytetty merkittävien 
ympäristövaikutusten tunnistamisessa, ennustamisessa ja arvioinnissa sekä 
tiedot vaadittuja tietoja koottaessa todetuista puutteista ja tärkeimmistä 
epävarmuustekijöistä; 14) tiedot arviointiselostuksen laatijoiden pätevyydestä; 
15) selvitys siitä, miten yhteysviranomaisen lausunto arviointiohjelmasta on 
otettu huomioon; sekä 16) yleistajuinen ja havainnollinen tiivistelmä 1–15 
kohdassa esitetyistä tiedoista. 

YVA-asetuksen 4 §:n 2 momentin mukaan todennäköisesti merkittävien 
ympäristövaikutusten arvion ja kuvauksen on katettava hankkeen välittömät ja 
välilliset, kasautuvat, lyhyen, keskipitkän ja pitkän aikavälin pysyvät ja 
väliaikaiset, myönteiset ja kielteiset vaikutukset sekä yhteisvaikutukset 
muiden olemassa olevien ja hyväksyttyjen hankkeiden kanssa. 

Ympäristövaikutusten arviointimenettelyä koskeva aluehallintoviraston 
käsittelyratkaisu 

Hallinto-oikeus kiinnittää huomiota siihen, että aluehallintovirasto on 
käsittelyratkaisullaan jättänyt tutkimatta ympäristövaikutusten 
arviointimenettelyn puutteellisuutta koskevat vaatimukset perustellen ratkaisua 
sillä, että YVA-menettelystä annetun lain 34 §:n 2 momentin mukaan se, jolla 
muutoin on oikeus hakea lupapäätökseen muutosta valittamalla, voi 
valituksessaan vedota siihen, ettei ympäristövaikutusten arviointimenettelyä 
ole suoritettu tai se on suoritettu olennaisilta osiltaan puutteellisesti. Mainittu 
YVA-lain 34 §:n 2 momentti koskee lupapäätöksestä valittavan 
muutoksenhakijan oikeutta vedota valituksessaan muun ohella siihen, että 
YVA-menettely on suoritettu puutteellisesti. Momentti ei siis koske 
menettelyä lupaviranomaisessa.  

Arvioinnin huomioon ottamisesta lupamenettelyssä säädetään YVA-lain 25 
§:ssä, jonka mukaan viranomainen ei saa myöntää lupaa hankkeen 
toteuttamiseen ennen kuin se on saanut käyttöönsä arviointiselostuksen ja 
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perustellun päätelmän. Arvioinnin huomioon ottamisesta luvassa säädetään 
YVA-lain 26 §:ssä, jonka mukaan lupapäätökseen on sisällytettävä perusteltu 
päätelmä, ja siinä on asianmukaisesti otettava huomioon arviointiselostusta 
koskevien kuulemisten tulokset. Perustellun päätelmän ajantasaisuudesta 
säädetään YVA-lain 27 §:ssä, jonka mukaan lupaviranomaisen on 
varmistettava, että perusteltu päätelmä on ajan tasalla lupa-asiaa ratkaistaessa. 
Lupaviranomaisen on siten päätöstä tehdessään osaltaan varmistuttava siitä, 
että YVA-menettely on suoritettu asianmukaisesti ja toisaalta siitä, että YVA-
menettelyn lopputuloksena annettava perusteltu päätelmä on edelleen ajan 
tasalla lupa-asiaa ratkaistaessa.  

Toisaalla päätöksen perusteluissa aluehallintovirasto onkin todennut, että se on 
ottanut arviointiselostuksen ja annetun perustellun päätelmän lupakäsittelyssä 
ja päätöksessä huomioon lupahakemusta tarkastettaessa ja täydennyskehotusta 
laadittaessa, lupamääräyksiä asetettaessa sekä luvan myöntämisen edellytyksiä 
harkittaessa. Lupahakemuksessa ja sen täydennyksissä on otettu huomioon 
yhteysviranomaisen perustellussa päätelmässä esitetyt, myöhempää 
lupahakemusta koskevat selvitystarpeet. Aluehallintovirasto on edelleen 
todennut, että hankkeen ympäristövaikutusten arviointi on riittävä asian 
ratkaisemiseksi eikä hankkeessa tai sen päästöissä ole tapahtunut 
lupaprosessin aikana sellaisia muutoksia, että tehty arviointiselostus ei olisi 
enää riittävä. 

Aluehallintovirasto on siten päätöksessään yhtäältä jättänyt tutkimatta 
arviointimenettelyn puutteellisuutta koskevat vaatimukset mutta toisaalta 
todennut, että ympäristövaikutusten arviointi on riittävä asian ratkaisemiseksi. 
Hallinto-oikeus toteaa, että ympäristönsuojelulain 39 §:n 2 momentin 
sanamuodon mukaan hakemukseen on liitettävä YVA-lain mukainen 
ympäristövaikutusten arviointiselostus ja yhteysviranomaisen perusteltu 
päätelmä ennen päätöksentekoa. Vastaava säännös sisältyy vesilain 11 luvun 3 
§:n 2 momenttiin. Lain sanamuoto siis edellyttää, että arviointiselostuksen on 
oltava YVA-lain mukainen. Kun lisäksi otetaan huomioon YVA-lain 25 §:n 2 
momentti, 26 § ja erityisesti 27 §, lupaviranomaisen on aluehallintoviraston 
päätöksen perusteluistakin ilmenevällä tavalla ennen päätöksentekoa 
arvioitava, onko arviointiselostus riittävä ja lisäksi varmistuttava siitä, että 
perusteltu päätelmä on ajan tasalla lupa-asiaa ratkaistaessa. Vaikka 
aluehallintovirasto ei toimikaan YVA-menettelyn lainmukaisuutta viime 
kädessä valvovana YVA-lain 34 §:n 2 momentissa tarkoitettuja valituksia 
käsittelevänä tuomioistuimena, eikä siten tarkastele esimerkiksi 
yhteysviranomaisen menettelyn lainmukaisuutta, ei sen edellä mainitut YVA-
lain säännökset huomioon ottaen olisi tullut jättää tutkimatta YVA-menettelyn 
puutteellisuutta koskevia vaatimuksia. Tämän vuoksi hallinto-oikeus kumoaa 
aluehallintoviraston päätöksen käsittelyratkaisun YVA-menettelyn 
puutteellisuutta koskevien vaatimusten tutkimatta jättämisestä. Koska 
aluehallintovirasto kuitenkin on päätöksen perusteluista ilmenevällä tavalla 
ottanut kantaa ympäristövaikutusten arvioinnin riittävyyteen suhteessa asian 
ratkaisemiseen, ei asiaa ole syytä palauttaa aluehallintovirastolle uudelleen 
käsiteltäväksi. 
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Hankevastaavaan ja vaihtoehtojen tarkasteluun liittyvät valitusperustelut 

Valituksissa on edellä kuvatulla tavalla viitattu siihen, että hankevastaava ei 
ole ollut tiedossa YVA-menettelyn aikana vaan menettelyn tarkoituksena on 
ollut markkinoida hanketta ja löytää sille toteuttaja ja rahoittaja. Huomiota on 
kiinnitetty myös siihen, että sijoituspaikan tarkastelu ei ole ollut todellista, 
vaan sijoituspaikka on valittu jo ennen YVA-menettelyä.  

Ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta ja sen sisällöstä säädetään edeltä 
ilmenevällä tavalla YVA-laissa. Arviointiselostuksen sisältöä koskevista 
vaatimuksista on säädetty YVA-lain 19 §:n lisäksi YVA-asetuksen 4 §:ssä, 
jonka mukaan arviointiselostuksessa on esitettävä tarpeellisessa määrin 
pykälässä luetellut tiedot. Tällaisia tietoja ovat muun ohella kuvaus 
hankkeesta, tiedot hankkeesta vastaavasta sekä arvio ja kuvaus hankkeen ja 
sen kohtuullisten vaikutusten todennäköisesti merkittävistä 
ympäristövaikutuksista sekä vaihtoehtojen ympäristövaikutusten tarkastelu.  

Asiakirjoihin on liitetty ympäristövaikutusten arviointiselostus (Pöyry Finland 
Oy 5.6.2018), joka koskee KaiCell Fibers Oy:n Paltamon biojalostamoa. 
Biojalostamon pääkuitutuotteet ovat arviointiselostuksen mukaan kemiallinen 
valkaistu selluloosa ja sen johdannainen Arbron, jota käytetään tekstiilikuiden 
valmistukseen. Selostuksessa on todettu, että mainittu yhtiö suunnittelee 
biojalostamon rakentamista Paltamon Kylänpuron alueelle, noin kolme 
kilometriä Paltamon keskustasta itään. Edelleen on todettu, että sijaintipaikan 
valinta on tehty ennen YVA-menettelyä, jolloin vertailtiin useita mahdollisia 
paikkoja Kajaanissa, Suomussalmella, Sotkamossa ja Paltamossa. YVA-
menettelyssä tarkasteltiin seuraavia vaihtoehtoja: 
- Nollavaihtoehto (VE0): Hankkeen toteuttamatta jättäminen, eli jalostamoa ei 
rakenneta. 
- Vaihtoehto 1 (VE1): Biojalostamo rakennetaan. Sellua tuotetaan 500 000 
tonnia/vuosi, josta jatkojalostetaan Arbronia 350 000 tonnia/vuosi. Myytävää 
markkinasellua jää tällöin 110 000 tonnia/vuosi. 
-Vaihtoehto 2 (VE2): Biojalostamo rakennetaan. Sellua tuotetaan 500 000 
tonnia/vuosi, josta jatkojalostetaan Arbronia 100 000 tonnia/vuosi. Myytävää 
markkinasellua jää tällöin 390 000 tonnia/vuosi. 
- Vaihtoehto 3 (VE3): Biojalostamo rakennetaan. Sellua tuotetaan 600 000 
tonnia/vuosi, josta jatkojalostetaan Arbronia 400 000 tonnia/vuosi. Myytävää 
markkinasellua jää tällöin 130 000 tonnia/vuosi. 

Siltä osin kuin valituksissa on viitattu siihen, että hankkeen vaihtoehtojen 
tarkastelu ei ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä ole ollut todellista, 
hallinto-oikeus toteaa, että YVA-lain 15 §:n 1 momentin mukaan hankkeen 
ympäristövaikutukset on selvitettävä ympäristövaikutusten 
arviointimenettelyssä suunnittelun mahdollisimman varhaisessa vaiheessa 
hankkeen muu valmistelu huomioon ottaen vaihtoehtojen ollessa vielä 
avoinna. Mainittua lainkohtaa on perusteltu (HE 259/2016 vp) toteamalla 
muun ohella, että säännöksellä pyrittäisiin varmistamaan se, että vaikutusten 
arviointi tapahtuu sellaisessa hankkeen suunnittelun vaiheessa, jossa vielä 
voidaan vaikuttaa vaihtoehtoihin ja hankkeesta vastaavan tekemiin 
ympäristövaikutuksia koskeviin ratkaisuihin. Hyvä lopputulos saadaan yleensä 
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silloin, kun ympäristövaikutusten arviointi ja osallistuminen liittyvät kiinteänä 
osana hankkeen suunnitteluun. Hallituksen esityksessä on todettu, että 
ympäristövaikutusten arvioinnin tarkkuustasoon vaikuttaisi hankkeen 
suunnitteluvaihe. Aikaisessa suunnitteluvaiheessa arviointimenettelyyn 
liittyvät selvitykset ja vaikutusten arviointi olisi yleispiirteisempää kuin 
myöhäisemmässä suunnitteluvaiheessa toteutettu arviointimenettely. Edelleen 
on todettu, että hankkeen teknisen suunnittelun tulee kuitenkin olla tarpeeksi 
pitkällä, jotta hanke voidaan kuvata riittävällä luotettavuudella.  

Arviointiselostusta koskevan YVA-lain 19 §:n yksityiskohtaisten perustelujen 
(HE 259/2016 vp, s. 63) mukaan arviointiselostuksessa kuvattaisiin hankkeen 
ja sen kohtuullisten vaihtoehtojen todennäköisesti merkittävät 
ympäristövaikutukset ja perusteltaisiin, miten kyseiseen rajaukseen on 
päädytty. YVA-lailla ja -asetuksella on pantu kansallisesti täytäntöön tiettyjen 
julkisten ja yksityisten hankkeiden ympäristövaikutusten arvioinnista annetulla 
direktiivillä (2011/92/EU, YVA-direktiivi), jonka 5 artiklan 1 kohdan d 
alakohdan mukaan arviointiselostuksessa on oltava kuvaus hankkeen 
toteuttajan selvittämistä kohtuullisista vaihtoehdoista, jotka ovat hankkeen ja 
sen erityisominaisuuksien kannalta varteenotettavia, ja tiedot valitun 
vaihtoehdon valintaan johtaneista pääasiallisista syistä ottaen huomioon 
hankkeen ympäristövaikutukset.  

Mainittujen YVA-lain säännösten mukaan arviointisuunnitelma on tehtävä 
vaihtoehtojen ollessa vielä avoimia ja suunnitelmassa on kuvattava hankkeen 
ja sen kohtuullisten vaihtoehtojen todennäköisesti merkittävät 
ympäristövaikutukset. Arvioinnin tarkkuustasoon liittyvien lain esitöiden 
lausumien perusteella suunnittelun myöhemmässä vaiheessa aloitettavassa 
arviointimenettelyssä tarkasteltavat kohtuulliset vaihtoehdot ovat ilmeisesti 
rajatumpia kuin sellaisessa YVA-menettelyssä, joka alkaa suunnittelun 
aiemmassa vaiheessa. Kuten edeltä ilmenee, on hankkeen 
sijoituspaikkakunnaksi valittu Paltamo jo ennen YVA-menettelyn aloittamista. 
YVA-laki ei nimenomaisesti edellytä eri sijaintipaikkojen tarkastelua osana 
YVA-menettelyä, vaan kohtuulliset vaihtoehdot voivat koskea samalle 
sijaintipaikalle tehtävien vaihtoehtojen vertailua. Arviointiselostuksessa on 
tarkasteltu neljää eri vaihtoehtoa, joista yksi on niin sanottu nollavaihtoehto, 
jossa hanketta ei toteuteta lainkaan. Kun otetaan huomioon tämä sekä edellä 
mainitut seikat siitä, millaisen vaihtoehtojen tarkastelun YVA-lain ja -
asetuksen säännökset myös YVA-direktiivin 5 artiklan 1 kohdan d alakohta 
huomioon ottaen mahdollistavat, on nyt tarkastelun kohteena olevassa 
arviointiselostuksessa lähtökohtaisesti asianmukaisesti tarkasteltu YVA-lain 
19 §:n 2 momentissa ja YVA-asetuksen 4 §:n 1 momentin 6 kohdassa 
tarkoitettuja kohtuullisia vaihtoehtoja, eikä valituksenalaista päätöstä ole syytä 
kumota sillä perusteella, että todellista vaihtoehtojen tarkastelua ei olisi tehty 
mainituissa säädöksissä tarkoitetulla tavalla. 

Arviointiselostuksessa on todettu, että hankkeesta vastaavana toimii KaiCell 
Fibers Oy, joka on perustettu helmikuussa 2016 NC Capital Partners Oy:n ja 
Kainuun Liiton toimesta. Muutoksenhakijoiden mukaan yhtiö ei ole todellinen 
hankevastaava. Hallinto-oikeus toteaa, että YVA-lain 19 §:n 2 momentissa ja 
YVA-asetuksen 4 §:n 1 momentin 2 kohdassa tai muuallakaan 
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lainsäädännössä ei ole erityisesti säädetty, että YVA-laissa tarkoitetun 
hankkeesta vastaavan olisi oltava nimenomaan se taho, joka myöhemmin 
toteuttaa hankkeen. Asiassa ei ole selvitystä, jonka perusteella jotain muuta 
tahoa kuin KaiCell Fibers Oy:tä olisi pidettävä YVA-asetuksen 4 §:n 1 
momentin 2 kohdassa tarkoitettuna hankkeesta vastaavana tahona. Tämän 
vuoksi valituksenalaista päätöstä ei ole syytä kumota tai muuttaa sen vuoksi, 
että hankevastaava ei olisi ollut tiedossa YVA-menettelyn aikana. 

Arviointiselostuksen riittävyys  

Valituksissa on edellä kuvatulla tavalla viitattu siihen, että luvan hakija ei ole 
arvioinut YVA-lain ja -asetuksen vaatimusten mukaisesti kokonaisuutena 
kysymyksessä olevan hankkeen ja alueen muiden hankkeiden 
yhteisvaikutuksia. Hankkeen ja sen edellyttämän puunkorjuun ilmasto-, 
ympäristö- ja vesistövaikutuksia ei ole selvitetty kokonaisuutena riittävästi. 
Ympäristövaikutusten arviointi tulisi tehdä uudelleen ja siinä olisi otettava 
kattavasti huomioon muun erilaiset ympäristövaikutukset ja sosiaaliset 
vaikutukset sekä vaikutukset alueen muihin elinkeinoihin. 

Nyt tarkastelun kohteena olevaa hanketta koskevan YVA-arviointiohjelma on 
asiakirjoista saatavan selvityksen mukaan toimitettu Kainuun ELY-
keskukseen 13.12.2017 ja ELY-keskuksen siitä antaman lausunnon jälkeen 
hankevastaava on jatkanut ympäristövaikutusten arviointia. Arviointiselostus 
on toimitettu ELY-keskukseen 6.6.2018. YVA-selostuksessa on siitä 
tarkemmin ilmenevällä tavalla esitetty biojalostamon toiminnan tekninen 
kuvaus, joka on sisältänyt kuvauksen sellun ja Arbronin valmistuksesta, 
kemikaalien talteenotosta, energiantuotannosta, vedenkäsittelystä, 
käytettävistä puuraaka-aineista sekä niiden hankinnasta, käsittelystä ja 
varastoinnista, kemikaalien ja polttoaineiden hankinnasta, käytöstä ja 
varastoinnista, veden tarpeesta ja sen hankinnasta, päästöistä ilmaan ja 
savukaasujen puhdistamisesta, pölyämisestä, kiinteistä jätteistä, kuljetuksista 
ja henkilöliikenteestä, melusta, rakenteista ja tiejärjestelyistä, sähkönsiirrosta, 
sellu- ja Arbron-tehtaiden rakentamisesta sekä parhaasta käyttökelpoisesta 
tekniikasta. 

Arviointiselostuksessa on todettu, että siinä on arvioitu hankkeen aiheuttamia 
ympäristövaikutuksia ihmisten terveyteen, elinoloihin ja viihtyvyyteen, 
maaperään, vesiin, ilmaan, ilmastoon, kasvillisuuteen, eläimistöön ja luonnon 
monimuotoisuuteen, yhdyskuntarakenteeseen, aineelliseen omaisuuteen, 
maisemaan, kaupunkikuvaan ja kulttuuriperintöön, luonnonvarojen 
hyödyntämiseen sekä mainittujen tekijöiden keskinäisiin 
vuorovaikutussuhteisiin. Arviointiselostuksen mukaan arvioinnissa on 
keskitytty merkittävimpiin vaikutuksiin, joita on arvioitu olevan vaikutukset 
vesistön tilaan, kalastukseen, ilmanlaatuun ja luontoon sekä melu-, tärinä- ja 
liikennevaikutukset. Näiden lisäksi yhteysviranomainen nosti 
arviointiselostuksen mukaan hankkeen YVA-ohjelmasta antamassa 
lausunnossaan merkittävien vaikutusten joukkoon puunhankinnan vaikutukset 
sekä onnettomuus- ja häiriötilanteet ja niihin varautumisen.  
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Arviointiselostuksessa on tarkasteltu muun ohella hankkeen toiminnan ja 
rakentamisen aikaisia vaikutuksia vesistöön, kalastukseen, liikenteeseen, 
meluun, tärinään ja kasvillisuuteen, eläimiin, suojelukohteisiin, 
luonnonvarojen käyttöön, ihmisten elinoloihin viihtyvyyteen, terveyteen ja 
virkistyskäyttöön sekä elinkeinoihin ja talouteen.  

Edelleen arviointiselostuksessa on tarkasteltu hankkeen vaikutuksia 
luonnonvarojen käyttöön. Tältä osin on todettu, että hankkeen merkittävin 
vaikutus luonnonvarojen käyttöön on biojalostamon tarvitseman puuraaka-
aineen hankinta. Metsäluontoon kohdistuvassa vaikutusten arvioinnissa on 
arviointiselostuksen mukaan tarkasteltu yleisesti puuraaka-aineen hankinnan 
vaikutuksia metsäluontoon, kuten maaperään, vesistöihin, metsien terveyteen 
ja tuhoihin sekä monimuotoisuuteen ja ekologiseen kestävyyteen. Lisäksi on 
kuvattu yleisellä tasolla puuraaka-aineen hankinnan vaikutuksia metsien 
virkistyskäyttöön, maisemaan ja kulttuuriympäristöön sekä metsätalouteen. 

Hallinto-oikeus toteaa, että ympäristövaikutusten arviointiselostuksessa on 
tunnistettu laitoksen rakentamisen ja toiminnan aikaiset keskeiset päästöt ja 
niiden vaikutukset ympäristöön. Arviointiselostuksessa on myös kattavasti 
tunnistettu arviointiin liittyviä epävarmuuksia. Päästöjen mallinnukset on tehty 
yleisesti käytössä olevin ja luotettavaksi todetuin menetelmin. Hallinto-oikeus 
kiinnittää erityistä huomiota siihen, että ympäristövaikutusten 
arviointiselostuksessa esitettyjen tietojen ei sisällöltään tarvitse olla eivätkä ne 
hallinto-oikeuden käsityksen mukaan käytännössä voi olla niin 
yksityiskohtaisia kuin lupahakemuksessa esitetyt tiedot. Tähän nähden ja 
edellä mainitut arviointiselostuksessa esitetyt seikat sekä valituksissa esitetyt 
vaatimukset ja niiden perustelut huomioon ottaen asiassa ei ole tullut ilmi 
mitään sellaisia seikkoja, jotka YVA-lain 19 §:n 2 momentti ja YVA-
asetuksen 4 §:n 1 ja 2 momentti huomioon ottaen olisi selvitetty sillä tavoin 
puutteellisesti, että arviointiselostusta voitaisiin pitää olennaisilta osin 
puutteellisena. Tämän vuoksi valituksenalaista päätöstä ei ole syytä kumota 
ympäristövaikutusten arviointiselostuksen puutteellisuuteen liittyvillä 
perusteilla.  

Perusteltu päätelmä ja osallistuminen YVA-menettelyyn 

Edelleen valituksissa on todettu YVA-menettelyn osalta, että 
yhteysviranomaisen ei voida katsoa antaneen YVA-laissa tarkoitettua 
perusteltua päätelmää ja sen tekemä arvio on perustunut riittämättömiin 
selvityksiin. Yhteysviranomainen ei ole päätelmässään kuvaillut prosessin 
aikana pidettyjä viranomaisneuvotteluja, eikä menettely ole ollut lainmukaista 
ja mahdollistanut tiedon saamista kaikista hankkeeseen liittyvistä seikoista. 
Yhteysviranomainen ei ole päätelmässään huomioinut EU:n 
vesipuitedirektiiviä. 

Kainuun ELY-keskus on antanut arviointiselostuksen johdosta 1.10.2018 
päivätyn yhteysviranomaisen perustellun päätelmän. Päätelmässä on todettu, 
että viranomaisten ja hankevastaavan välinen ennakkoneuvottelu ja kaavatyön 
ensimmäinen viranomaisneuvottelu pidettiin yhteisenä tilaisuutena 
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20.12.2017. Ennakkoneuvotteluun kutsutuista tahoista tilaisuuteen 
osallistuivat hankevastaava, YVA-konsultti, kaavoitusta tekevä konsultti, 
Paltamon kunta, Kainuun museo, Kainuun liitto, Kainuun ELY-keskus, 
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus ja Liikennevirasto. Ennakkoneuvotteluun oli 
kutsuttu edellisten lisäksi Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, Lapin ELY-
keskuksen kalatalousviranomainen, terveydensuojeluviranomainen, Liikenteen 
turvallisuusvirasto, Turvallisuus- ja kemikaalivirasto ja Kainuun 
pelastuslaitos. Lisäksi päätelmässä on todettu, että YVA-arviointiohjelman 
kuulemisen ja asemakaavan laatimisen osallistumis- ja arviointiohjelman 
yleisötilaisuus pidettiin 18.1.2019 Paltamossa. Arviointiselostuksen 
kuulemisvaiheen yleisötilaisuus ja asemakaavan kaavaluonnoksen 
esittelytilaisuus pidettiin 19.6.2018. Päätelmässä on todettu, että 
arviointiohjelma ja sitä koskeva kuulutus ovat olleet nähtävillä 29.12.2017–
31.1.2018. Arviointiselostus ja sitä koskeva kuulutus olivat nähtävillä 11.6.–
9.8.2018.  

Perustellussa päätelmässä yhteysviranomainen on todennut, että arviointi 
täyttää sille laissa asetetut vaatimukset. Yhteysviranomainen on todennut 
pitävänsä hankkeen merkittävimpänä vaikutuksena vesistövaikutuksia. 
Perustellussa päätelmässä on kiinnitetty huomiota muun ohella siihen, että 
erityisesti lupamenettelyissä on kiinnitettävä huomiota hankkeen 
yhteisvaikutuksiin muiden kuormittajien kanssa. Hankkeella on todettu olevan 
merkittävä vaikutus Oulujärven jääpeitteeseen jäte- ja jäähdytysvesien 
purkupaikalla. Perustellussa päätelmässä on lisäksi otettu kantaa muun ohella 
hankkeesta aiheutuvaan meluun ja tärinävaikutuksiin, ilmapäästöihin sekä 
rakentamisen luontovaikutuksiin, maisemaan ja puunkorjuun vaikutuksiin 
metsäluonnon monimuotoisuuteen. 

Hallinto-oikeus toteaa, että perusteltua päätelmää koskevat säännökset 
sisältyvät YVA-lakiin, jossa ei ole erityisesti todettu, että perustellun 
päätelmän tulisi sisältää valituksessa mainitut seikat, kuten tyhjentävä 
toteamus siitä, että muita kuin päätelmässä mainittuja neuvotteluja ei ole 
pidetty. Mainitussa laissa tai YVA-asetuksessa ei myöskään ole erityisesti 
määrätty arviointiselostukseen liitettäväksi viranomaisneuvottelujen 
pöytäkirjoja. Laissa tai asetuksessa ei myöskään ole säädetty siitä, että 
ympäristövaikutusten arviointimenettelyyn suoraan tai välillisesti liittyvien 
neuvottelujen pöytäkirjat olisi liitettävä arviointiselostukseen tai niiden olisi 
oltava saatavissa YVA-yhteysviranomaisen internet-sivuilla. YVA-laissa ei 
erityisesti säädetä EU:n vesipuitedirektiivin huomioon ottamisesta perustellun 
päätelmän sisällössä. Kun lisäksi otetaan huomioon, että yhteysviranomaisen 
perusteltu päätelmä lähtökohtaisesti täyttää YVA-laissa sille asetetut 
vaatimukset, ei valituksenalaista päätöstä ole syytä kumota myöskään 
perusteltuun päätelmään ja sen puutteellisuuteen liittyvien valituksissa 
esitettyjen seikkojen johdosta.  

Hallinto-oikeus selvyyden vuoksi toteaa, että tuomioistuinlain 4 luvun 1 §:n 
mukaan hallinto-oikeus käsittelee ja ratkaisee ne hallinto-oikeudelliset 
valitukset, hallintoriita-asiat ja muut asiat, jotka säädetään kuuluviksi sen 
toimivaltaan oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetussa laissa (808/2019) 
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tai muussa laissa. Hallinto-oikeuden toimivaltaan ei siten kuulu kantelun 
luonteisten viranomaistoimintaan kohdistuvien väitteiden tutkiminen. 

Vesistövaikutuksia koskevien selvitysten riittävyys 

Sovelletut säännökset 

Päätöksessä aiemmin mainittu ympäristönsuojelulain 39 §:n 2 momentti. 

Ympäristönsuojelulain 39 §:n 3 momentin mukaan hakemuksen laatijalla on 
oltava riittävä asiantuntemus. Hakemuksesta on käytävä tarvittaessa ilmi, 
mihin aineistoon ja laskenta-, tutkimus- tai arviointimenetelmään annetut 
tiedot perustuvat.  

Ympäristönsuojelulain 39 §:n 4 momentin mukaan tarkempia säännöksiä 
hakemuksen sisällöstä ja sen sähköisestä tekemisestä sekä hakemukseen 
liitettävistä lupaharkinnan kannalta tarpeellisista selvityksistä annetaan 
valtioneuvoston asetuksella. 

Ympäristönsuojeluasetuksen 2 luvussa (3–10 §) on säädetty 
ympäristölupahakemuksen sisällöstä. Mainittuun lukuun sisältyvän 
ympäristönsuojeluasetuksen 3 §:n 1 momentin 6 kohdan mukaan 
lupahakemuksessa on oltava tiedot toiminnan päästöjen laadusta ja määrästä 
muun ohella veteen ja 8 kohdan mukaan arvio toiminnan vaikutuksista 
vesistöön. Edelleen saman pykälän 3 momentin mukaan, jos lupahakemus 
koskee direktiivilaitoksen toimintaa, hakemuksessa on aina oltava 2 
momentissa tarkoitetut tiedot. Lisäksi direktiivilaitoksen lupahakemuksessa on 
oltava muun ohella kuvaus tekniikoista, joilla pyritään ehkäisemään laitoksen 
aiheuttamat päästöt tai vähentämään niitä (kohta 2) ja selvitys 
merkityksellisten vaarallisten aineiden käytöstä ja syntymisestä toiminnassa 
(kohta 3) sekä arvio perustilaselvityksen laatimistarpeesta (kohta 5). 

Ympäristönsuojeluasetuksen 5 §:n 1 momentin mukaan, jos laitos tai toiminta 
aiheuttaa päästöjä vesistöön, lupahakemuksessa on oltava: 1) purkuvesistön 
yleiskuvaus ja tiedot virtaamista, veden laadusta, kalastosta sekä kalastuksesta; 
2) tiedot vesistön käytöstä; 3) selvitys toiminnan vaikutuksesta veden laatuun, 
kalastoon ja muihin vesieliöihin; 4) selvitys päästöjen vaikutuksista vesistön 
käyttöön; 5) selvitys vahinkojen ehkäisemiseksi tai vähentämiseksi 
tarvittavista toimenpiteistä; 6) arvio mahdollisuuksista estää vesistön 
pilaantumisesta aiheutuva korvattava vahinko; 7) korvauskysymysten 
ratkaisemiseksi tarpeelliset kiinteistötiedot ja arvio päästöjen aiheuttamista 
vahingoista sekä ehdotus niiden korvaamisesta, jos päästöistä arvioidaan 
aiheutuvan korvattavaa vahinkoa. 

Vesiympäristölle vaarallisista ja haitallisista aineista annetun valtioneuvoston 
asetuksen (1022/2006, vaarallisten aineiden asetus) liitteen 1 kohdassa A on 
luetteloitu aineet, joita ei saa päästää pintaveteen eikä vesihuoltolaitoksen 
viemäriin saman asetuksen 4 §:n päästökiellon mukaan. Liitteen kohdissa B ja 
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C2 on esitetty eräiden haitta-aineiden suurimmat sallitut päästöraja-arvot ja 
ympäristönlaatunormit saman asetuksen 5 ja 6 §:n mukaisesti. 

Jäte- ja jäähdytysvesipäästöjä ja niiden vaikutuksia koskevien selvitysten 
riittävyys 

 asiakumppaneineen, Suomen 
luonnonsuojeluliiton Kainuun piiri ry asiakumppaneineen, 

 jakamattomien kuolinpesien osakkaat ovat vaatineet 
lupapäätöksen kumoamista sekä  
lupapäätöksen muuttamista muun ohella sen vuoksi, että lupahakemuksessa ja 
sen täydennyksissä esitetyt tiedot KaiCell Fibers Oy:n biojalostamon 
päästöistä ja niiden vaikutuksista vesistöön, erityisesti Paltaselkään ja 
Mieslahteen, ovat puutteelliset. Biojalostamon päästöjen yhteisvaikutuksia 
Paltaselän valuma-alueella sijaitsevien kaivosten päästöjen kanssa ei 
myöskään ole arvioitu riittävällä tavalla.  

Yleiset tiedot päästöistä vesistöön 

Lupapäätöksen mukaan toimittaessa biojalostamon vedenotto tulisi talvella 
olemaan 0,45 m3/s ja kesällä noin 2,64 m3/s. Vedenottopaikka sijaitsee 
Mieslahdessa noin 3 kilometrin päässä jäähdytys- ja jätevesien purkupaikasta 
Kiehimänjoen edustalla.  

Jäähdytysvettä johdetaan takaisin vesistöön ainoastaan touko–syyskuussa, 
jolloin se puretaan Kiehimänjoen edustalle noin 300 metrin etäisyydelle 
rannasta. Vesistöön johdettavan jäähdytysveden lämpötila on 37 oC. 
Lupapäätöksessä jäähdytysveden lämpöpäästöksi on sallittu enintään 2 000 TJ 
vuodessa. 

Biojalostamossa syntyy prosessivesiä noin 28 000 m3/d. Prosessijätevedet 
käsitellään biologisessa jätevedenpuhdistamossa, josta puhdistetut jätevedet 
puretaan Kiehimänjoen suulle noin 800 metrin etäisyydelle rannasta ja 500 
metrin etäisyydelle jäähdytysveden purkupaikasta. 

Toiminnassa syntyvät jätevedet sisältävät muun muassa fosforia, typpeä, 
kiintoainetta, happea kuluttavia aineita (BOD ja COD), sulfaattia ja muita 
suoloja, metalleja sekä puun uuteaineita. Lisäksi massan valkaisussa syntyy 
orgaanisia halogeeniyhdisteitä, joiden määrää jätevedessä kuvaava muuttuja 
on AOX. 

Hakemuksessa esitetyt vesistömallinnukset 

KaiCell Fibers Oy:n biojalostamon vesistöpäästöjen vaikutuksia on arvioitu 
3D virtaus- ja vedenlaatumallilla. Mallinnus on tehty ensimmäisen kerran 
vuonna 2018 hankkeen ympäristövaikutusten arvioinnin yhteydessä.  
Lupahakemusprosessin aikana vesistömallinnusta on täydennetty useita 
kertoja ja viimeisin lupapäätöksen antamista edeltänyt mallinnusraportti on 
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toimitettu aluehallintovirastolle 9.4.2020 täydennyksen liitteenä. Tuossa 
mallinnuksessa käytetyt kuormitustiedot asetettiin lupahakemuksen pohjalta 
siten, että mallinnusarvot vastasivat hakemuksessa esitettyjä luparajoja tai 
arvioitua kuormitusta. Viimeisin mallinnus on tehty KaiCell Fibers Oy:n 
ympäristölupapäätöksessä asetettujen enimmäispäästöjen perusteella 
16.6.2021(AFRY Finland Oy 16.6.2021). 

Mallilla on laskettu biojalostamon jätevesipäästöjen laimenemista 
etäännyttäessä purkupaikasta. Mallinnus on tehty vesistön orgaanisen aineen 
hapenkulutuksesta (COD) sekä kokonaisfosforin, kokonaistypen, sulfaatin ja 
AOX-yhdisteiden päästöistä. Mallilla on laskettu myös jäähdytysveden 
leviäminen ja vaikutukset veden lämpötilaan ja jääpeitteeseen. 

Mallin rakenne on esitetty lupahakemuksen liitteen 5 liitteessä 3. (Pöyry 
Finland Oy 1.6.2018) ja lupahakemuksen täydennyksen 9.4.2020 liitteessä 1 
esitetyssä, aikaisemman mallinnuksen kokonaisuudessaan korvanneessa 
päivitetyssä mallinnuksessa (AFRY Finland Oy 27.3.2020). Mallinnuksessa 
on otettu huomioon Oulujärveen laskevien jokien virtaamat, tuulen aiheuttama 
veden sekoittuminen sekä jääpeitteen vaikutus. Mallinnuksessa on myös 
laskettu veden lämpötilan ja suolaisuuden aiheuttama tiheysvaihtelu. 
Virtaukset on laskettu dynaamisilla virtausyhtälöillä sekä suolaisuuden ja 
lämpötilan muuttuminen samanaikaisesti advektio–diffuusio -yhtälöllä. 

Mallihilan laatimisessa aineistona on käytetty rantaviiva- ja syvyystietoja. 
Syvyystietoja on täydennetty Kiehimänjoen edustalta ja Mieslahdesta vuonna 
2018 tehtyjen mittausten tuloksilla. Koko Oulujärven alue on laskettu käyttäen 
240 m*240 m kokoista hilaruutua. Paltaselällä on käytetty 80 m*80 m 
kokoista hilaruutua. Syvyyssuunnassa mallin kerrospaksuus on pinnan lähellä 
ollut 1 m ja sitä syvemmällä 1,5–2 m.  

Mallissa on käytetty säätietoina Ilmatieteen laitoksen Kajaanin lentokentän 
sääaseman mittaustuloksia ja puuttuvat tiedot on täydennetty ERA-interim 
reanalysis -tiedoilla.  

Oulujärveen laskevien jokien virtaamat on otettu mallissa huomioon niistä 
joista, joiden valuma-alue on yli 100 km2. Kiehimänjoen ja Kajaaninjoen 
virtaamat perustuvat mittausaineistoon. Pienempien jokien virtaamat on 
laskettu ympäristöhallinnon WSFS-mallilla. Järven lähtövirtaamana on 
käytetty Oulujoen Jylhämän mittausaineistoa.  

Laskenta on tehty vesioloiltaan keskimääräisen vuoden (2016) ja kuivan 
vuoden (2013) virtaamilla kesä- ja talvitilanteessa. Vedenkorkeuden vaihtelu 
on otettu huomioon vertaamalla mallin antamia tuloksia Vaalan 
vedenkorkeuden mittausaseman mittaustuloksiin. Kiehimänjoen säännöstely 
on otettu huomioon mallintamalla jäteveden leviäminen Kiehimänjoessa 
sijaitsevan Leppikosken voimalan juoksutuskatkon aikana. Katko kesti kuusi 
vuorokautta. Mallinnus on tehty katkon kahden viimeisen vuorokauden ja 
neljän katkon jälkeisen vuorokauden ajalle tilanteessa, jossa länsituuli on 
voimakas.  
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Hakemusaineistossa on esitetty mallin epävarmuustarkastelu. Malli toisti 
alkukesän kerrostuneisuuden ja loppukesän lämpötilan syvyyssuuntaisen 
tasoittumisen mittauksia vastaavasti, vaikka kerrostumisen osalta malli tuotti 
hieman mittauksia suurempia lämpötiloja. Paltaselän läpivirtaama on mallissa 
ilmeisesti ollut hieman todellista pienempi, koska kaikkia sivuvirtaamia ei ole 
otettu huomioon. Tässä tilanteessa mallin antamat pitoisuudet ovat todellisia 
pitoisuuksia suurempia. Epävarmuustarkastelun mukaan Paltaselkä on 
virtausoloiltaan selkeä allas ja hyvin laskettavissa käytettävissä olevilla 
malleilla. Verrattaessa mallin antamia virtaustuloksia ilmakuvista näkyvään 
jään sulamiskuvioon Kiehimänjoen edustalla voitiin todeta mallin tuottavan 
vastaavan virtauskuvion. 

Tarkastelussa on arvioitu, että talviaikaiseen jäteveden kulkeutumiseen 
sisältyy jonkin verran epätarkkuutta järven syvyystietojen epätarkkuuden 
vuoksi. Koska järven syvänteiden olennaisimmat piirteet ovat kuitenkin 
saatavissa kartta-aineistosta, on epävarmuustarkastelussa arvioitu, että 
syvyystarkkuudesta johtuvat virheet vaikuttavat lähinnä paikallisesti.  

Epävarmuustarkastelun mukaan mallinnuksen suurimmat epävarmuudet 
liittyvät jätevesien purkupaikan lähialueeseen ja jäteveden sekoittumiseen 
ympäröivään veteen. Purkuputken tarkka sijainti ja muun muassa mahdollinen 
diffuusorin käyttö sekoittumisen tehostamiseen voivat muuttaa mallin antamaa 
tulosta. Purkupaikalla tapahtuva sekoittuminen vaikuttaa kuitenkin 
avovesiaikana lähinnä paikallisesti purkupaikan lähialueella. Jääpeitteisenä 
aikana sekoittuminen purkupaikalla vaikuttaa jäteveden tiheyteen ja 
kulkeutumiseen. Tarkastelussa on kuitenkin arvioitu, että suuria poikkeamia 
esitetystä kulkeutumisreitistä ei ole odotettavissa, koska jätevesien 
kulkeutumisreitti on Paltaselällä varsin selkeä. 

Jäähdytysvesien vaikutus on muuttunut hakemuksessa esitetystä siten, että 
jäähdytys toteutetaan ilmajäähdytyksenä ja jäähdytysvettä johdetaan vesistöön 
ainoastaan touko–syyskuun aikana. Tältä osin mallinnusta ei kuitenkaan ole 
ollut tarpeen tarkentaa.  

Hallinto-oikeus katsoo, että lupahakemuksessa ja sen täydennyksissä sekä 
hallinto-oikeudelle toimitetussa biojalostamon lupapäätöksen mukaisten 
päästöjen mallinnuksessa on esitetty käytetyt lähtötiedot ja mallinnukseen 
liittyvä epävarmuustarkastelu asianmukaisesti ja lupaharkinnan kannalta 
riittävällä tavalla. Jätevesi- ja jäähdytysvesipäästöjen vaikutuksista esitetyt 
mallinnukset on tehty sillä tarkkuudella, että niiden perusteella on voitu tehdä 
harkinta luvan myöntämisen edellytysten täyttymisestä.  

Säännöstelyluvan mahdollistaman alimman vedenkorkeuden aikaisia 
jätevesien vaikutuksia Oulujärvessä ei ole arvioitu mallintamalla eikä 
muillakaan tavoin. Tältä osin aineisto on puutteellinen. Mainittua 
puutteellisuutta ei kuitenkaan voida asiakirjoista saatavissa oleviin veden 
laatua, eliöstöä ja ekologista tilaa koskeviin tietoihin ja hakemuksessa 
esitettyihin keskimääräisiin vedenkorkeustietoihin sekä hallinto-oikeuden 
jäljempänä esittämään arvioon ekologisen luokan laatutekijöiden 
huonontumisen riskistä nähden pitää sellaisena, että lupapäätös olisi tämän 
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johdosta kumottava ja asia olisi palautettava lupaviranomaiselle uudelleen 
käsiteltäväksi. Hallinto-oikeus on ratkaisukohdasta ilmenevällä tavalla 
muuttanut lupaa lisäämällä päästöjä vesiin ja viemäriin koskevaan 
lupamääräysten jaksoon uuden lupamääräyksen 19 a. Mainitussa 
lupamääräyksessä määrätään säännöstelyn vaikutuksia koskevasta 
selvitysvelvoitteesta, jonka asettamista on perusteltu myös jäljempänä tässä 
päätöksessä. 

Yhteisvaikutukset muiden päästöjen kanssa 

Oulujärven valuma-alueella sijaitsee Terrafame Oy:n toiminnassa oleva 
kaivos. Elementis Minerals B.V. Branch Finland suunnittelee uutta kaivosta 
Paltaselän Mieslahden lähialueelle. Asiakirjoissa on esitetty arvio molempien 
kaivosten päästöjen yhteisvaikutuksista biojalostamon päästöjen kanssa 
Oulujärvessä. Biojalostamon ja kaivosvesien yhteisvaikutukset voivat 
asiakirjojen mukaan johtua lähinnä metallipäästöistä, sillä kaivosten fosfori- ja 
typpipäästöt ovat melko pieniä. 

Lupahakemuksen mukaan Mieslahden kaivosvedet laimenevat nikkeliä lukuun 
ottamatta heti purkupaikalla niin, että pitoisuudet alittavat vaarallisten aineiden 
asetuksen (1022/2006) mukaiset suurimmat sallittavat pitoisuudet. Kaivoksen 
nikkelipäästö saa lupapäätöksen mukaan olla enintään 84 kg/a. Tämä on 
samansuuruinen kuin biojalostamon nikkelipäästö. Aluehallintoviraston 
päätöksessä kaivoksen nikkelipäästölle on Mieslahdessa määrätty 
sekoittumisvyöhyke, jonka säde on 100 metriä. Sulfaattia kaivoksesta 
johdetaan Mieslahteen vuodessa 140 t, joka vastaa noin 1 % biojalostamon 
luvan mukaisesta sulfaatin enimmäispäästöstä. Kaivosvedet eivät nosta 
merkittävästi metallien tai sulfaatin pitoisuuksia Kiehimänjoen edustalla. 
Biojalostamon jätevesien metallipäästöt eivät aiheuta vaarallisten aineiden 
asetuksessa määriteltyjen ympäristönlaatunormien ylittymistä biojalostamon 
jätevesien purkupaikalla, eivät myöskään yhdessä Mieslahden kaivoksen 
päästöjen kanssa. 

Terrafame Oy:n kaivoksen Oulujärven vesistöön johdettavan 
sulfaattikuormituksen luparaja purkuputkelle on 15 000 t/a. Ravinnepäästöistä 
on lupahakemuksessa todettu, että ne ovat pieniä. Terrafamen sulfaattipäästön 
merkitystä voidaan arvioida asiakirjoissa esitettyjen vedenlaatutietojen 
pohjalta. Niiden mukaan järviveden sulfaattipitoisuus Niskanselällä on ollut 
noin 2 mg/l korkeampi kuin Paltaselän pohjoisosassa. Tämän 
pitoisuuslisäyksen voidaan arvioida johtuvan pääosin Terrafamen kaivoksen 
päästöistä. Ne laimentuvat ennen Oulujärveä lähes samansuuruiseen 
vesimäärään kuin biojalostamon päästöt. Sulfaattipitoisuuden muutoksista 
Oulujärvessä tehdyssä mallilaskelmassa ei ole otettu huomioon kaivosten 
päästöjä. Mallinnustulosten perusteella voidaan kuitenkin arvioida myös 
yhteisvaikutuksia. Mallin mukaan KaiCell Fibers Oy:n biojalostamon luvan 
mukainen sulfaatin enimmäispäästö nostaisi järviveden sulfaattipitoisuutta 
Paltaselän eteläosassa keskimäärin 2–3 mg/l. Lisäys on saman tasoinen kuin 
Kajaaninjoesta tulevan veden aiheuttama pitoisuuslisäys. Hallinto-oikeus 
toteaa, että vaikka sulfaattipitoisuus kaksinkertaistuu, se jää edelleen niin 
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pieneksi, että suolakerrostumisen riski on vähäinen. Terrafamen kaivoksen 
metallipäästöistä ei asiakirjoissa ole esitetty tietoja. Oulujärven 
metallipitoisuudet eivät kuitenkaan ole tarkkailutulosten mukaan nousseet. 
Näin ollen on arvioitavissa, että metallipitoisuudet pysyvät edelleen selvästi 
vaarallisten aineiden asetuksessa määriteltyjä ympäristönlaatunormeja 
pienempinä.  

Hallinto-oikeus katsoo, että biojalostamon ja alueen kaivostoiminnan 
yhteisvaikutuksista vesistöön on esitetty riittävät tiedot ympäristönsuojelulain 
49 §:ssä tarkoitettujen yhteisvaikutusten huomioon ottamiseksi harkittaessa 
luvan myöntämisen edellytysten täyttymistä. 

Lupahakemuksessa esitettyjen tietojen riittävyys muilta osin 

Puunhankinta ja luonnon monimuotoisuuden huomioon ottaminen 

 ja hänen asiakumppaninsa ovat valituksessaan viitanneet siihen, 
että luvanhakija ei ole arvioinut puunhankinnan sisältävän toiminnallisen 
hankekokonaisuuden vaikutuksia ympäristönsuojelulain mukaisesti. 

 jakamattomien kuolinpesien osakkaat ovat 
valituksessaan todenneet, että hakemuksessa ei ole selvitetty puunhankinnan, 
siihen liittyvän metsämaaston muokkauksen ja alueen lisääntyvän 
hajakuormituksen vaikutuksia Oulujärven vedenlaatuun. Edelleen he ovat 
valituksessaan viitanneet siihen, että lupaviranomaisen tulkinta puunhankinnan 
suhteesta muuhun hankekokonaisuuteen on virheellinen. Hajakuormituksen 
lisääntymistä ei päästöjä arvioitaessa ole otettu huomioon vesipuitedirektiivin 
mukaisesti, eikä lupapäätöksessä ole annettu riittäviä määräyksiä 
puunhankinnasta.  

Suomen luonnonsuojeluliiton Kainuun piiri ry:n ja sen asiakumppaneiden 
valituksessa on vaadittu toimintaan liittyvän metsänkäsittelyn vaikutusten ja 
vaihtoehtojen sekä vaikutusten lieventämistoimien selvittämistä luonnon 
monimuotoisuuden kannalta sekä metsienkäytön vaikutusten selvittämistä 
luonto-, lintu- ja vesipuitedirektiivien sekä kansallisen lainsäädännön 
edellyttämällä tavalla. Lisäksi yhtiö on velvoitettava hankkimaan 80 prosenttia 
puuraaka-aineesta jatkuvan kasvatuksen metsistä. 

Sovelletut säännökset 

Ympäristönsuojelulain 1 §:n mukaan tämän lain tarkoituksena on: 1) ehkäistä 
ympäristön pilaantumista ja sen vaaraa, ehkäistä ja vähentää päästöjä sekä 
poistaa pilaantumisesta aiheutuvia haittoja ja torjua ympäristövahinkoja; 2) 
turvata terveellinen ja viihtyisä sekä luonnontaloudellisesti kestävä ja 
monimuotoinen ympäristö, tukea kestävää kehitystä sekä torjua 
ilmastonmuutosta; 3) edistää luonnonvarojen kestävää käyttöä sekä vähentää 
jätteiden määrää ja haitallisuutta ja ehkäistä jätteistä aiheutuvia haitallisia 
vaikutuksia; 4) tehostaa ympäristöä pilaavan toiminnan vaikutusten arviointia 
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ja huomioon ottamista kokonaisuutena; sekä 5) parantaa kansalaisten 
mahdollisuuksia vaikuttaa ympäristöä koskevaan päätöksentekoon. 

Ympäristönsuojelulain 2 §:n (Soveltamisala) 1 momentin mukaan tätä lakia 
sovelletaan teolliseen ja muuhun toimintaan, josta aiheutuu tai saattaa aiheutua 
ympäristön pilaantumista. Tätä lakia sovelletaan myös toimintaan, jossa 
syntyy jätettä, sekä jätteen käsittelyyn. 

Ympäristönsuojelulain 5 §:n 1 momentin 2 kohdan mukaan mainitussa laissa 
tarkoitetaan ympäristön pilaantumisella sellaista päästöä, jonka seurauksena 
aiheutuu joko yksin tai yhdessä muiden päästöjen kanssa: a) terveyshaittaa; b) 
haittaa luonnolle ja sen toiminnoille; c) luonnonvarojen käyttämisen estymistä 
tai melkoista vaikeutumista; d) ympäristön yleisen viihtyisyyden tai erityisten 
kulttuuriarvojen vähentymistä; e) ympäristön yleiseen virkistyskäyttöön 
soveltuvuuden vähentymistä; f) vahinkoa tai haittaa omaisuudelle taikka sen 
käytölle; tai g) muu näihin rinnastettava yleisen tai yksityisen edun loukkaus 

Ympäristönsuojelulain 5 §:n 1 momentin 3 kohdan mukaan mainitussa laissa 
tarkoitetaan ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavalla toiminnalla 
laitoksen perustamista tai käyttämistä sekä siihen teknisesti ja toiminnallisesti 
kiinteästi liittyvää toimintaa taikka alueen käyttämistä tai toiminnan 
järjestämistä siten, että siitä saattaa aiheutua ympäristön pilaantumista. 

Metsälain 1 §:n (Lain tarkoitus) mukaan metsälain tarkoituksena on edistää 
metsien taloudellisesti, ekologisesti ja sosiaalisesti kestävää hoitoa ja käyttöä 
siten, että metsät antavat kestävästi hyvän tuoton samalla, kun niiden 
biologinen monimuotoisuus säilytetään.  

Metsälain 2 §:n (Soveltamisala) 1 momentin mukaan lakia sovelletaan metsän 
hoitamiseen ja käyttämiseen metsätalousmaaksi luettavilla alueilla. 

Päätöksessä aiemmin mainitut ympäristönsuojelulain 39 §:n 2 momentti ja 
ympäristönsuojeluasetuksen 2 luvun säännökset ympäristölupahakemuksen 
sisällöstä. 

Oikeudellinen arviointi 

Ympäristönsuojelulain 5 §:n 1 momentin 3 kohdan perustelujen (HE 214/2013 
vp) mukaan ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavan toiminnan 
määritelmä vastaisi tuolloin voimassa olleen ympäristönsuojelulain (86/2000) 
vastaavaa määritelmää. Lain esitöissä on todettu myös, että määritelmällä 
pannan täytäntöön niin sanotun teollisuuspäästödirektiivin (2010/75/EU) 3 
artiklan 3 kohdan laitoksen määritelmä. Hallituksen esityksen mukaan 
laitoksen toimintaan luetaan kuuluvaksi siihen kiinteästi liittyvät toiminnat 
eikä tarkastelu rajaudu pelkästään esimerkiksi luvanvaraisen toiminnan 
määritelmän mukaiseen toimintaan, vaan toimintaan kuuluvat myös erilaiset 
laitoksen osa- ja aputoiminnat, kuten esimerkiksi energiantuotantoyksiköt, 
polttoaineiden jakelupisteet, varastot ja lastaustoiminnat. Osa- ja 
aputoiminnoilta edellytetään kuitenkin kohtuullista läheisyyttä.  
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Teollisuuspäästödirektiivin 3 artiklan 1 kohdan 3 alakohdan mukaan 
direktiivissä tarkoitetaan laitoksella kiinteää teknistä kokonaisuutta, jossa 
suoritetaan yhtä tai useampaa liitteessä I tai liitteessä VII olevassa osassa 1 
mainittua toimintaa sekä mitä tahansa niihin suoranaisesti liittyvää samassa 
paikassa tapahtuvaa toimintaa, joka on teknisesti sidoksissa mainituissa 
liitteissä lueteltuun toimintaan ja joka mahdollisesti vaikuttaa päästöihin ja 
pilaantumiseen. 

Aiemmin voimassa olleen ympäristönsuojelulain (86/2000) esitöissä (HE 
84/1999 vp) on todettu ympäristön pilaantumisen vaaraa koskeneen 
säännöksen yksityiskohtaisissa perusteluissa muun ohella, että toimintana 
pidettäisiin erilaista tuotantotoimintaa ja laitoksen sekä rakennelman 
käyttämistä siten, että toiminnasta aiheutuisi päästöjä. Myös alueen 
käyttäminen voisi olla laissa tarkoitettua toimintaa. 

Nyt kysymyksessä oleva ympäristölupahakemus on hakemusasiakirjoista 
tarkemmin ilmenevällä tavalla koskenut Paltamoon suunnitellun 
biojalostamon toimintaa. Hakemuksen mukaan biojalostamon raaka-aineena 
käytetään havukuitupuuta ja koivua sekä sahateollisuuden sivutuotteena 
syntyvää sahahaketta. Biojalostamon luonnollista puunhankinta-aluetta on 
kuvattu hakemuksessa toteamalla, että hankintasäde käsittää Ylä-Savon, 
Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan itäisimpiä osia. Kuitupuu hankitaan pääosin 
yksityismetsistä ja korjuu toteutetaan yksityisten korjuuyrittäjien toimesta. 
Lisäksi kuitupuuta tulee myös muilta metsänomistajilta. Hakemuksessa on 
siten selostettu biojalostamon raaka-aineen hankintaa. Hakemuksella ei 
kuitenkaan ole haettu eikä valituksenalaisella päätöksellä ole myönnetty 
ympäristölupaa biojalostamon raaka-aineena tarvittavan puun hankintaan.  

Hallinto-oikeus toteaa, että yhtiön puuraaka-aineen hankintaa eli 
lähtökohtaisesti puun ostamista ei teollisuuspäästödirektiivin 3 artiklan 1 
kohdan a alakohta huomioon ottaen voida pitää osana hakemuksessa kuvattua 
ympäristönsuojelulain 5 §:n 1 momentin 3 kohdassa tarkoitettua ympäristön 
pilaantumisen vaaraa aiheuttavaa toimintaa. Puunkorjuun aiheuttamat päästöt 
eivät suoraan liity hakemuksessa tarkoitetun toiminnan aiheuttamaan 
pilaantumiseen. Lupahakemusvaiheessa ei myöskään ole tiedossa 
puunhankinnan alueellinen sijoittuminen. Puunhankinta tai -korjuu ei 
mainitussa lainkohdassa tarkoitetulla tavalla liity teknisesti ja toiminnallisesti 
kiinteästi biojalostamon toimintaan, eikä asiaa ole arvioitava toisin 
ympäristönsuojelulain tarkoitusta tai soveltamisalaa koskevien säännösten 
nojalla.  

Kun otetaan huomioon hakemuksen sisällölle ympäristönsuojelulaissa ja -
asetuksessa asetetut vaatimukset sekä edellä puunhankinnasta ja myös 
metsälain soveltamisalasta todettu, kysymyksessä olevassa 
ympäristölupahakemuksessa ei ole tarvinnut siinä kuvattua tarkemmin esittää 
puunhankinnan, siihen liittyvän metsämaaston muokkauksen ja alueen 
lisääntyvän hajakuormituksen vaikutuksia Oulujärven vedenlaatuun eikä 
luonnon monimuotoisuuteen. Kysymyksessä olevan hankkeen vaikutuksia 
luonnonarvoihin tarkastellaan ympäristölupaharkinnassa vain hakemuksessa 
tarkoitetun toiminnan sijaintipaikan ja toiminnasta aiheutuvien päästöjen 
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vaikutusalueen osalta, eikä luonnon monimuotoisuus näin ollen tule 
lupaharkinnassa huomioon otettavaksi valituksissa esitetyllä tavalla 
metsäluonnon tai puunkorjuun osalta. Kun lupaharkinta ei ole koskenut eikä 
sen ole tullut koskea raaka-ainepuun hankintaa, ei ympäristöluvassa myöskään 
ole voitu antaa puunhankintaa koskevia lupamääräyksiä.  

Valituksissa on viitattu myös siihen, että puunhankinnan, siihen liittyvän 
maanmuokkauksen ja lisääntyvän hajakuormituksen vaikutusta ei päästöjä 
arvioitaessa ole otettu huomioon vesipuitedirektiivin mukaisesti. Tältä osin 
hallinto-oikeus toteaa, että vesipolitiikan puitedirektiivin tulkintaa koskevan 
unionin tuomioistuimen niin sanotun Weser-tuomion (C-416/13) mukaan 
jäsenvaltioilla on velvollisuus evätä lupa tietyltä hankkeelta, jos se voi 
aiheuttaa pintavesimuodostuman tilan huononemisen tai jos se vaarantaa 
pintavesien hyvän tilan taikka pintavesien hyvän ekologisen potentiaalin ja 
hyvän kemiallisen tilan saavuttamisen. Ympäristönsuojelulain 51 §:n 1 
momentti huomioon ottaen luvan myöntämisen edellytyksiä suhteessa Weser-
tuomiossa esitettyyn tarkastellaan ympäristölupaharkinnassa lupahakemuksen 
lisäksi keskeisesti vesienhoitosuunnitelman ja vesienhoidon 
toimenpideohjelman perusteella. Oulujoen-Iijoen vesienhoitoalueen 
vesienhoitosuunnitelmissa vuosille 2016–2021 ja vuosille 2017–2027 on 
huomioitu metsätalouden vaikutukset ja vesiin kohdistuva kuormitus osana 
hajakuormitusta, joka otetaan edellä kuvatulla tavalla huomioon luvan 
myöntämisen edellytyksiä arvioitaessa. Vesienhoitosuunnitelmassa on esitetty 
metsätaloudelle sektorikohtaisia toimenpiteitä vesiin kohdistuvan 
kuormituksen ehkäisemiseksi ja vähentämiseksi. Nämä toimenpiteet eivät 
kuitenkaan kohdistu nyt kysymyksessä olevan biojalostamon toteutettavaksi.  

Lopuksi hallinto-oikeus viittaa aluehallintoviraston käsittelyratkaisuun, jolla se 
on jättänyt tutkimatta biojalostamon raaka-aineena olevan puun hankkimista ja 
siitä aiheutuvia vaikutuksia koskevat vaatimukset. Ratkaisua on mainitulta 
osin perusteltu viittaamalla ympäristönsuojelulain 5 §:n 1 momentin 3 kohtaan 
ja toteamalla, että raaka-aineen hankinnan ja sen varmistamiseksi 
harjoitettavan metsätalouden aiheuttamat päästöt ja vaikutukset luonnon 
monimuotoisuuteen eivät ole asia, joka olisi osa kyseessä olevan laitoksen 
toimintaa. Aluehallintovirasto on vastauksena yksilöityihin vaatimuksiin 
todennut, että se on käsitellyt osana lupaharkintaa lausunnoissa, 
muistutuksissa ja mielipiteissä esitetyt vaatimukset ja muut kannanotot 
ratkaisuista ja perusteluista ilmenevällä tavalla siltä osin kuin se on tarpeen 
pilaantumisen estämiseksi. Muun ohella raaka-aineena olevan puun hankintaa 
koskevien vaatimusten osalta aluehallintovirasto on viitannut 
käsittelyratkaisuun ja sen perusteluihin. Hallinto-oikeus toteaa, että vaikka 
hakemuksen johdosta tehdyissä muistutuksissa ja mielipiteissä esitettäisiin 
lupamääräyksiä tai selvityksiä koskevia vaatimuksia ja niiden tueksi seikkoja, 
joiden johdosta ei ole syytä antaa lupamääräyksiä tai jotka eivät vaikuta luvan 
myöntämisen edellytyksiin, ei muistutuksissa esitettyjä tämän kaltaisia 
vaatimuksia tai niiden perusteena todettuja seikkoja tule jättää tutkimatta, vaan 
lupaharkinnassa on arvioitava johtavatko mainitun kaltaiset vaatimukset tai 
perustelut lopputuloksen muuttamiseen tai lupamääräysten antamiseen joltain 
osin. Tämän vuoksi hallinto-oikeus on kumonnut käsittelyratkaisun kohdan 4. 
Kun kuitenkin otetaan huomioon edellä puunhankinnan merkityksestä esitetyt 
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seikat ja aluehallintoviraston suorittaman lupaharkinnan laajuus, ei asiaa ole 
syytä tämän vuoksi palauttaa aluehallintovirastolle uudelleen käsiteltäväksi. 

Rakentamisen aikaisten louhinta- ja maanrakennustöiden vaikutukset 

Suomen luonnonsuojeluliiton Kainuun piiri ry asiakumppaneineen on 
valituksessaan katsonut, että laitosalueella tehtävien, laitoksen rakentamiseen 
liittyvien louhinta- ja maansiirtotöiden vaikutuksia ja toimia niiden 
vähentämiseksi ei ole selvitetty riittävästi. Myöskään louhittavan kiviaineksen 
koostumusta ei ole selvitetty riittävän tarkasti. Lisäksi on vaadittu, että 
menettelylle on laadittava kaivannaisjätesuunnitelma. Vaatimuksia on 
perusteltu muun ohella kaivoslain ja kaivannaisjäteasetuksen määräyksillä. 
Myös  jakamattomien kuolinpesien 
osakkaat ovat valituksessaan viitanneet siihen, että kaivoshankkeen 
kokoluokkaa olevan maa- ja kiviainesten käsittelyn aiheuttaman 
vesistökuormituksen selvittämistä ei ole hallintoviranomaisessa vaadittu, eikä 
lupapäätöksessä ole asetettu tältä osin riittäviä lupamääräyksiä. 

Sovelletut säännökset 

Ympäristönsuojelulain 112 §:ssä on esitetty kaivannaistoiminnan jätehuoltoa 
koskevat määritelmät. Kyseisen pykälän 1 momentin 1 kohdan mukaan 
kaivannaistoiminnalla tarkoitetaan kaivostoimintaa, sitä valmistelevaa tai 
siihen rinnastettavaa toimintaa, rikastamoa, kivenlouhimoa, muuta 
kivenlouhintaa, kivenmurskausta tai turvetuotantoa ja 2 kohdan mukaan 
kaivannaisjätteellä kallio- tai maaperässä luonnollisesti esiintyvän orgaanisen 
tai epäorgaanisen aineksen irrotuksessa taikka sen varastoinnissa tai 
rikastuksessa syntyvää jätettä. 

Ympäristönsuojelulain 113 §:ssä on esitetty kaivannaisjätettä koskevat 
määräykset. Pykälän 1 momentin mukaan kaivannaistoimintaa koskevassa 
ympäristöluvassa tai 119 §:n mukaisen ilmoituksen johdosta annettavassa 
päätöksessä on annettava tarpeelliset määräykset kaivannaisjätteestä sekä 
toimintaa koskevasta kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelmasta ja sen 
noudattamisesta. Pykälän 2 momentin mukaan kaivannaisjätteen jätealueen 
luvassa on annettava tarpeelliset määräykset jätealueen perustamisesta, 
hoidosta, käytöstä poistamisesta ja jälkihoidosta sekä määräykset 
suuronnettomuuden vaaraa aiheuttavan kaivannaisjätteen jätealueen sisäisestä 
pelastussuunnitelmasta. 

Ympäristönsuojelulain 114 §:n 1 momentin mukaan toiminnanharjoittajan on 
tehtävä kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelma luvanvaraisesta tai 119 §:n 
mukaan ilmoituksenvaraisesta kaivannaistoiminnasta, jossa syntyy 
kaivannaisjätettä. Jätehuoltosuunnitelmaa ei kuitenkaan tarvita, jos 
kivenlouhinta tai kivenmurskaus liittyy maa- ja vesirakentamiseen.  

Kaivoslain 5 §:n 4 kohdan mukaan kaivostoiminnalla tarkoitetaan 
kaivosmineraalien louhintaa kaivoksessa, siihen liittyvää kiviaineksen siirtoa 
ja nostoa, välittömästi louhinnan yhteydessä tapahtuvaa kaivosmineraalien 
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hyödyntämiseksi tarpeellista rikastustoimintaa ja muuta käsittelyä sekä 
kaivosmineraalien louhintaan välittömästi liittyviä valmistelevia ja muita 
tukitoimenpiteitä. 

Asiassa saatu selvitys ja oikeudellinen arviointi 

Hakemuksen täydennyksessä 25.3.2019 liitteessä 4 on esitetty 
massalaskentaraportti, jossa on kuvattu kolme rakentamisvaihtoehtoa ja 
esitetty muodostuvat massamäärät (Pöyry Finland Oy 5.3.2019). 
Vähimmillään kaivumassoja muodostuisi noin 3 100 000 m3 ktr ja 
enimmillään noin 4 700 000 m3 ktr. Louhittavan kiviaineksen määrä tulisi 
olemaan vähimmillään 270 000 m3 ktr ja enimmillään 350 000 m3 ktr. 

Tehdasalueen maa- ja kallioperän ominaisuudet ja alkuainepitoisuudet on 
selvitetty ja esitetty tiedot kaivumaiden mahdollisen hapettumisen ja metallien 
liukenemisen kontrollointitoimista. Asbestimineraalien esiintymisestä ei 
hakemuksen mukaan ole ollut käytettävissä tietoja. Hakemuksessa on todettu, 
että jatkosuunnittelussa alueen kiviaineksen laatu tutkitaan, jotta sen 
käyttömahdollisuuksia olisi mahdollista arvioida paremmin. 
Kalliokiviaineksesta selvitetään alkuainepitoisuudet (maaperän 
pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvioinnista annetun valtioneuvoston 
asetuksen 214/2007 mukainen lista niin sanotuista pima-metalleista) ja 
happamien valumavesien muodostumisriski (rikkipitoisuus, 
hapontuottopotentiaali) sekä kuitumineraalit (asbesti). Edelleen hakemuksessa 
on todettu, että alustavan arvion mukaan esteitä hankealueelta louhittavien 
kiviainesten hyödyntämiselle ei ole. Vastineessaan valituksiin ja niiden 
johdosta annettuihin lausuntoihin yhtiö on ilmoittanut, että maamassojen 
läjitys käsitellään erikseen omassa YVA- ja ympäristölupamenettelyssä.   

Maanrakennustöiden vaikutuksesta tehdasalueen vieressä sijaitsevien 
rauhoitettujen kasvien elinpaikkoihin on luonnonsuojelulain valvojana toimiva 
Kainuun ELY-keskus arvioinut, että koska uhanlaisten lajien 
esiintymärajauksiin sisältyy suojavyöhyke, ei hankkeella ole heikentäviä 
vaikutuksia uhanalaisten lajien kasvupaikkoihin. 

Hallinto-oikeus toteaa, että kaivoslain 5 §:n ja ympäristönsuojelulain 112 §:n 
mukaan tehdasalueen maanrakennustöitä ei ole pidettävä kaivostoimintana 
eikä siihen rinnastettavan toimintana, koska kyse on teollisuuslaitoksen 
rakentamisesta. Näin ollen asiassa ei maanrakennustöidenkään osalta sovelleta 
kaivoslakia ja kaivannaisjäteasetusta. 

Biojalostamon rakentamisessa muodostuvan maa- ja kiviaineksen määrä on 
kuitenkin niin suuri, että maamassojen läjitys edellyttää ympäristölupaa ja 
myös YVA-menettelyä, jotka käsitellään eri prosessissa. Hallinto-oikeus 
toteaa lisäksi selvyyden vuoksi, että koska kyseessä on maarakentaminen, se ei 
tarvitsisi kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelmaa. 

Hallinto-oikeus katsoo, että hakemuksessa on esitetty riittävät tiedot 
harkittaessa luvan myöntämisen edellytysten täyttymistä, kun valituksissa 
esitetyn lisäksi otetaan huomioon se, että yhtiö on lupahakemuksen 
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täydennyksessä 25.3.2019 ilmoittanut, että hankkeen jatkosuunnittelun 
yhteydessä tullaan selvittämään muun muassa asbestin esiintyminen 
hankealueen kalliokiviaineksessa. 

Vesilupahakemuksessa esitettyjen selvitysten riittävyys ja intressivertailu  

Suomen luonnonsuojeluliiton Kainuun piiri ry:n asiakumppaneineen on 
vaatinut, että vesilupapäätös on kumottava riittämättömien selvitysten vuoksi 
tai toissijaisesti korjattava päätös muun ohella tarkistettujen 
ympäristövaikutusten perusteella.  

Valituksessa on katsottu, että vesilain mukaista intressivertailua ei ole voitu 
tehdä, koska hankkeen haitoista, taloudellisesta kannattavuudesta ja 
korvauksista ei ole esitetty asianmukaisia selvityksiä. Puutteina on tuotu esiin 
muun ohella Oulujärven vesimuodostuman ekologiseen tilaan, haitta-
aineselvityksiin ja sosiaalisten vaikutusten arviointiin liittyviä seikkoja. 

Sovelletut säännökset 

Vesilain 1 luvun 2 pykälän 1 momentin mukaan vesilakia sovelletaan 
vesitalousasioihin. Vesistön pilaantumisen vaaraa aiheuttavaan 
vesitalousasiaan, joka ei edellytä vesilain mukaista lupaa, sovelletaan, mitä 
ympäristönsuojelulaissa säädetään. Saman pykälän 3 momentin mukaan 
ympäristön pilaantumisen ehkäisemisestä säädetään ympäristönsuojelulaissa. 

Vesilain 3 luvun 4 §:n 1 momentin 2 kohdan mukaan lupa 
vesitaloushankkeelle myönnetään, jos hankkeesta yleisille tai yksityisille 
eduille saatava hyöty on huomattava verrattuna siitä yleisille tai yksityisille 
eduille koituviin menetyksiin. 

Vesilain 3 luvun 6 §:n 1 momentin mukaan luvan myöntämisen edellytyksiä 
harkittaessa vesitaloushankkeesta yleiselle edulle aiheutuvia hyötyjä ja 
menetyksiä arvioidaan yleiseltä kannalta. Arvioinnissa voidaan käyttää raha-
arvoa, jos hyödyn tai menetyksen suuruus voidaan määrittää rahassa. 

Vesilain 3 luvun 6 §:n 2 momentin mukaan arvioinnissa on otettava 
huomioon, mitä vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annetun lain 
mukaisessa vesienhoitosuunnitelmassa ja merenhoitosuunnitelmassa on 
esitetty hankkeen vaikutusalueen vesien tilaan ja käyttöön liittyvistä seikoista. 
Arvioinnissa on otettava huomioon myös, mitä tulvariskien hallinnasta 
annetun lain (620/2010) mukaisessa tulvariskien hallintasuunnitelmassa on 
esitetty hankkeen vaikutusalueen tulvariskeistä ja niiden hallinnan tavoitteista 
hankkeen vaikutusalueella sekä toimenpiteistä, joilla tavoitteet pyritään 
saavuttamaan.   

Vesilain 3 luvun 7 §:n 1 momentin mukaan luvan myöntämisen edellytyksiä 
harkittaessa vesitaloushankkeesta saatavana yksityisenä hyötynä otetaan 
huomioon maa- tai vesialueen tai muun omaisuuden tuottavuuden tai 
käytettävyyden parantumisesta aiheutuva omaisuuden käyttöarvon 
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lisääntyminen sekä hankkeen toteuttamisesta välittömästi saatava muu etu. 
Pykälän 2 momentin mukaan hankkeesta aiheutuvana yksityisenä 
menetyksenä otetaan huomioon: 1) hakijalle myönnettävät käyttö- tai 
lunastusoikeudet; 2) kustannukset sellaisista vahingoista ja käyttöoikeuksista, 
joista hakija on hankkeen toteuttamiseksi erikseen sopinut asianosaisen 
kanssa, ja vastaavassa tarkoituksessa hakijalle vapaaehtoisesti luovutettujen 
alueiden hankkimiskustannukset; sekä 3) muut hankkeeseen 
osallistumattomalle taholle ja tässä laissa tarkoitetulle ojituksen 
passiiviosakkaalle aiheutuvat menetykset. 

Oikeudellinen arviointi 

Hallinto-oikeus toteaa, että myönnetty vesilain mukainen lupa koskee 
ainoastaan veden ottamista ja siihen tarvittavien vedenotto- ja 
purkurakenteiden sijoittamista ja rakentamista. Vesilain mukaisen luvan piiriin 
eivät kuulu tehtaan jätevesipäästöt, eikä niitä siten oteta huomioon vesilain 
mukaisessa intressivertailussa. 

Hallinto-oikeus katsoo, että KaiCell Fibres Oy:n biojalostamon vedenottoa ja 
vedenottorakenteiden sijoittamista ja rakentamista koskevassa vesilain 
mukaisessa lupapäätöksessä on riittävällä tavalla arvioitu vedenotosta ja sen 
vaatimien rakenteiden rakentamisesta aiheutuvat vaikutukset ja 
lupapäätökseen kuuluvassa intressivertailussa on tuotu esille vertailun 
perusteet riittävällä tavalla ja intressivertailu on vesilain mukaan 
asianmukaisesti suoritettu. Vesilain mukaista lupaa koskevat lupamääräykset 
ovat riittävät luvan myöntämisen edellytysten varmistamiseksi, kun otetaan 
huomioon myös se hakemuksesta ilmenevä seikka, että putkia asennettaessa 
ruopattavien massojen laatu tutkitaan ja ruoppausmenetelmä sekä massojen 
sijoitus riippuu siitä, sisältääkö ruopattava sedimentti haitta-aineita vai ovatko 
massat puhtaita.  

Luvan myöntämisen edellytykset 

Sovelletut säännökset  

Päätöksessä aiemmin mainitut ympäristönsuojelulain 2 §:n 1 momentti, 5 §:n 1 
momentin 2 kohta, 39 §:n 2 momentti ja 83 §:n 2 momentti. 

Ympäristönsuojelulain 5 §:n 1 momentin 1 kohdan mukaan mainitussa laissa 
tarkoitetaan päästöllä ihmisen toiminnasta aiheutuvaa aineen, energian, melun, 
tärinän, säteilyn, valon, lämmön tai hajun päästämistä, johtamista tai jättämistä 
yhdestä tai useammasta kohdasta suoraan tai epäsuorasti ilmaan, veteen tai 
maaperään.  

Ympäristönsuojelulain 11 §:n 1 momentin mukaan ympäristön pilaantumisen 
vaaraa aiheuttava toiminta on mahdollisuuksien mukaan sijoitettava siten, että 
toiminnasta ei aiheudu pilaantumista tai sen vaaraa ja pilaantuminen voidaan 
ehkäistä. Mainitun pykälän 2 momentin mukaan toiminnan sijoituspaikan 
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soveltuvuutta arvioitaessa on otettava huomioon toiminnan 1) luonne, kesto, 
ajankohta ja vaikutusten merkittävyys sekä pilaantumisen todennäköisyys ja 
onnettomuusriski, 2) vaikutusalueen herkkyys ympäristön pilaantumiselle, 3) 
merkitys elinympäristön terveellisyyden, ja viihtyisyyden kannalta, 4) 
sijoituspaikan ja vaikutusalueen nykyinen ja oikeusvaikutteisen kaavan 
osoittama käyttötarkoitus ja 5) muut mahdolliset sijoituspaikat alueella.  

Ympäristönsuojelulain 20 §:n mukaan ympäristön pilaantumisen vaaraa 
aiheuttavassa toiminnassa on periaatteena, että 1) menetellään toiminnan 
laadun edellyttämällä huolellisuudella ja varovaisuudella ympäristön 
pilaantumisen ehkäisemiseksi sekä otetaan huomioon toiminnan aiheuttaman 
pilaantumisen vaaran todennäköisyys, onnettomuusriski sekä mahdollisuudet 
onnettomuuksien estämiseen ja niiden vaikutusten rajoittamiseen 
(varovaisuus- ja huolellisuusperiaate) ja 2) noudatetaan ympäristön 
pilaantumisen ehkäisemiseksi tarkoituksenmukaisia ja kustannustehokkaita eri 
toimien yhdistelmiä (ympäristön kannalta parhaan käytännön periaate). 

Ympäristönsuojelulain 48 §:n 1 momentin mukaan lupaviranomaisen on 
tutkittava ympäristöluvan myöntämisen edellytykset ja otettava huomioon 
asiassa annetut lausunnot ja tehdyt muistutukset ja mielipiteet. 
Lupaviranomaisen on muutoinkin otettava huomioon, mitä yleisen ja 
yksityisen edun turvaamiseksi säädetään. Pykälän 2 momentin mukaan 
ympäristölupa on myönnettävä, jos toiminta täyttää ympäristönsuojelulain ja 
jätelain sekä niiden nojalla annettujen säännösten vaatimukset. Pykälän 3 
momentin mukaan lupa-asiaa ratkaistaessa on noudatettava, mitä 
luonnonsuojelulaissa ja sen nojalla säädetään. 

Ympäristönsuojelulain 49 §:n 1–5 kohtien mukaan ympäristöluvan 
myöntäminen edellyttää, ettei toiminnasta, asetettavat lupamääräykset ja 
toiminnan sijoituspaikka 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 toiminnan vaikutusalueella tai 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 
merenhoitosuunnitelmassa esitetään toiminnan vaikutusalueen vesien ja 
meriympäristön tilaan ja käyttöön liittyvistä seikoista.  

Ympäristönsuojelulain 52 §:n 1 momentin mukaan ympäristöluvassa on 
annettava 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 
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päästöjen ehkäisemisestä sekä muista toiminnan lopettamisen jälkeisistä 
toimista ja 6) muista toimista, joilla ehkäistään tai vähennetään ympäristön 
pilaantumista tai sen vaaraa. Pykälän 3 momentin mukaan lupamääräyksiä 
annettaessa on otettava huomioon toiminnan luonne, sen alueen ominaisuudet, 
jolla toiminnan vaikutus ilmenee, toiminnan vaikutus ympäristöön 
kokonaisuutena, ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi tarkoitettujen 
toimien merkitys ympäristön kokonaisuuden kannalta sekä tekniset ja 
taloudelliset mahdollisuudet toteuttaa nämä toimet. Päästöraja-arvoa sekä 
päästöjen ehkäisemistä ja rajoittamista koskevien lupamääräysten tulee 
perustua parhaaseen käyttökelpoiseen tekniikkaan. Lupamääräyksissä ei 
kuitenkaan saa velvoittaa käyttämään vain tiettyä tekniikkaa. Lisäksi on 
tarpeen mukaan otettava huomioon energian ja materiaalien käytön tehokkuus 
sekä varautuminen onnettomuuksien ehkäisemiseen ja niiden seurausten 
rajoittamiseen.  

Ympäristönsuojelulain 54 §:n 1 momentin mukaan ympäristöluvassa voidaan 
määrätä, että toiminnanharjoittajan on tehtävä erityinen selvitys toiminnasta 
aiheutuvan ympäristön pilaantumisen tai sen vaaran selvittämiseksi, jos 
lupaharkintaa varten ei ole voitu toimittaa yksityiskohtaisia tietoja päästöistä, 
jätteistä tai toiminnan vaikutuksista. Pykälän 2 momentin mukaan selvitys on 
toimitettava lupaviranomaiselle luvassa määrättynä ajankohtana. Selvityksen 
tekemiselle on annettava riittävä aika. Luvan muuttamisesta saadun 
selvityksen perusteella säädetään 90 §:ssä. 

Ympäristönsuojelulain 62 §:n 1 momentin mukaan ympäristöluvassa on 
annettava 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 säädetystä 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 
toimitetaan valvontaviranomaiselle. Toiminnanharjoittaja voidaan määrätä 
antamaan valvontaa varten myös muita tarpeellisia tietoja. Pykälän 3 
momentin mukaan toiminnanharjoittajan on toimitettava 
valvontaviranomaiselle 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 toimitettava valvontaviranomaiselle vähintään kerran vuodessa. Pykälän 4 
momentin mukaan toiminnan vesiin tai meriympäristöön kohdistuvien 
vaikutusten tarkkailumääräystä annettaessa on otettava huomioon, mitä 
vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annetussa laissa tarkoitetussa 
vesien tai meriympäristön tilaa koskevassa seurantaohjelmassa on pidetty 
tarpeellisena seurannan järjestämiseksi. Toiminnan tarkkailun tietoja voidaan 
käyttää mainitun lain mukaisessa seurannassa ja vesienhoitosuunnitelman ja 
merenhoitosuunnitelman laadinnassa. 
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Ympäristönsuojelulain 75 §:n 1 momentin mukaan direktiivilaitoksen 
päästöraja-arvojen, tarkkailun ja muiden lupamääräysten on parhaan 
käyttökelpoisen tekniikan vaatimuksen toteuttamiseksi perustuttava 
päätelmiin. Päästöille on ympäristöluvassa määrättävä päästöraja-arvot siten, 
että päätelmien päästötasoja ei ylitetä laitoksen normaaleissa 
toimintaolosuhteissa. Pykälän 2 momentin mukaan luvassa on annettava 
tarpeelliset määräykset päätelmissä kuvattua parasta käyttökelpoista 
tekniikkaa vastaavan ympäristönsuojelun tason saavuttamiseksi, jos 
päätelmissä ei ole ilmoitettu päästötasoja. Jos päätelmissä ei ole kuvattu 
laitoksella käytettävää tekniikkaa, parhaan käyttökelpoisen tekniikan 
arviointiin sovelletaan päästöraja-arvoja määrättäessä 53 §:ssä säädettyjä 
arviointiperusteita. 

Vesilain 3 luvun 2 §:ssä säädetään vesitaloushankkeen yleisestä 
luvanvaraisuudesta. 

Päätöksessä aiemmin mainitut vesilain 3 luvun 4 §:n 1 momentin 2 kohta, 6 
§:n 1 momentti, 3 luvun 7 §:n 1 momentti, 11 luvun 3 § ja 11 luvun 21 §:n 2 
momentti. 

Vesilain 3 luvun 10 §:n 1 momentin mukaan lupapäätöksessä on annettava 
tarpeelliset määräykset 1) hankkeesta ja sen toteuttamisesta aiheutuvien 
haittojen välttämisestä siten kuin 2 luvun 7 ja 8 §:ssä säädetään, 2) 
maisemoinnista ja muusta työn jälkien poistamisesta sekä 3) vesistön ja 
pohjavesiesiintymän tilan säilyttämistä varten tarpeellisista toimenpiteistä ja 
laitteista. Pykälän 2 momentin mukaan vesistön vedenkorkeuteen tai 
vedenjuoksuun vaikuttavan hankkeen lupapäätöksessä on lisäksi tarvittaessa 
annettava määräykset veden enimmäis- tai vähimmäiskorkeudesta ja veden 
juoksutuksen järjestämisestä. 

Vesilain 11 luvun 17 §:n 2 momentin mukaan lupa-asiassa lupa myönnetään, 
jos hanke täyttää mainitussa laissa ja sen nojalla annetuissa asetuksissa 
säädetyt vaatimukset. 

Vesilain 13 luvun 9 §:n 1 momentin 1–3 kohtien sekä 6–7 kohtien mukaan, 
jollei muualla vesilaissa toisin säädetä, 1 §:ssä tarkoitettuna edunmenetyksenä 
korvataan: 
1) edunmenetys, joka aiheutuu vesilain nojalla myönnetystä käyttöoikeudesta 
tai oikeudesta lunastaa omaksi kiinteää tai irtainta omaisuutta 
2) kiinteän tai irtaimen omaisuuden tai sen osan muusta kuin 1 kohdassa 
mainitusta syystä aiheutuva menettäminen, vahingoittuminen tai 
huononeminen, omaisuuden käytön estyminen tai vaikeutuminen, sen tuoton 
vähentyminen, edellä mainituista seikoista aiheutuva arvon aleneminen sekä 
omistusoikeuteen perustuvan muunkin varallisuusarvoisen edun menettäminen 
mukaan lukien omaisuuden siirtämisestä ja toisenlaiseksi muuttamisesta 
koituvat kustannukset; 
3) 1 tai 2 kohdassa tarkoitetusta edunmenetyksestä johtuva, samalle 
omistajalle kuuluvan muun kiinteän tai irtaimen omaisuuden käyttöarvon 
väheneminen tai arvon alentuminen tai rakennuksen tai muun omaisuuden 
siirtämisestä tai uudelleen rakentamisesta koituvat kustannukset; 
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6) muuhun kuin omistusoikeuteen tai 4 kohdassa tarkoitettuun erityiseen 
oikeuteen perustuvan, edun käyttäjälle tarpeellisen veden saannin tai 
vesialueen tai sen rannan muun tärkeän käyttämismahdollisuuden estyminen 
tai huomattava vaikeutuminen; 
7) porotalouden tai ammattimaisen kalastuksen estyminen tai vaikeutuminen 
muissakin kuin edellä tarkoitetuissa tapauksissa. Pykälän 2 momentin mukaan 
jos 1 momentin nojalla korvattava edunmenetys aiheutuu melusta, tärinästä, 
säteilystä, valosta, lämmöstä, hajusta tai muusta niitä vastaavasta häiriöstä, 
sovelletaan, mitä ympäristövahinkolain 12 §:ssä säädetään. 

Vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annetulla lailla (1299/2004) on 
pantu kansallisesti täytäntöön vesipolitiikan puitedirektiivi (2000/60/EY). 

Vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annetun lain 8 §:n 1 momentin 
mukaan pinta- ja pohjavedet luokitellaan ihmisten toiminnan aiheuttaman 
muutoksen voimakkuuden perusteella. Pintaveden luokka perustuu 
ekologiseen ja kemialliseen tilaan sen mukaan, kumpi niistä on huonompi. 
Pykälän 2 momentin mukaan pintaveden ekologinen tila on erinomainen, 
hyvä, tyydyttävä, välttävä tai huono. Luokitus tehdään suhteutettuna 
vertailuoloihin. Voimakkaasti muutettujen ja keinotekoisten 
pintavesimuodostumien vertailuoloina on paras saavutettavissa oleva 
ekologinen tila, johon suhteutettuina ne vastaavasti luokitellaan hyvään, 
tyydyttävään, välttävään ja huonoon tilaan. Pykälän 3 momentin mukaan 
pintaveden kemiallinen tila on hyvä, jos se täyttää asetuksella erikseen 
säädettyjen yhteisölainsäädännössä määriteltyjen haitallisten aineiden 
ympäristölaatunormit. 

Vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annetun lain 21 §:n 1 momentin 
1–3 kohtien mukaan vesienhoitosuunnitelman ja toimenpideohjelman 
tavoitteena on, että 1) pinta- ja pohjavesimuodostumien tila ei heikkene ja että 
niiden tila on vähintään hyvä, 2) jäljempänä 22 §:ssä tarkoitettujen 
keinotekoisten ja voimakkaasti muutettujen vesimuodostumien tila ei heikkene 
ja että niillä on vähintään hyvä saavutettavissa oleva ekologinen tila ja hyvä 
kemiallinen tila ja 3) pintavesimuodostumia suojellaan, parannetaan ja 
ennallistetaan siten, että 1 tai 2 kohdassa tarkoitettu tila voidaan saavuttaa 
viimeistään vuonna 2015. 

Ympäristönsuojeluasetuksen 15 §:n 1 momentin 3 kohdan mukaan 
lupapäätöksen ratkaisuosasta on käytävä ilmi liitteen 1 mukaisia aineita 
koskevat päästöraja-arvot ja muut päästömääräykset, jos näitä aineita voi 
päästä ympäristöön tai vesihuoltolaitoksen viemäriin sellaisia määriä, että 
toiminnasta voi aiheutua ympäristön pilaantumisen vaaraa tai haittaa 
vesihuoltolaitoksen toiminnalle. 

Ympäristönsuojeluasetuksen liitteessä 1 on lueteltu tärkeimmät pilaantumista 
aiheuttavat aineet päästöjen raja-arvoja asetettaessa. 

Vesienhoidon järjestämisestä annetun valtioneuvoston asetuksen (1040/2006) 
9 §:n 1 momentin mukaan lain 3 luvussa tarkoitetaan pintaveden ekologisen 
tilan luokittelussa 1) biologisilla tekijöillä kasviplanktonia, päällysleviä, 
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makroleviä, muuta vesikasvillisuutta, pohjaeläimistöä ja kalastoa, 2) 
hydrologis-morfologisilla tekijöillä virtausoloja, viipymää, veden korkeutta, 
syvyyssuhteita, pohjan ja rantavyöhykkeen rakennetta sekä yhteyttä 
pohjaveteen, 3) fysikaalis-kemiallisilla tekijöillä näkösyvyyttä, lämpöoloja, 
happioloja, suolaisuutta, happamoitumistilannetta, ravinneoloja ja kansallisesti 
valittuja vesiympäristölle vaarallisista ja haitallisista aineista annetun 
valtioneuvoston asetuksen liitteen 1 D kohdassa tarkoitettuja aineita, 4) 
vertailuoloilla 1–3 kohdassa tarkoitettujen tekijöiden arvoja, jotka vastaavat 
täysin tai lähes täysin häiriintymättömiä ekologisia oloja ja 5) ekologisella 
laatusuhteella ekologista tilaa osoittavien biologisten tekijöiden poikkeamaa 
vertailuoloista. Pykälän 2 momentin mukaan kohdassa 1–3 tarkoitetut tekijät 
joki-, järvi- ja rannikkovesissä on esitetty tarkemmin liitteessä 1 sekä 
vesipuitedirektiivin liitteessä V. 

Päätöksessä aiemmin mainittu vesiympäristölle vaarallisista ja haitallisista 
aineista annettu valtioneuvoston asetus. 

Oulujoen–Iijoen vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelma 

Valtioneuvosto on tehnyt 16.12.2021 päätöksen Oulujoen–Iijoen 
vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelmasta vuosille 2022–2027. Tässä 
suunnitelmassa Oulujärven vesimuodostuman tilatavoite on saavutettu, eikä 
ole havaittavissa hyvän tilan heikkenemisen riskiä.  

Vesienhoitosuunnitelmassa on esitetty teollisuuden vesienhoitotoimenpiteiden 
toteutusta edistäviksi ohjauskeinoiksi muun ohella seuraavaa: Vahvistetaan 
BAT-tiedonvaihtoa ja varmistetaan BAT-päätelmien hyvä soveltaminen 
lupamenettelyssä sekä kannustetaan ja seurataan uusien tekniikoiden 
kehittämistä ja käyttöönottoa. Osallistutaan aktiivisesti EU:n BAT-päätelmien 
valmisteluun ja BREF-asiakirjojen uudistamiseen Suomessa merkittävillä 
teollisuuden toimialoilla ja kaivostoiminnassa. Lisäksi laaditaan ja 
hyödynnetään sekä kansallisia että pohjoismaisia BAT-selvityksiä. Arvioidaan 
vesienhoidon tavoitteiden toteutumista teollisuuden merkittävästi 
kuormittamissa vesimuodostumissa ja määritetään tarvittaessa toimenpiteet, 
esimerkiksi lupien tarkistukset, kuormituksen vähentämiseksi. 

BAT-päätelmät 

Biotuotetehtaan toimintaa ja päästöjä koskevat muun ohella 
teollisuuspäästödirektiivin (2010/75/EU) mukaiset parhaita käytettävissä 
olevia tekniikoita (BAT) koskevat päätelmät, jotka on vahvistettu 26.9.2014 
komission täytäntöönpanopäätöksellä (2014/687/EU) massan, paperin ja 
kartongin tuotantoa varten. BAT-päätelmissä on muun ohella annettu parhaan 
käyttökelpoisen tekniikan mukaiset päästötasot vesistöön johdettaville 
jätevesipäästöille sekä ilmaan johdettaville päästöille.   
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Hakemusasiakirjoissa esitetyt keskeiset tiedot vaikutuksista vesistöön 

Vesistön nykytila 

Biojalostamohanke sijoittuu Paltamoon noin kolme kilometriä keskustaajaman 
itäpuolelle. Biojalostamon jäte- ja jäähdytysvedet puretaan Oulujärven 
Paltaselän pohjoisosaan. Oulujärvi muodostuu kolmesta järvialtaasta, 
Paltaselästä, Ärjanselästä ja Niskanselästä, joista Paltaselkä on 
virtaussuunnassa ensimmäinen. Oulujärven pinta-ala on noin 900 km2, josta 
Paltaselän osuus on noin 168 km2. Oulujärven valuma-alueesta suurimman 
osan muodostavat Hyrynsalmen reitti ja Sotkamon reitti. Hyrynsalmen reitti 
laskee Paltaselän pohjoisosaan Kiehimänjoen kautta. Joen keskivirtaama 
Leppikoskessa on ollut 102 m3/s vuosina 1991–2010 ja 118 m3/s vuosina 
2011–2017. Sotkamon reitti laskee Paltaselän eteläosaan Kajaaninjoen kautta, 
jonka keskivirtaama on ollut 86 m3/s vuosina 1991–2010 ja 100 m3/s vuosina 
2011–2017. Suurista jokivirtaamista johtuen Oulujärven viipymä on melko 
lyhyt, 329 vuorokautta. Läntisen Paltaselän viipymä on noin yksi kuukausi.  

Järven syvyys Paltaselällä on keskimäärin 10–15 m. Kiehimänjoen edustalla 
jäte- ja jäähdytysvesien suunnitellulla purkupaikalla vesisyvyys on 2–4 m. 
Kartta-aineiston perusteella Paltaselän syvänteet ovat melko matalia.  

Veden kulkeutumisreittiä on tarkennettu Paltaselän koillisalueella tehdyillä 
syvyysmittauksilla ja jäteveden kulkeutuminen on mallinnettu käyttämällä 
aineistona uusia syvyystietoja. Uusien syvyystietojen mukaan Metelinniemen 
ja Palosen saaren välinen salmi on matalampi kuin aikaisemmin oli oletettu. 
Palosen ja Lamposen välillä vesisyvyys on päivitettyjen syvyystietojen 
mukaan hieman matalampi ja Lamposen eteläpuolen salmi hieman syvempi 
kuin aikaisemmin oli arvioitu.  

Kiehimänjoen, Kajaaninjoen sekä Oulujärvestä lähtevän Oulujoen virtaamia 
säännöstellään. Kaikkien jokien alin virtaama on 0 m3/s eli juoksutus on 
mahdollista ajoittain keskeyttää.  

Oulujärven vedenkorkeuden säännöstelyväli on 2,7 m. Keskimääräisellä 
vedenkorkeudella NN +122,3 m järven tilavuus on 4 978 m3. Järven pinta-ala 
on säännöstelyn ylärajalla 944 km2 ja alarajalla 778 km2. Säännöstely on ollut 
lievempää kuin mikä luvan mukaan olisi mahdollista. Toteutunut 
säännöstelyväli on tyypillisesti ollut noin 1,5 m. 

Oulujärvi on pintavesityypiltään suuri humusjärvi. Sen ekologinen tila on 
hyvä. Kokonaisfosforipitoisuus on 2000-luvulla ollut Paltaselällä keskimäärin 
13–15 µg/l ja Ärjänselällä sekä Niskanselällä 10–25 µg/l. 
Kokonaistyppipitoisuus on kaikilla selillä ollut 330–380 µg/l. Klorofyllin 
määrä on ollut 5–6 µg/l, joka myös ilmentää hyvää veden laatua. Ärjanselän 
ravinne- ja klorofyllipitoisuudet ovat olleet samalla tasolla kuin Paltaselällä.  

Paltaselän ja Ärjänselän happitilanne on ollut hyvä. Kevättalvellakaan ei ole 
ilmennyt merkittävää hapen vajausta. Jätevesikuormitusta ilmentävät 
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sähkönjohtavuusarvot ovat molemmilla selkäalueilla olleet pieniä. Terrafame 
Oy:n toiminnan kuormitus on kuitenkin näkynyt molemmilla alueilla 
sulfaattipitoisuuden nousuna vuoden 2015 jälkeen. Sulfaattipitoisuus on ollut 
suurimmillaan 5–7 mg/l. 

Oulujärveen kohdistuvista vesistöpäästöistä suurin osa on vuosina 2008–2017 
muodostunut maa- ja metsätaloudesta. Pistekuormituksen osuus 
ihmistoimintojen aiheuttamasta kuormituksesta on ollut 12–24 %, kun 
luonnonhuuhtoutumaa ei oteta huomioon kuormituksena. Tärkeimmät 
pistekuormituksen lähteet ovat olleet jätevedenpuhdistamot, kaivosteollisuus, 
kalankasvatus ja turvetuotanto. 

Oulujärveen kohdistuva pistekuormitus on pienentynyt voimakkaasti 2010-
luvulta saakka Kajaanin sellutehtaan toiminnan päätyttyä vuonna 1982 ja 
paperitehtaan toiminnan päätyttyä 2008. Lisäksi valuma-alueella toimi 
vuoteen 1982 saakka Rautaruukin kaivos. 

Nykyisistä pistekuormittajista merkittävin on Terrafame Oy:n kaivos, jonka 
jätevesistä pääosa on vuodesta 2015 alkaen johdettu Nuasjärveen ja edelleen 
Kajaaninjoen kautta Paltaselän eteläosaan. Terrafamen päästöt muodostuvat 
pääosin sulfaatista ja muista suoloista sekä metalleista.  

Paltaselän Mieslahden itäosaan on suunniteltu Mieslahden talkkikaivosta, 
jonka jätevedet on suunniteltu johdettavaksi Pitkäperän edustalle. Kaivoksen 
lupakäsittelyssä on arvioitu, että jätevesien vaikutukset ilmenisivät Mieslahden 
itäosassa eivätkä ulottuisi suunnitellun biojalostamon purkualueelle. 
Kaivoksen ympäristölupa ei ole lainvoimainen. 

Biojalostamon vedenoton ja jäähdytysvesien vaikutukset 

Yhtiö on toimittanut hallinto-oikeudelle ympäristöluparatkaisussa sallittuihin 
päästötasoihin perustuvan vesistövaikutusten mallinnuksen 16.6.2021. Samalla 
yhtiö on ilmoittanut, että koska lupapäätöksessä on rajoitettu merkittävästi 
vesistöön johdettavan lämpöpäästön määrää, tullaan jäähdytysvesiä johtamaan 
Paltaselkään ainoastaan touko–syyskuussa. Muuna aikana vuodesta 
jäähdytykseen käytetään ilmajäähdytystä, joka toteutetaan jäähdytystorneilla. 
Jäähdytysvesi otetaan Mieslahden keskiosasta noin kolme kilometriä 
Kiehimänjoen edustalle sijoitetusta jäteveden purkupaikasta. 

Vesistöön johdettavan lämpöpäästön rajoittamisen seurauksena tehtaan 
tarvitseman jäähdytysveden määrä vähenee lupahakemuksessa esitetystä 
talvella noin 75 % ja kesällä 29 %. Jäähdytysveden tarve tulisi olemaan kesällä 
2,19 m3/s. Vedenoton kokonaismäärä olisi kesällä 2,64 m3/s. Talvella, kun 
vesistöön ei johdeta jäähdytysvettä, olisi vedenotto 0,45 m3/s. Tämä määrä 
muodostuu prosessivedestä ja jäähdytystornikierrossa tarvittavasta vedestä.  

Vedenottopaikka sijoittuu Mieslahden keskiosaan, missä vesisyvyys on noin 8 
m. Hakemuksessa on arvioitu, että vedenotto vaikuttaa järven virtauksiin 
paikallisesti ottopaikan läheisyydessä. Jäähdytysveden tarpeen pienentyminen 
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vähentää vedenoton aiheuttamaa imuvaikutusta, jonka johdosta riski jäteveden 
kulkeutumisesta Kiehimänjoen suulta Mieslahdelle pienenee. 

Koska jäähdytysvesiä ei johdeta vesistöön talvella, aiheutuu jäähdytysvesistä 
vaikutuksia vesistössä ainoastaan avovesiaikana. Lupahakemuksessa on 
arvioitu kesäaikaisen lämpöpäästön voivan lisätä perustuotantoa ja yhdessä 
jätevesien kanssa voimistaa rehevöitymisilmiöitä. Yli yhden asteen 
lämpötilanousun on arvioitu rajoittuvan enimmillään alle yhden kilometrin 
etäisyydelle jäähdytysvesien purkuputken suulta. Koska lämpöpäästö 
ympäristöluvassa asetettujen rajoitusten seurauksena pienenee myös 
avovesiaikana, jäävät vaikutuksetkin lupahakemuksessa mallinnettua 
vähäisemmiksi.  

Biojalostamon jätevesien johtamisen vaikutukset 

Vaikutus veden suolaisuuteen ja tiheyskäyttäytymiseen 

Päivitetyssä mallinnuksessa biojalostamon sulfaattipäästö on luvan mukainen 
35 t/d. Jäteveden sulfaattipitoisuus on 1 040 mg/l. Suolojen kokonaispäästö 
tulisi olemaan 73 t/d ja se koostuu sulfaatin lisäksi natriumista, kloridista, 
magnesiumista, kaliumista ja kalsiumista. 

Suolat lisäävät jäteveden tiheyttä. Koska jätevesi kuitenkin on järvivettä 
huomattavasti lämpimämpää, se voi aluksi jäädä järviveden pintaan. 
Lämpötilaeron tasoittuessa sekoittunut jätevesi painuu tiheyttään vastaavaan 
vesikerrokseen. Jos sekoittuminen on purkupaikalla tehokasta, voi jätevesi 
sekoittua koko vesimassaan. Sulfaatista ja muista suoloista voi aiheutua 
haittoja vesiympäristössä, jos niiden pitoisuudet ovat niin suuria, että ne 
kertyvät pohjan läheiseen vesikerrokseen ja järvivettä tiheämpinä estävät 
veden sekoittumista niin, että siitä seuraa merkittävää hapen vajausta tai 
happikato. Hapettomissa oloissa sulfaatti pelkistyy myrkylliseksi rikkivedyksi.  

Mallinnuksen mukaan jätevedet sekoittuvat koko vesimassaan 1–2 km:n 
etäisyydellä purkupaikasta. Sekoittuminen on hitainta talvella. Kun yhtiö on 
ilmoittanut toteuttavansa jäähdytyksen talvella ilmajäähdytyksenä, ei 
jäähdytysvesipäästöä enää muodostu. Tämä heikentää mallin perusteella 
jonkin verran jätevesien talviaikaista sekoittumista ja jätevedet kulkeutuvat 
aikaisemmin arvioitua voimakkaammin alusvedessä samansuuntaisesti 
päävirtauksen kanssa kohti Paltaselän keskiosaa. Muina vuodenaikoina 
sekoittuminen on tehokkaampaa ja keskimäärin pinnan ja pohjan väliset 
pitoisuuserot jäävät pieniksi.  

Hakemuksen mukaan Mieslahdessa ja Paltaselän pohjoisosassa veden 
sulfaattipitoisuus on nykyisin tasolla 1–2 mg/l. Päivitetyn mallinnuksen 
(16.6.2021) mukaan biojalostamon ympäristöluvassa sallittu kuormitus 
kasvattaa sulfaattipitoisuutta noin 3–5 mg/l. Pitoisuusnousu voi suurimmillaan 
olla 30 mg/l noin 200–400 metrin etäisyydellä purkupaikasta. Laanniemen 
edustalla noin kolmen kilometrin päässä purkupaikasta sulfaattipitoisuus 
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nousisi keskimäärin 4 mg/l ja hetkellisesti enimmillään kesällä 10 mg/l ja 
talvella 15 mg/l. Pintaveden pitoisuus olisi tällöin keskimäärin 4 mg/l ja 
enimmäispitoisuus 18 mg/l.  Mallinnuksen perusteella kerrostumista ei 
Laanniemen edustalla tapahtuisi.  

Paltaselän eteläosassa Kajaaninjoen edustalla sulfaattipitoisuus on vuosina 
2015–2017 ollut Terrafame Oy:n kaivosvesien johdosta 5–7 mg/l. 
Toukansalmessa biojalostamon sulfaattipäästö nostaisi sulfaattipitoisuutta 2–3 
mg/l. 

Mallinnuksessa on arvioitu, että biojalostamon suolapäästöt eivät merkittävästi 
voimista Paltaselän kerrostumista, koska Paltaselän syvänteet ovat laaja-alaisia 
ja viipymä on lyhyt.  

Vaikutus happitilanteeseen 

Biojalostamon jätevedessä on happea kuluttavaa orgaanista ainetta. Se 
jakautuu helposti hajoavaan orgaaniseen aineeseen, jota mitataan biologisella 
hapenkulutuksella (BOD) ja hitaasti hajoavaan orgaaniseen aineeseen, jota 
kuvaa kemiallinen hapenkulutus (COD). Biojalostamon jätevedessä 
orgaanisen aineen hapenkulutus muodostuu valtaosin hitaasti hajoavista 
puuperäisistä ligniinin johdannaisista.   

Paltaselän happitilanne on ollut hyvä, eikä kerrostuneisuuskausien aikanakaan 
ole ilmennyt merkittävää happivajetta. Paltaselällä ja Mieslahdessa CODMn -
taso on sekä pinta- että pohjavedessä noin 13 mg/l O2.  Biojalostamon 
orgaanisen aineen päästöt kasvattavat kemiallista hapenkulutusta 
Kiehimänjoen edustalla, Paltaselän pohjoisosassa ja Mieslahdella keskimäärin 
1 mg/l O2. Päivitetyn mallinnuksen (16.6.2021) mukaan enimmillään pitoisuus 
kasvaisi purkupaikan lähialueella lyhytaikaisesti 5–6 mg/l O2 ja kauempana 
noin 2 mg/l O2.  

Painuessaan syvemmälle jätevedet aiheuttavat hapen kulumista syvemmissä 
vesikerroksissa, etenkin talvella kerrostuneisuuden ja jääkannen estäessä 
happivarastojen täydentymisen. Päivitetyn mallinnuksen (16.6.2021) mukaan 
CODCr-pitoisuuden kasvu on Paltaselällä talven lopussa noin 3 mg/l O2 ja 
enimmillään noin 4 mg/l O2. 

Mallinnuksessa on todettu, että biojalostamon jäteveden sisältämä happea 
kuluttava orgaaninen aine saattaa hieman heikentää Paltaselän alusveden 
happitilannetta paikallisesti, mutta merkittävää hapen vajausta ei arvioida 
syntyvän.  

Vaikutus ravinnetasoihin 

Päivitetyn mallinnuksen (16.6.2021) mukaan jäteveden aiheuttamat 
kokonaisfosforin ja kokonaistypen pitoisuuslisäykset purkualueella ja 
Laanniemen edustalla ovat melko pieniä, fosforin osalta 1–1,5 µg/l ja typen 
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osalta 20–25 µg/l. Maksimikuormitustilanteissa tai pienten virtaamien aikana 
fosforipitoisuus voi kuitenkin kohota 10 µg/l ja typpipitoisuus noin 200 µg/l.  

Paltaselän eteläosassa keskimääräinen fosforin pitoisuusnousu on 
mallinnuksen mukaan alle 1 µg/l ja enimmillään noin 1 µg/l. Typpipitoisuuden 
on arvioitu nousevan keskimäärin noin 10 µg/l ja enimmillään 20 µg/l. 
Ärjänselällä pitoisuusvaikutukset ovat samalla tasolla.  

Biojalostamon ravinnepäästöt nostavat fosforipitoisuutta purkupaikan 
läheisyydessä keskimäärin 4–6 µg/l ja muualla Paltaselän pohjoisosassa ja 
Mieslahdella 1–2 µg/l ja lyhytaikaisesti 3 µg/l. Tämän nousun seurauksena 
fosforipitoisuus voisi mallinnuksen mukaan nousta purkualueella tasolle 23 
µg/l. Muualla järvialueella enimmäispitoisuudet ovat suurimmillaan 17 µg/l. 
Typen pitoisuuslisäys purkualueella on 40–50 µg/l. Mallinnusten perusteella 
ravinnepitoisuuksien kasvussa ei ole merkittävää eroa vähävirtaamaisen ja 
normaalivuoden välillä. 

Oulujärven nykyiset ravinnepitoisuudet ilmentävät laskennallisen tarkastelun 
mukaan erinomaista fysikaalis-kemiallista tilaa. Lupapäätöksessä esitetyn 
asiantuntija-arvion mukaan tilaluokka on hyvä. Erinomaisen ja hyvän 
tilaluokan rajapitoisuus on fosforin osalta 15 µg/l ja typen osalta 460 µg/l. 
Paltaselällä levätuotantoa rajoittavat sekä fosfori että typpi. Ravinnesuhteiden 
perusteella fosforirajoitteisuus on kuitenkin yleisempää.  

Vaikutus kiintoainepitoisuuteen 

Lupapäätöksessä kiintoainekuormitukselle on asetettu enimmäispäästörajaksi 
1 000 kg/d vuosikeskiarvona ja 1 500 kg/d kuukausikeskiarvona. Tällä 
päästötasolla vesistöön johdettavan jäteveden kiintoainepitoisuus olisi noin 25 
mg/l. Jäteveden vaikutukset järviveden kiintoainepitoisuuteen on 
hakemuksessa arvioitu vähäisiksi. Purkualueella kiintoainepäästö voi 
paikallisesti lisätä sedimentaatiota.  

Vaikutus metallien ja uuteaineiden pitoisuuteen 

Sellun tuotannon metallipäästöt ovat peräisin puuraaka-aineesta ja vaihtelevat 
muun ohella puun hankita-alueen mukaan. Biojalostamon jäteveden 
elohopeapitoisuudeksi on hakemuksessa arvioitu 0,33 µg/l, 
kadmiumpitoisuudeksi 3,3 µg/l, lyijypitoisuudeksi 11 µg/l, 
nikkelipitoisuudeksi 7,1 µg/l, kuparipitoisuudeksi 35 µg/l, sinkkipitoisuudeksi 
331 µg/l, antimonipitoisuudeksi 1,7 µg/l ja arseenipitoisuudeksi 3,6 µg/l 
kokonaispitoisuuksina määritettyinä. Vesistömallinnuksen perusteella on 
alustavasti arvioitu metallipitoisuuksien laimenevan jo purkuputken suulla 
niin, että ne alittavat vaarallisten aineiden asetuksessa asetetut 
ympäristönlaatunormien mukaiset pitoisuudet. Arviota tukee se, että 
ympäristönlaatunormit on annettu liukoisille pitoisuuksille, jotka ovat osa 
kokonaispitoisuuksia.  
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Lupahakemuksessa on laskettu, että Kiehimänjoen keskivirtaamalla 
laimenemissuhde on 1/200. Jos laimeneminen tapahtuisi suhteessa 1/40, eivät 
ympäristönlaatunormit silloinkaan ylittyisi. Yhtiö on katsonut, ettei 
sekoittumisvyöhykkeen hakemiselle ole ollut tarvetta.  

Puuraaka-aineesta päätyy jäteveteen myös uuteaineita. Ne sisältävät fenolisia 
yhdisteitä, rasva- ja hartsihappoja sekä steroleita. Sterolit on yhdistetty kalojen 
lisääntymishäiriöihin puunjalostusteollisuuden alapuolisissa vesistöissä. Sellun 
tuotannossa uuteaineita vapautuu kuorimolla sekä sellun keitossa ja 
haihdutuksessa. KaiCell Fibres Oy:n laitoksella käytettävässä 
kuivakuorinnassa jäteveden kokonaispäästöt ovat huomattavasti pienemmät 
kuin perinteisessä kuorinnassa. Lisäksi kuoripuristimen suodosvedet 
käsitellään haihduttamolla ja loppu poltetaan mustalipeän mukana. Jätevesien 
haitallisia aineita saadaan poistettua jäteveden käsittelyssä, hartsihappojen ja 
sterolien on havaittu vähenevän sellutehtaan aktiivilietelaitoksen prosessissa 
yli 90 %. 

Vaikutus orgaaniset halogeeniyhdisteiden (AOX) pitoisuuteen 

AOX on summamuuttuja, joka kuvaa orgaanisten halogeeniyhdisteiden 
kokonaismäärää. Se ei kuvaa suoraan niiden haitallisuutta. AOX-yhdisteisiin 
kuuluu muun muassa dioksiineja, furaaneja, kloorifenoleita, alkaaneita, 
alkeeneita ja naftaleeneja. AOX-yhdisteiden määrä vaihtelee puulajista 
riippuen. Selluteollisuudessa AOX-yhdisteitä muodostuu kloorivalkaisun 
yhteydessä. Mitä enemmän puuraaka-aineessa on ligniiniä, sitä suurempi on 
tarvittavan valkaisukemikaalin määrä. Tuotettaessa liukosellua 
valkaisukemikaalien tarve on vähäisempi kuin tavanomaisen paperisellun 
tuotannossa. Paltamon biojalostamossa sellu valkaistaan klooridioksidilla 
ilman alkuaineklooria (EFC-valkaisu). 

AOX-yhdisteiden haitallisuus riippuu niiden molekyylipainosta. 
Pienimolekyyliset yhdisteet ovat suurimolekyylisiä haitallisempia. Ne hajoavat 
kuitenkin suurimolekyylisiä helpommin biologisessa jätevedenkäsittelyssä ja 
vesistöön johdettavan jäteveden AOX-yhdisteistä suurin osa on 
suurimolekyylisiä.  

Ilman alkuaineklooria tehtävässä klooridioksidivalkaisussa (EFC) 
pienimolekyylisten klooriyhdisteiden muodostuminen on vähäistä ja syntyvän 
suurimolekyylisen AOX-aineksen kloorautumisaste on alhainen. 
Klooridioksidivalkaisussa ei synny tri- ja tetrakloorifenoleja eikä vaarallisina 
pidettyjä tetraklooridibentso-p-dioksiineja ja furaaneja (TCDD/TCDF). 

Lupapäätöksessä on biojalostamon AOX-päästörajaksi asetettu 
vuosikeskiarvona 200 kg/d ja kuukausikeskiarvona 250 kg/d. Päivitetyn 
mallinnuksen (16.6.2021) perusteella AOX-pitoisuuden kasvu olisi 
purkupaikan lähialuetta lukuun ottamatta alle 100 µg/l, vuosikeskiarvona 
purkupaikan lähellä noin 20–30 mg/l. Laanniemen edustalla, noin 3 kilometrin 
etäisyydellä purkupaikasta pitoisuus voisi lyhytaikaisesti nousta tasolle 50 
µg/l.  
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Vaikutukset perustuotantoon 

Päivitetyssä mallinnuksessa (16.6.2021) on arvioitu biojalostamon 
jätevesipäästöjen nostavan Paltaselän fosforipitoisuutta keskimäärin 
enimmillään 1,5 µg/l ja typpipitoisuutta 10–25 µg/l. Mallinnuksessa on 
arvioitu, että vaikka kaikki jäteveden sisältämät ravinteet eivät ole leville 
suoraan käyttökelpoisessa muodossa, saattaa kasviplanktonin määrä lisääntyä 
alueella. Lajistossa voi myös ilmetä rehevämpää vettä suosivan lajiston 
yleistymistä. Kuitenkaan sinilevien yleistymistä ei tällä ravinnetasolla pidetä 
todennäköisenä.  

Biojalostamon päästöistä voi aiheutua vaikutuksia kasviplanktonyhteisöön 
ravinnepäästöjen lisäksi jäähdytysveden lämpöpäästöstä ja haitta-aineista. 
Epäsuoria vaikutuksia esimerkiksi sisäisen kuormituksen kautta ei arvioida 
muodostuvan, koska vaikutusarvion perusteella järven happitilanne pysyy 
hyvänä.   

Päivitetyssä mallinnuksessa (16.6.2021) on arvioitu, että veden lämpötila voi 
jäähdytysvesimäärän pienennyttyä myös kesällä nousta yli yhden asteen 
enimmillään alle kilometrin etäisyydellä jäähdytysvesien purkupaikasta. 
Lämpötilan nousu nopeuttaa biologisia toimintoja ja lämpöpäästön 
seurauksena kasviplanktonin määrän arvioidaan lisääntyvän Kiehimänjoen 
edustalla, jos ylimääräisiä ravinteita on saatavilla.  

Vaikutukset pohjaeläimistöön 

Paltaselältä on käytettävissä pohjaeläintietoja yhdeltä syvännepohjaeläinten 
näytteenottokerralta vuodelta 2009. Sen perusteella Paltaselän 
syvännepohjaeläimistö ilmentää hyvää tilaa. Koska pohjaeläinyhteisön 
rakenteesta ei ole myöhempiä tietoja, on hankkeen vaikutuksia Paltaselän 
pohjaeläimistöön arvioitu yleisellä tasolla. 

Hakemuksessa on arvioitu, että biojalostamon päästöillä voi olla vaikutuksia 
purkupaikkojen lähialueilla, mutta laajemmin vaikutukset jäävät lieviksi. 
Merkittävin pohjaeläimistövaikutuksia aiheuttava tekijä olisi vähähappisuus. 
Arvion mukaan Paltaselän pohjoisosan syvänteissä alusveden happitilanne voi 
heikentyä ja muuttaa pohjaeläinlajiston rakennetta. Kauempana Paltaselällä ei 
vaikutuksia ilmenisi.  

Vaikutukset kalastoon 

Oulujärven kalastoa ja saaliita on seurattu kalataloudellisessa 
velvoitetarkkailussa vuodesta 1986 alkaen. Oulujärven kalasto on 
monipuolinen. Tärkeimmät saalislajit ovat olleet kuha, hauki, muikku, ja 
ahven. Myös madetta pyydetään talvisin. Saaliiksi saadaan lisäksi siikaa, 
taimenta, järvilohta ja särkikaloja. Vuonna 2015 Oulujärvellä toimi 58 
kaupallista kalastajaa, joista 23 kalasti Paltaselällä. Kalastustiedustelun 
mukaan kotitarvekalastajia oli 2020. Kokonaissaalis vuonna 2015 oli 354 
tonnia, josta kaupallisen kalastuksen osuus oli noin kaksi kolmannesta. Tästä 
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kuhasaalis muodosti neljäsosan, hauki- ja muikkusaalis molemmat noin 
viidenneksen ja ahvensaalis noin kymmenesosan. Särkikalat muodostivat noin 
viidenneksen kaupallisen kalastuksen saaliista. 

Paltaselkä on tärkeä kalojen kutualue. Erityisesti muikku ja kuha kutevat 
laajoilla alueilla Paltaselällä. Päivitetyssä mallinnuksessa (16.6.2021) on 
arvioitu, että jätevesipäästöt voivat vaikuttaa lähinnä syyskutuisten lajien 
elinolosuhteisiin Paltaselän pohjoisosassa. Tämä vaikutus johtuu pääasiassa 
lievästä rehevöitymisestä ja sen seurausilmiöistä. Happitilanne sen sijaan 
pysyy syyskutuisten lajienkin kannalta edelleen hyvänä.  

Sulfaattipitoisuuden on arvioitu kohoavan vähävetisenä vuonna enimmillään 
noin 30 mg/l ja Kiehimänjoen juoksutuskatkon aikana 58 mg/l purkupaikan 
läheisyyteen rajoittuvalla alueella. Pitoisuustaso on kalastolle haitaton. 
Vaikutusarvion perusteella sulfaatin ja muiden suolojen mallinnuksen 
mukaisella pitoisuustasolla ei myöskään kerrostuneisuus voimistu eivätkä 
suolapäästöt aiheuta kalojen karkottumista. 

Biojalostamon metallipäästöjen vaikutukset veden laatuun on hakemuksessa 
arvioitu vähäisiksi, eikä niillä ole vaikutuksia kalastoon. Elohopean, 
kadmiumin, lyijyn ja nikkelin pitoisuudet alittavat purkuputken suulla 
ympäristönlaatunormit. Myöskin muiden haitta-aineiden, kuten AOX-
yhdisteiden ja puun uuteaineiden pitoisuuslisäykset ovat niin pieniä, että niillä 
ei ole arvioitu olevan merkittävää vaikutusta Paltaselän kalastoon tai muuhun 
eliöstöön. Mallinnuksen yhteydessä on kuitenkin todettu, että selluteollisuuden 
alapuolisilla vesialueilla on havaittu mateiden lisääntymishäiriöitä. Tämän on 
esitetty johtuvan kalojen hormonitoimintaan vaikuttavista aineista, joita voivat 
olla muun muassa hartsihapot ja kasvisterolit. Tätä vaikutusta ei mallinnuksen 
mukaan voida Oulujärven osalta kokonaan sulkea pois.  

Vaikutus Oulujärven vesimuodostuman ekologiseen luokkaan 

Oulujärven vesimuodostuman pinta-ala on noin 900 km2. Se muodostuu 
Paltaselästä, Ärjänselästä ja Niskanselästä. Oulujärven vesimuodostuman 
pintavesityyppi on suuret humusjärvet.  

Vesimuodostuman ekologinen tila on kolmannella vesienhoitokaudella 
luokiteltu hyväksi. Ekologinen luokittelu on tehty kasviplankton- ja 
pohjaeläintekijöiden sekä fosfori- ja typpipitoisuuden perusteella. 
Klorofyllinäytteitä on käytettävissä kaikilta seliltä yhdeltä havaintopaikalta 
paikkakohtaisen näytemäärän ollessa 3–15 näytettä. Kasviplanktonin lajisto- ja 
biomassanäytteitä on otettu kuutena vuotena Niskanselältä yhdeltä ja 
Ärjänselältä sekä Paltaselältä molemmista kahdelta havaintopaikalta.  

Pohjaeläintuloksia on kolmannella luokittelukaudella ollut käytettävissä vain 
Niskanselän syvännepohjaeläimistöstä yhdeltä havaintopaikalta kahdelta 
vuodelta. Kokonaisfosfori- ja kokonaistyppiaineisto koostuu Niskanselältä, 
Paltaselältä ja Ärjänselältä kultakin yhdeltä paikalta otetuista näytteistä. 
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Ympäristöluvan sallimien enimmäispäästöjen perusteella tehdyssä 
mallinnuksessa on arvioitu, että biojalostamon päästöjen vaikutukset 
rajoittuvat Paltaselän pohjois- ja keskiosaan. Vaikutukset fysikaalis-
kemiallisiin tekijöihin rajoittuvat mallinnuksen mukaan Paltaselälle, jossa 
kokonaisfosforipitoisuus olisi tasolla 14–21 µg/l. Typpipitoisuus olisi tasolla 
360–410 µg/l. Näiden pitoisuusmuutosten perusteella fysikaalis-kemiallinen 
luokka pysyisi edelleen hyvänä.  

Kolmannella vesienhoitokaudella Oulujärven vesimuodostuman laskennallisen 
ekologisen luokituksen kasviplanktontekijä ilmentää erinomaista tilaa, mutta 
sijoittuu hyvän ja erinomaisen luokan rajalla. Kasviplanktontekijän alatekijät 
ovat a-klorofylli, kokonaisbiomassa, sinilevien prosenttiosuus ja 
kasviplanktonin trofiaindeksi. Näistä klorofylli ja haitallisten sinilevien osuus 
ilmentävät erinomaista tilaa ja kokonaisbiomassa sekä trofiaindeksi hyvää 
tilaa.  

Mallinnuksessa on arvioitu, että Oulujärven vesimuodostuman 
kasviplanktontekijän huonontuminen erinomaisesta hyväksi edellyttäisi 
purkupaikan lähialueella tilaluokan heikentymistä yhdellä luokalla ja 
kauempana Paltaselällä puolella tilaluokalla. Hakemuksessa on kuitenkin 
arvioitu, että vesimuodostuman tila säilyy hyvänä, vaikka Paltaselän rehevyys 
lisääntyisikin hieman.   

Niskanselän pohjaeläimistön syvännepohjaeläinindeksi ilmentää tyydyttävää 
tilaa ja prosenttinen mallinkaltaisuus erinomaista tilaa. Kokonaisuudessaan 
pohjaeläintekijä ilmentää hyvää tilaa. Pohjaeläimistön tilan on arvioitu 
heikkenevän pukupaikan lähialueen syvänteissä, mutta hanke ei vaikuta koko 
Oulujärven vesimuodostuman ekologiseen luokkaan. 

Fysikaalis-kemiallisen luokittelun alatekijät kokonaisfosfori ja kokonaistyppi 
ilmentävät laskentatuloksen mukaan erinomaista tilaa ja asiantuntija-arvion 
mukaan hyvää tilaa. Näytteitä on otettu Niskanselältä, Ärjänselältä ja 
Paltaselältä jokaisesta yhdestä paikasta. Näillä havaintopaikoilla 
keskimääräinen fosforipitoisuus on vuosina 2012–2017 ollut 13 µg/l. 
Biojalostamon jätevesipäästö nostaisi sitä keskimäärin 0,7 µg/l. 
Fosforipitoisuus ilmentäisi edelleen erinomaista tilaa. Tyyppipitoisuus on ollut 
Paltaselällä ja Ärjänselällä 370 µg/l ja Niskanselällä 314 µg/l. Biojalostamon 
vaikutus olisi keskimäärin 11 µg/l ja myös typpipitoisuus ilmentäisi edelleen 
erinomaista tilaa. 

Vaikutukset Kiehimänjoen Leppikosken voimalan juoksutuskatkon aikana 

Leppikosken voimala sijaitsee Kiehimänjoessa noin kahdeksan kilometriä 
jokisuusta ylävirtaan. Joessa ei ole laajempia levennyksiä lukuun ottamatta 
Paltamon kohdalla olevaa Putikon allasta. Tästä johtuen Leppikosken 
säännöstely vaikuttaa varsin suoraan virtaamaan jokisuulla. 
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Kiehimänjoen keskivirtaama on vuosina 2011–2017 ollut 118 m3/s. 
Vähävirtaamaisia päiviä, jolloin virtaama on ollut alle 5 m3/s, on vuosina 
2009–2018 ollut keskimäärin kaksi päivää kuukaudessa. 

Mallilla on laskettu kuuden päivän mittaisen juoksutuskatkon aiheuttama 
sulfaattipitoisuuden nousu etäännyttäessä jäteveden purkupaikalta kauemmas 
Paltaselälle. Pitoisuusmuutokset on arvioitu noin yhden kilometrin, 1,9 
kilometrin ja 3,7 kilometrin etäisyydellä Kiehimänjoen suulta. 
Juoksutuskatkon aikana veden keskimääräinen sulfaattipitoisuus nousee 
purkupaikan lähimmällä pisteellä arvoon 58 mg/l alentuen 1,9 kilometrin 
päässä arvoon 33 mg/l ja edelleen Laanniemen edustalla arvoon 29 mg/l. 
Pitoisuus on suurimmillaan yhden päivän ajan nollavirtaamanjakson 
viimeisenä tai sitä seuraavana päivänä. Lyhemmät nollavirtaamajaksot 
aiheuttivat mallin mukaan hetkellisiä pitoisuusnousuja, mikäli pieni virtaama 
ajoittui yhtä aikaa kevyen tuulen kanssa. Lyhempiaikaiset pitoisuusnousut 
näkyivät pääasiassa purkupaikkaa lähinnä olevalla aikasarjapisteellä, 
kauempana olevilla pisteillä pitoisuusnousu oli selvästi vähäisempää. 
Mallinnuksen perusteella jätevesi ei juoksutuskatkonkaan aikana merkittävästi 
leviä Mieslahdelle. 

Oikeudellinen arviointi vesistön merkittävästä pilaantumisesta  

Ympäristönsuojelulain 49 §:n 1 momentin 2 kohdan mukaan ympäristöluvan 
myöntäminen edellyttää, ettei toiminnasta, asetettavat lupamääräykset ja 
toiminnan sijoituspaikka huomioon ottaen, aiheudu yksinään tai yhdessä 
muiden toimintojen kanssa merkittävää ympäristön pilaantumista. 
Ympäristönsuojelulain 51 §:n 2 momentin mukaan pilaantumisen 
merkittävyyttä arvioitaessa on otettava huomioon, mitä vesienhoitolain 
mukaisessa vesienhoitosuunnitelmassa esitetään toiminnan vaikutusalueen 
vesien tilasta ja käytöstä. 

Vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annetulla lailla on pantu 
täytäntöön vesipolitiikan puitedirektiivi (2000/60/EY). Direktiivi edellyttää, 
että vesimuodostumien tulee saavuttaa hyvä tila direktiivin liitteessä V 
vahvistettujen vaatimusten mukaisesti. 

Euroopan unionin tuomioistuin on 1.7.2015 antanut vesipuitedirektiivin 4 
artiklan 1 kohdan tulkintaa koskevan ennakkoratkaisun, niin sanotun Weser-
tuomion, asiassa C-461/13. Tässä tuomiossa on otettu kantaa mainittuun 
direktiivin kohtaan sisältyvän vesimuodostuman tilan huononemisen käsitteen 
tulkintaan. Tuomion mukaan vesimuodostuman ekologinen tilaluokka 
huononee heti, jos yhdenkin liitteessä V määritellyt alatekijän luokka 
huononee yhdellä luokalla, vaikka tämä huononeminen ei johda 
pintavesimuodostuman luokan alenemiseen kokonaisuudessaan.  
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Biojalostamon päästöjen vaikutus veden laatuun ja eliöstöön  

Mallinnuksen mukaan Oulujärvessä eniten merkitystä rehevöitymisilmiöiden 
esiintymisen kannalta on fosforipitoisuuden muutoksella, koska fosfori 
säätelee Oulujärvessä perustuotannon määrää. Biojalostamon ravinnepäästöt 
aiheuttaisivat ympäristöluvan sallimien enimmäispäästöjen mukaisessa 
kuormitustilanteessa fosforipitoisuuden nousua Paltaselällä 
normaalivirtaamaisena vuonna 1–3 µg/l. Tämä tasoisen pitoisuusnousun on 
mallinnuksen perusteella arvioitu aiheuttavan lievää rehevyyden 
voimistumista Mieslahden länsiosassa ja Paltaselän pohjoisosassa. Ennalta 
arvioiden haitallisten rehevöitymisilmiöiden, kuten sinilevien runsastumisen, 
ei arvioida voimistuvan merkittävää pilaantumista ilmentävälle tasolle.  

Mallinnuksen mukaan Leppikosken voimalan juoksutuskatkojen seurauksena 
jätevesi ei kerry syvänteisiin niin, että se aiheuttaisi merkittävää 
ravinnepitoisuuksien nousua, kerrostumista tai happiongelmia. 

Biojalostamon jätevedet on määrätty käsiteltäväksi tertiäärikäsittelyä 
vastaavan tasoisesti. Näin ollen AOX-yhdisteiden ja uuteaineiden päästöt ja 
vaikutukset pienenevät asiakirjoissa esitetyistä eivätkä aiheuta vesistössä 
merkittävää pilaantumista. 

Oulujärven valuma-alueella on toiminnassa oleva Terrafame Oy:n kaivos 
Sotkamossa, jonka päästöt päätyvät Oulujärveen Kajaaninjoen kautta ja 
suunnitteilla oleva Mieslahden kaivos, jonka jätevedet tultaisiin johtamaan 
Paltaselän Mieslahteen. Asiakirjoista saatavan selvityksen mukaan Mieslahden 
kaivosvedet laimenevat nikkeliä lukuun ottamatta hyvin jo purkupaikalla ja 
pitoisuudet alittavat vaarallisten aineiden asetuksen (1022/2006) 
ympäristönlaatunormit. Kaivoksen sulfaattipäästö on melko pieni etenkin 
verrattuna biojalostamon sulfaattipäästöön. Mieslahden kaivoksen päästöt 
eivät nosta merkittävästi metallien tai sulfaatin pitoisuuksia Kiehimänjoen 
edustalla biojalostamon jätevesien purkualueella.  

Hallinto-oikeus toteaa, että Terrafame Oy:n kaivoksen sulfaattipäästö on 
saman tasoinen biojalostamon päästön kanssa. Kun otetaan huomioon 
Kajaaninjoen virtaama, joka kaksinkertaistaa Paltaselän eteläosan virtaaman, 
jää sulfaattipitoisuus Terrafamen päästöistä huolimatta Paltaselällä edelleen 
niin pieneksi, että suolakerrostumisen riski on vähäinen. Terrafamen 
kaivoksen metallipäästöistä ei asiakirjoissa ole esitetty tietoja. Oulujärven 
metallipitoisuudet eivät kuitenkaan ole tarkkailutulosten mukaan nousseet. 
Näin ollen on arvioitavissa, että metallipitoisuudet pysyvät edelleen selvästi 
vaarallisten aineiden asetuksessa määriteltyjä ympäristönlaatunormeja 
pienempinä.  

Asiakirjoissa on esitetty selvitystä jäteveden mahdollisesta kulkeutumisesta 
Mieslahdelle. Mallinnusten mukaan jätevesi lähtee kulkeutumaan Paltaselän 
keskiosaa kohti Mieslahdelle suuntautuvan leviämisen rajoittuessa lahden 
länsiosaan. Kiehimänjoen juoksutuskatkon aikana voimakkain jäteveden 
kulkeutuminen yltäisi etelärannan myötäisesti Kiviniemen tasolle.  
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Jäteveden sekoittumisen tehostamiseksi lupapäätöksessä on lupamääräyksessä 
79 määrätty jätevesien purkuputken varustamisesta jätevesivirtausta 
hajottavalla järjestelmällä. 

Paltaselän syvänteet ovat melko matalia ja laaja-alaisia. Tässä tilanteessa 
suolapäästöjen ei mallinnusten perusteella arvioida kerrostuvan syvänteisiin. 
Myöskään pohjan läheisen vesikerroksen happitilanne ei vähävetisenäkään 
vuotena heikkene tasolle, jossa aiheutuisi eliöstölle haitallista elohopean 
metyloitumista tai rikkivedyn muodostumista. 

Hallinto-oikeus katsoo, että edellä esitetty huomioon ottaen asiassa ei ole tullut 
ilmi sellaisia seikkoja, joiden mukaan biojalostamon päästöt vesistöön myös 
varovaisuusperiaate huomioon ottaen ennalta arvioiden aiheuttaisivat 
merkittävää pilaantumista ilmentäviä muutoksia vesistön ravinne-, haitta-aine- 
ja suolapitoisuuksissa tai vesistön happioloissa.  

Koska ravinnepitoisuuksien nousu on verrattain pieni, on myös riski 
rehevöitymisilmiöiden merkittävästä lisääntymisestä tai merkittävien 
lajistomuutosten ilmenemisestä kasviplankton- ja pohjaeläinyhteisöissä pieni. 

Paltaselkä on tärkeä kalojen kutualue. Siellä myös kalastetaan paljon. Hallinto-
oikeus katsoo, että biojalostamon päästöt eivät muuta kalaston elinolosuhteita 
tai kalaston rakennetta Paltaselällä merkittävää pilaantumista ilmentävällä 
tavalla. 

Asiakirjoissa ei ole tarkasteltu Oulujärven säännöstelyn alarajan mukaista 
tilannetta ja vaikutusarvioon on tältä osin jäänyt epävarmuutta. Koska 
säännöstelylupa kuitenkin mahdollistaa myös toteutettua säännöstelykäytäntöä 
suuremman vedenkorkeuden vaihtelun ja koska alhaisilla vedenkorkeuksilla 
lupapäätöksessä tarkoitetun toiminnan merkitys vesistön pilaantumisessa voi 
korostua, on hallinto-oikeus varovaisuusperiaatteen huomioon ottaen lisännyt 
lupamääräyksiin säännöstelyn vaikutuksia koskevan selvitysvelvoitteen. 
Aluehallintovirasto voi tarvittaessa antaa määräyksiä pilaantumisen 
ehkäisemisestä tilanteessa, jossa vedenkorkeus Oulujärvessä alittaa pitkällä 
aikavälillä toteutuneen ja hakemuksessa esitetyn vaikutusarvion perusteena 
olleen vedenkorkeuden. 

Vaikutus Oulujärven vesimuodostuman ekologiseen luokkaan 

Vesimuodostuman ekologinen luokka määritellään vesienhoidon 
järjestämisestä annetun valtioneuvoston asetuksen 12 §:n 2 momentin ja 
vesipuitedirektiivin liitteen V mukaisesti vesimuodostuman biologisten 
tekijöiden perusteella, joita tukevat fysikaalis-kemialliset tekijät sekä 
hydrologis-morfologiset tekijät.  

Korkein hallinto-oikeus on 19.12.2019 antanut päätöksen taltionumero 6070 
Finnpulp Oy:n sellutehtaan ympäristölupaa koskevassa valitusasiassa. Oikeus 
on todennut, että unionin tuomioistuimen Weser-tuomiossa vahvistaman 
tulkinnan mukaan kansallinen viranomainen ei saa myöntää lupaa 
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toimenpiteelle, jonka seurauksena pintavesimuodostuman jonkun laadullisen 
tekijän tilaluokka heikkenisi. Päätöksen mukaan ympäristönsuojelulain 49 §:n 
2 kohdassa tarkoitettuna merkittävänä pilaantumisena tai sen vaarana on 
pidettävä sellaista olennaisen lisäkuormituksen vesistössä aiheuttamaa 
kokonaisvaikutusta, joka johtaa pintavesimuodostuman tilan tai sen laadullisen 
tekijän heikkenemiseen. Ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavan 
toiminnan seurausten todennäköisyyttä ja haitallisuutta arvioitaessa on otettava 
huomioon myös ympäristönsuojelulain 20 §:n 1 kohdan mukainen 
varovaisuusperiaate. 

KaiCell Fibers Oy:n biojalostamon päästöt kohdistuvat Oulujärven 
vesimuodostumaan, jonka pinta-ala on noin 900 km2. Tulovirtaama 
Paltaselkään biojalostamon jäähdytys- ja jätevesien purkukohdassa on vuosina 
2011–2017 ollut 118 m3/s. Paltaselän eteläosassa Kajaaninjoen 
liittymäkohdassa virtaama on noin 220 m3/s.  

Kolmannella vesienhoitokaudella Oulujärven vesimuodostuma on luokiteltu 
hyvään ekologiseen tilaan eikä siihen kohdistu huonontumisen riskiä 
luokittelukauden päästöjen perusteella. Fysikaalis-kemialliset tekijät 
kokonaistyppi ja kokonaisfosfori ovat laskentatuloksen mukaan erinomaisessa 
tilaluokassa. Lupapäätöksessä on tuotu esiin luokittelutuloksiin kuuluva 
asiantuntija-arvio, jonka mukaan fysikaalis-kemiallinen tila sijoittuu hyvään 
tilaluokkaan.  

Vesimuodostuman biologisista luokittelutekijöistä on kolmannen kauden 
luokittelua varten ollut käytettävissä aikaisempaa yksipuolisempi aineisto. 
Ainoastaan kasviplanktontekijästä on aineistoa ollut saatavissa kaikilta 
selkäalueilta.  

Kasviplanktontekijän alatekijöistä klorofyllipitoisuus ja haitallisten sinilevien 
osuus ilmentävät kolmannella luokittelukaudella erinomaista tilaa. 
Kokonaisbiomassa ja kasviplanktonin trofiaindeksi ilmentävät hyvää tilaa. 
Koko kasviplanktontekijä on laskennallisesti luokittunut erinomaiseen 
tilaluokkaan, luokan alarajalle. Asiantuntija-arvion mukaan 
kasviplanktontekijä sijoittuu tilaluokkaan hyvä.  

Hallinto-oikeus toteaa, että koska vesimuodostumien ekologinen luokittelu on 
tehty vesienhoitoa varten, ei luokittelutulosten esittämisessä ole otettu 
huomioon tietojen mahdollista käyttöä ympäristölupaharkinnassa, missä 
tietojen tarkkuudelta edellytetään vesienhoidon suunnittelua suurempaa 
yksityiskohtaisuutta.  

Oulujoen-Iijoen vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelmassa vuosille 2022–
2027 on tyypittelyperusteiden osalta viitattu Suomen ympäristökeskuksen 
raporttiin 37/2019, Pintavesien tilan luokittelu ja arviointiperusteet 
vesienhoidon kolmannella kaudella. Sen mukaan suurten humusjärvien 
tyypissä klorofyllipitoisuus on erinomaisessa tilaluokassa alle 6 µg/l ja 
hyvässä tilaluokassa 6–11 µg/l. Oulujärven vesimuodostumassa 
klorofyllipitoisuuden laskennallinen arvo kolmannella vesienhoitokaudella on 
5,72 µg/l. Haitallisten sinilevien osuus on erinomaisessa tilaluokassa alle 5 % 
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ja hyvässä luokassa 5–20 %. Oulujärven vesimuodostumassa sinilevien osuus 
on 4,07 %. Kokonaisbiomassa ja trofiaindeksi sijoittuvat molemmat hyvän 
luokan luokkavälin keskivaiheille.  

Oulujärven vesimuodostuman klorofyllipitoisuus on kahden tilaluokan rajalla. 
Tästä syystä klorofyllitulosten sijoittumiseen erinomaiseen tilaluokkaan 
sisältyy epävarmuutta, joka aiheutuu muun ohella laskentatulosten ja 
luokkarajojen lukuarvojen erilaisesta esittämistarkkuudesta. Myös 
näytteenottopaikkojen muutos edelliseen vesienhoitokauteen verrattuna on 
voinut heikentää tulosten vertailukelpoisuutta. Hallinto-oikeus katsoo, että 
tässä tilanteessa asiantuntija-arvion merkitys korostuu. Näin ollen 
kasviplanktontekijän tilaluokan muutos toisen vesienhoitokauden hyvästä 
luokasta kolmannen kauden erinomaiseen luokkaan jää tosiasiassa 
epävarmaksi, mikä on otettava huomioon ympäristölupaharkintaa tehtäessä. 

Edellä esitetyn perusteella kasviplanktontekijän laskennallisen tilaluokittelun 
antamaa tulosta Oulujärven vesimuodostuman tilasta tai mainitun osatekijän 
mahdollista muuttumista yksin ei voida käyttää Weser-tuomiossa ja Finnpulp-
päätöksessä esitetyllä tavalla merkittävän pilaantumisen arviointiin. 

Luokitteluun liittyvästä epävarmuudesta huolimatta hallinto-oikeus pitää 
kuitenkin selvänä, että kasviplanktontekijän luokka ei biojalostamon päästöjen 
seurauksena tule Oulujärven vesimuodostumassa huononemaan hyvää 
huonommaksi. Tätä tukevat fysikaalis-kemiallinen luokitus ja mallin antamat 
ravinnepitoisuuksien muutosarviot. Paltaselän koillisosassa 
ravinnepitoisuudet, erityisesti fosforipitoisuus, voivat biojalostamon 
jätevesipäästöjen seurauksena kasvaa ja se voi heijastua myös klorofyllin ja 
muun perustuotannon määrään. Jäähdytysvesien lämpöpäästö nostaa 
järviveden lämpötilaa kasviplanktonin kasvua voimistavalla tavalla 
purkuputken lähistöllä. Nämä muutokset eivät kuitenkaan ole niin suuria, että 
ne vaikuttaisivat koko vesimuodostuman tilaan ekologista luokkaa 
heikentävästi. Hallinto-oikeus toteaa lisäksi, että vesimuodostuman ekologista 
tilaa arvioidaan kokonaisuutena vesienhoitolain mukaisesti. Vesimuodostuman 
sisällä pienempien alueiden ravinnepitoisuudet ja eliöstön rakenne voivat erota 
toisistaan.  

Edellä esitetyn perusteella on epävarmaa, onko Oulujärven vesimuodostuman 
kasviplanktontekijän tilaluokka tosiasiassa noussut hyvästä erinomaiseksi. 
Hallinto-oikeus pitää tässä tilanteessa asiantuntija-arviota laskennallista 
arviota luotettavampana. Oulujärven vesimuodostuman hyvään ekologiseen 
tilaan ei kolmannella kaudella kohdistu heikkenemisen riskiä nykyisen 
kuormituksen johdosta. Hallinto-oikeus katsoo, että biojalostamon päästöistä 
ei aiheudu riskiä vesimuodostuman ekologisen tilan tai sen laatutekijöiden 
huononemisesta yksin eikä yhdessä muun toiminnan päästöjen kanssa 
myöskään varovaisuusperiaate huomioon ottaen. 
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Johtopäätös vesistön merkittävästä pilaantumisesta  

Mallinnusten mukaan biojalostamon jätevesipäästöt jäävät virtaamaltaan 
keskimääräisenä ja kuivanakin vuonna niin vähäisiksi, ettei niistä aiheudu 
veden laatuun tai eliöstöön kohdistuvia merkittävää pilaantumista aiheuttavia 
vaikutuksia. Perustuotanto voi kasvaa purkupaikan lähialueella, mutta 
rehevöitymisilmiöiden, kuten sinilevien ja päällyslevästön runsastuminen eivät 
voimistu merkittävää pilaantumista ilmentävälle tasolle Paltaselälläkään. 
Koska biojalostamon jätevesipäästöt eivät yhdessä Terrafame Oy:n ja 
Elementis Minerals B.V. Branch Finlandin Mieslahden suunnitellun kaivoksen 
jätevesien kanssa oleellisesti voimista kerrostumista eivätkä heikennä 
Paltaselän happioloja, ei kalastolle eikä pohjaeläimistölle ennalta arvioiden 
aiheudu merkittäviä haittoja. Kalastolle aiheutuvien haittojen todennäköisyyttä 
vähentää hankesuunnitelman muutos, jonka mukaan jäähdytys toteutetaan 
talvella jäähdytystorneja käyttäen.  

Jätevesi ei myöskään kulkeudu Mieslahdelle siinä määrin että siellä aiheutuisi 
merkittävää pilaantumista yksin tai yhdessä Elementis Minerals B. V. Branch 
Finlandin Mieslahden kaivoksen kanssa. Vedenoton aiheuttama imuvaikutus 
pienenee, kun jäähdytys tullaan toteuttamaan talvella jäähdytystorneilla. 
Jäähdytysvesi muodostaa suurimman osan vedenotosta ja näin ollen 
imuvaikutus pienenee erityisesti heikoimman sekoittumisen aikana järven 
ollessa jäässä. 

Edellä mainittu huomioon ottaen biojalostamon päästöt eivät aiheuta 
ympäristönsuojelulaissa tarkoitettua merkittävää pilaantumista Paltaselällä tai 
muussa osassa Oulujärveä.  

Oulujärven vesimuodostuma on kolmannella vesienhoitokaudella luokiteltu 
hyvään ekologiseen tilaan. Biologisista luokittelutekijöistä on ollut 
käytettävissä aineistoa kaikista vesimuodostuman osista ainoastaan 
kasviplanktontekijästä. Kasviplanktontekijä on laskennallisessa luokittelussa 
sijoittunut erinomaisen luokan alarajalle. Asiantuntija-arvion mukaan 
vesimuodostuma sijoittuu edelleen hyvään tilaluokkaan.  

Kun otetaan huomioon vesimuodostuman suuri koko, jätevesipäästöjen 
aiheuttaman ainepitoisuuksien nousun rajoittuminen pääosin Paltaselälle, 
tilaluokitukseen sisältyvä epävarmuus ja asiantuntija-arvio vesimuodostuman 
tilasta sekä asiassa saadut muut selvitykset Oulujärven veden laadusta ja 
eliöstön tilasta, eivät biojalostamon ympäristöluvan mukaiset päästöt aiheuta 
Oulujärven vesimuodostumassa eivätkä myöskään Paltaselällä ympäristöluvan 
myöntämisen esteeksi muodostuvaa merkittävää pilaantumista.  

Muut ympäristövaikutuksia koskevat valitusperusteet 

Purkupaikan siirtäminen  

Suomen luonnonsuojeluliiton Kainuun piiri ry asiakumppaneineen sekä 
 ovat vaatineet, että jätevesien purkupaikka on 
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siirrettävä etäämmäs Kiehimänjoen suulta. Hallinto-oikeus toteaa, että 
purkupaikkavaihtoehtoja on selvitetty YVA-prosessin yhteydessä. 
Toiminnanharjoittaja on hakemuksen mukaan valinnut purkupaikan lähinnä 
hyvien sekoittumisolosuhteiden perusteella. Hallinto-oikeus katsoo, että 
purkupaikkavaihtoehdot on hankkeen YVA-prosessissa ja 
ympäristölupaharkinnan kannalta selvitetty riittävällä tavalla. 

Lupahakemuksessa esitettyjen mallinnusten ja muiden selvitysten perusteella 
ja kun edellä vesistövaikutuksista todetun lisäksi otetaan erityisesti huomioon 
lämpöpäästön ajoittuminen vain kesäaikaan, ovat biojalostamon jäte- ja 
jäähdytysvedet purettavissa hakemuksessa esitettyihin paikkoihin ilman, että 
siitä seuraa ympäristönsuojelulaissa tarkoitettua luvan myöntämisen esteenä 
olevaa merkittävää vesistön pilaantumista. Selvyyden vuoksi hallinto-oikeus 
toteaa, että YVA-prosessi ja siinä tehty arvio parhaasta jätevesien 
purkupaikasta ei sido ympäristöluvan hakijaa, vaan tämä voi hakea lupaa 
johtaa jätevedet muuhunkin purkupaikkaan. Lupaviranomainen arvioi, 
aiheutuuko purkupaikkavalinnan seurauksena merkittävää vesistön 
pilaantumista ja luvan myöntämisen este.  

Jätevesien sisältämiä haitta-aineita ja vesistön tilatietoa koskevat 
vaatimukset 

Suomen luonnonsuojeluliiton Kainuun piiri ry asiakumppaneineen on muun 
ohella esittänyt lukuisia haitta-aineiden pitoisuusmäärityksiin ja 
eliöstövaikutuksiin liittyviä vaatimuksia sekä vaatinut päästörajojen 
määräämistä kaikille merkittäville luvanvaraisille aineille.  

Hallinto-oikeus toteaa, että lupapäätöksen liitteenä 4 olevaan 
jätevedenpuhdistamon päästötarkkailuohjelmaan kuuluvat toksisuustestit, 
joiden perusteella voidaan saada yleiskuva jäteveden myrkyllisyydestä. 
Tarkkailuohjelmaan kuuluu lisäksi määräys keskeisten haitta-aineiden, kuten 
COD:n, AOX-yhdisteiden ja puun uuteaineiden karakterisoinnista. Hallinto-
oikeus pitää tätä riittävänä, etenkin kun muutoksenhakijat eivät ole esittäneet 
useimpien aineiden osalta biojalostamon toimintaan ja Oulujärveen liittyviä 
perusteluja selvitysvaatimuksilleen.  

Ympäristölupapäätöksessä ei myöskään voida edellyttää luvan saajalta yleisen 
ympäristötiedon hankkimista. Tämä koskee erityisesti muutoksenhakijoiden 
vaatimuksia kaikkien vesipuitedirektiivin liitteessä V määriteltyjen biologisten 
ja kemiallisten luokittelutekijöiden selvittämisestä. Hallinto-oikeus toteaa 
selvyyden vuoksi, että yksittäisten näytteiden perusteella voidaan saada 
lisätietoa muun muassa vesistön rehevöitymisestä ja eliöstön rakenteesta. 
Näillä erillisselvityksillä ei kuitenkaan voida suoraan täydentää 
vesimuodostumien luokitteluaineistoa, koska vesimuodostumien ekologisen 
tilan luokittelu on osa vesipuitedirektiiviin pohjautuvaa vesienhoidon 
oikeudellista järjestelmää, joka on kuvattu laissa vesienhoidon ja merenhoidon 
järjestämisestä. Vesienhoitolain 4 §:n mukaan Suomen ympäristökeskus, 
Luonnonvarakeskus ja elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset ovat 
vesienhoidon toimeenpanon vastuuviranomaiset. Nämä viranomaiset vastaavat 
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vesimuodostumien luokitteluaineistosta ja luokittelun toteuttamisesta. 
Vesienhoidon luokittelu tehdään kuuden vuoden jaksoissa ja muuttujien arvot 
lasketaan tästä pitkän ajan aineistosta vesienhoitokausittain ja valmistellaan 
osana vesienhoitosuunnitelmaa viranomaismenettelyssä. 
Vesienhoitosuunnitelmat ja niiden pohjana olevat vesimuodostumakohtaiset 
luokittelut hyväksyy valtioneuvosto. Hallinto-oikeus toteaa lisäksi, että 
vesipuitedirektiiviin perustuvaa ekologisen tilan arviointia ei ole tarkoitettu 
sovellettavaksi vesimuodostumien osiin tai yksittäisiin näytteenottopaikkoihin 
vaan ekologinen tila arvioidaan vesien- ja merenhoitoa koskevan lain 
mukaisesti vesimuodostumatasolla. 

Vaatimuksesta päästörajojen määräämiseksi kaikille merkittäville 
luvanvaraisille aineille hallinto-oikeus toteaa, että aineiden ympäristöön 
päästämisen luvanvaraisuus kytkeytyy siitä aiheutuviin 
pilaantumisvaikutuksiin lukuun ottamatta vaarallisten aineiden asetuksella 
erikseen säädeltyjä sellaisia aineita, joita ei saa lainkaan päästää esimerkiksi 
pintaveteen. Lupapäätöksessä on määrättävä päästöraja-arvo niille aineille, 
jotka lupahakemuksessa esitettyjen tietojen perusteella voivat aiheuttaa 
purkuvesistössä pilaantumista. Tätä arvioidaan osaltaan muun muassa 
vaarallisten aineiden asetuksessa annettujen ympäristönlaatunormien kautta. 
Se, että tietty aine on lueteltu edellä mainitussa asetuksessa ei itsessään 
tarkoita, että lupapäätöksessä tulisi aina pilaantumisvaikutuksista riippumatta 
asettaa mainitulle aineelle päästöraja-arvo. Hallinto-oikeus katsoo, että 
lupapäätöksessä on annettu päästöraja-arvot ympäristönsuojelulain 49 § sekä 
52 §:n 1 ja 3 momentti huomioon ottaen merkityksellisille aineille ja 
tarkkailusta on määrätty ympäristönsuojelulain 62 §:ssä tarkoitetulla tavalla.  

Sekoittumisvyöhykettä ja parasta käyttökelpoista tekniikkaa (BAT) koskevat 
vaatimukset 

Suomen luonnonsuojeluliiton Kainuun piiri ry:n ja sen asiakumppaneiden 
valituksessa on muun ohella vaadittu korjaamaan sekoittumisvyöhyke 
mahdollisimman pieneksi ja korjaamaan veden puhdistuksen velvoitteet niin, 
että sekoittumisvyöhyke voidaan poistaa kahden vuoden kuluessa. Lisäksi 
toiminnassa on velvoitettava käyttämään BAT-tekniikoita. 

Hallinto-oikeus toteaa, että ympäristölupaprosessin yhteydessä ei ole haettu 
millekään aineelle sekoittumisvyöhykettä. Lupaviranomainen voi vaarallisten 
aineiden asetuksen 6b §:n mukaan määrätä sekoittumisvyöhykkeen vain 
toiminnanharjoittajan hakemuksesta.  

Puhdistusvelvoitteita koskevasta vaatimuksesta hallinto-oikeus toteaa, että 
toimintaa saadaan harjoittaa BAT-päätelmien mukaisesti. Biojalostamon 
toiminta on lupahakemuksen mukaan suunniteltu noudattaen toimialan BREF-
asiakirjaa ja BAT-päätelmiä eikä asiassa ole ilmennyt erityistä syytä edellyttää 
BAT-tasoa tehokkaampaa päästöjen hallintaa.  
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Hulevesien ja kaatopaikan suotovesien haitta-aineita ja käsittelyä koskevat 
vaatimukset 

Suomen luonnonsuojeluliiton Kainuun piiri ry asiakumppaneineen on vaatinut 
muun ohella hulevesien ainepitoisuuksien ja vaikutusten selvittämistä sekä 
luparajojen määräämistä.  ja hänen asiakumppaninsa samoin 
kuin  jakamattomien kuolinpesien 
osakkaat ovat kiinnittäneet huomiota hulevesistä aiheutuviin sekä 
maanrakennustöiden aikaisiin vesistöpäästöihin. 

Lupahakemuksessa ja sen täydennyksessä on kuvattu hulevesien johtaminen ja 
käsittely. Mahdollisesti likaantuneilta alueilta, kuten kemikaalien 
purkupaikoilta tulevat hulevedet pidetään teknisillä järjestelyillä erillään 
puhtaista hulevesistä ja johdetaan jätevedenpuhdistamolle.  Prosessialueen 
hulevedet johdetaan hulevesiviemäröinnillä öljynilmaisimella, säädettävällä 
patorakenteella ja sulkemismahdollisuudella varustettuun viivytysaltaaseen. 
Altaan valuma-alue on 38 ha ja se mitoitetaan viiden vuoden toistuvuudella 
tapahtuvalle rankkasateelle. Puunkäsittelyalueiden vedet johdetaan avo-ojissa 
toiseen viivytysaltaaseen, joka varustetaan säädettävällä sulkuluukulla ja jonka 
vesienkäsittelyä tehostetaan kosteikolla. Altaan valuma-alue on 37 ha ja se 
mitoitetaan kymmenen vuoden toistuvuudella tapahtuvalle rankkasateelle. 
Molemmat altaat suunnitellaan siten, että purkuojan enimmäisvirtaama ei 
kasva nykytilanteeseen verrattuna maankäytön muutoksista huolimatta. 
Hulevedet puretaan Mieslahteen.  

Lupahakemuksessa on esitetty myös tiedot rakentamisen aikaisesta hulevesien 
hallinnasta. Rakentamisen aikaiset kuivatusvedet johdetaan avo-ojilla 
viivytysaltaiden kautta osin tehdasalueen eteläpuoleiseen purkuojaan sekä osin 
tehdasalueen länsipuoleiseen Kylänpuroon. Viivytysaltaat rakennetaan urakan 
alussa ja niissä tulee olla pysyvä vesipinta kuormituksen vähentämiseksi. 
Savisten vesien käsittelyyn varaudutaan esimerkiksi suodatusrakenteilla.  

Lupamääräyksissä 13 ja 60 on määrätty tehdaskaatopaikan suoto- ja 
hulevesien käsittelystä. Kaatopaikan kuivatuskerroksen salaojavedet johdetaan 
kokooja- ja näytteenottokaivojen kautta jätevedenpuhdistamolle. Kaatopaikan 
sadevedet kootaan täyttöluiskan painanteeseen ja ohjataan pintarakenteella 
peitetyltä alueelta avo-ojalla hulevesien keräily- ja käsittelyjärjestelmään. 
Varastokentän valuma- ja hulevedet johdetaan jätevedenpuhdistamolle.  

Hallinto-oikeus katsoo, että hulevesien käsittely ja purku on suunniteltu 
asianmukaisesti niin, että likaantuneet hulevedet voidaan erottaa suoraan 
vesistöön purettavista vesistä ja johtaa jätevedenkäsittelyyn.  
Valituksenalaisessa päätöksessä on hulevesien käsittelystä ja johtamisesta 
annettu lupamääräykset 10–13. Lupamääräyksessä 12 on asetettu hulevesien 
selkeytysaltaista 1 ja 2 lähtevän veden kiintoainepitoisuuden raja-arvoksi 20 
mg/l. Asiassa hulevesien käsittelystä ja laadusta saatu selvitys huomioon 
ottaen ei muiden raja-arvojen asettaminen ennalta arvioiden ole tarpeen. 
Lupamääräyksessä 10 on määrätty rakentamisaikaisesta hulevesien käsittelystä 
ja asetettu vastaava kiintoainepitoisuuden raja-arvo selkeytysaltaista pois 
johdettavalle vedelle, eikä tältäkään osin muiden raja-arvojen asettamista 
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voida ennalta arvioiden pitää tarpeellisena. Sekä toiminnan että rakentamisen 
aikaisesta hulevesien käsittelystä ja kaatopaikan suotovesistä annetut 
lupamääräykset ovat ympäristönsuojelulain 52 ja 75 §:ien mukaisesti riittävät 
eikä niitä ole syytä muuttaa valituksessa esitetyillä perusteilla.  

Meluselvityksiä ja melua koskevien lupamääräysten riittävyyttä koskevat 
vaatimukset 

Suomen luonnonsuojeluliiton Kainuun piiri ry:n ja sen asiakumppaneiden 
valituksessa on vaadittu muun ohella laitoksen aiheuttaman melun, 
enimmäismelutasojen ja sisämelutasojen riittävää selvittämistä ja viitattu 
siihen, että meluvaikutukset on selvitetty puutteellisesti. 

Laitoksen toiminnasta aiheutuva melu on arvioitu osana laitoksen YVA-
menettelyä. Meluselvityksessä (Pöyry Finland Oy 1.6.2018) on todettu, että 
mallinnus käsittää laitosalueen nykytilan melumallinnuksen sekä uuden 
suunnitteilla olevan tehtaan käytönajan teollisuusmelun sekä kuljetusmelun 
mallinnukset. Lisäksi mallinnettiin informatiivisena laskelmana näiden kaikki 
yhdistelmät. Rakentamisen aikainen melu arvioitiin erikseen. Saadut tulokset 
on esitetty myös karttatarkasteluna. 

Meluselvityksen mukaan rakennusajan melu rajoittuu tehdasalueen 
lähiympäristöön ja sen vaikutus arvioidaan kohtalaiseksi. Tehtaan toiminnan 
aikainen melu aiheuttaa 1–2 dB(A) kasvun nykytilan keskiäänitasoon lähistön 
asuin- ja lomarakennuksien luona, jotka ovat lähellä nykyistä valtatietä tai 
junarataa. Kauempana tiestä, hiljaisemmilla alueilla, muutos nykytilaan 
nähden on suurempi ja on enimmillään valtatien 22 pohjoispuolella 11 dB. 
Melun luonne voi olla puutavaran käsittelyn ja kuorimoiden melun johdosta 
impulssimaista. Erillään nykytilan melulähteistä tarkasteltuna tehdasalueen 
toimintojen melu ei aiheuta päivä- eikä yöohjearvojen ylityksiä lähialueen 
asuin- tai lomarakennusten luona. Tehtaan liikenteen aiheuttama melu ylittää 
päivä- ja yöajan ohjearvot lähellä kulkureittejä sijaitsevien asuin- ja 
lomarakennusten luona. Nämä rakennukset sijaitsevat valtatien 22 
läheisyydessä hankealueen itäpuolella, Mieslahden kylällä sekä junaradan 
läheisyydessä Metelin alueella. Koska kohteet sijaitsevat lähellä kulkureittejä, 
aiheuttaa jo nykytilan tieliikennemelu ohjearvon ylityksiä ja on suurempi kuin 
biojalostamon liikenteen tuottama ympäristömelu. Tie- ja raideliikenteen 
kasvun vaikutus havaittavaan meluun on nykytilaan nähden suhteellisen 
vähäistä. 

Hallinto-oikeus toteaa, että hakemukseen liitetty melumallinnus on tehty 
perinteisin ja luotettavin menetelmin sekä Ympäristöministeriön ohjeita 
noudattaen. Mallinnuksen lähtötiedoissa on otettu huomioon laitoksen 
keskeiset melua tuottavat kohteet ja niiden äänitehotasot sekä toiminnasta 
aiheutuvan melun sisältämät impulssimaiset ja kapeakaistaiset elementit. 
Melumallinnus sisältää varsinaisen tehdasalueen lisäksi tie- ja raideliikenteen 
sekä raakaveden pumppaamon aiheuttaman melun. Alustavasti on mallinnettu 
myös mahdollisen valtatien 22 eteläpuolelle sijoitettavan meluvallin vaikutusta 
lähiympäristön asuinalueen melutasoon. Asiassa saadun selvityksen 
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perusteella toiminnasta ympäristöön aiheutuvasta melusta ja sen 
ehkäisemisestä on esitetty asianmukaiset ja riittävät tiedot ympäristöluvan 
myöntämisen edellytysten harkitsemiseksi. 

Valituksenalaisessa päätöksessä on annettu lupamääräys 37 laitoksen 
toiminnasta aiheutuvan melun raja-arvoista, lupamääräys 38 laitoksen 
meluntorjunnasta ja lupamääräys 39 tehtaan toiminnasta aiheutuvan 
melupäästön ja ympäristömelutason selvittämisestä. Lupamääräykset ovat 
ympäristönsuojelulain 49 § huomioon ottaen mainitun lain 52 §:n mukaisesti 
riittävät toiminnasta aiheutuvan ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi ja 
täyttävät metsäteollisuuden BAT-päätelmien kohdan BAT 17 vaatimukset 
parhaan käytettävissä olevan tekniikan hyödyntämisestä melupäästöjen 
vähentämiseksi. Hallinto-oikeus lisäksi toteaa, että sellutehtaan toimintaa 
koskevassa ympäristöluvassa ei voida määrätä terveydensuojelulain nojalla 
annettavista sisämelun raja-arvoista tai sisämelun selvittämistä koskevista 
määräyksistä. Valituksenalaisen päätöksen muuttamiseen yhdistyksen ja sen 
asiakumppaneiden valituksessa esitettyjen meluun liittyvien vaatimusten ja 
niiden perusteluiden johdosta ei ole syytä. 

Päästöjä ilmaan ja ilmastovaikutusten selvittämistä koskevat vaatimukset 

 jakamattomien kuolinpesien osakkaiden 
sekä Suomen luonnonsuojeluliiton Kainuun piiri ry:n ja sen asiakumppaneiden 
valituksissa on esitetty, että laitoksen päästöt ilmaan ja niiden 
käsittelymenetelmät sekä laitoksen ilmastovaikutukset on selvitetty 
puutteellisesti.  

Yhtiö on aluehallintovirastolle toimittamassaan hakemuksessa (Pöyry Finland 
Oy 30.11.2018) esittänyt toiminnasta aiheutuvat päästöt ilmaan 
päästökohteittain ja haitta-aineittain, savukaasujen puhdistustekniikat ja 
hajukaasujen käsittelytekniikat sekä erilliset pienemmät päästökohteet 
ilmapäästöille. Hakemukseen on sisältynyt ympäristönsuojelulain 78 §:n 
mukainen hakemus BAT-päästötasoja lievemmiksi päästöraja-arvoiksi 
soodakattilan ja meesauunin typenoksidipäästöille. Hakemuksessa on esitetty 
arvio ilmaan johdettavien päästöjen vaikutuksista ympäristöön ja ihmisten 
terveyteen normaalitilanteessa ja poikkeuksellisissa tilanteissa sekä 
ilmapäästöjen alustava tarkkailusuunnitelma.  

Hakemukseen on liitetty ilmapäästöjen leviämismallinnus, jossa on arvioitu 
päästöjen vaikutusta lähialueen ilmanlaatuun normaalitilanteessa ja 
häiriötilanteissa (Pöyry Finland Oy 1.6.2018). Mallinnetut haitta-aineet olivat 
rikkidioksidi, typen oksidit, hengitettävät hiukkaset (PM10) ja pelkistyneet 
rikkiyhdisteet (TRS). Saatuja tuloksia on verrattu ilmanlaadun raja- ja 
ohjearvoihin. Tulokset on esitetty myös karttatarkasteluna. Selvityksen 
mukaan maanpinnassa havaittavat savukaasu- ja hiukkaspitoisuudet rajoittuvat 
pääosin biojalostamosta muutaman kilometrin etäisyydelle. 
Normaalitoiminnan aiheuttamat pitoisuudet alittavat selvästi kaikkien 
mallinnettujen tekijöiden osalta säädetyt raja- ja ohjearvot.  
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Mallinnuksen perusteella tehtaan normaalitoiminnan aikana alueella ei juuri 
esiinny hajuhaittoja ja pelkistettyjen rikkiyhdisteiden (TRS) 
vuorokausipitoisuudet jäivät selvästi alle ohjearvon.  Hajukynnyksen ylittäviä 
arvoja esiintyi kolmen vuoden mallinnusjaksossa ainoastaan yhtenä tuntina 
tarkastelualueella. Äärimmäisessä häiriötilanteessa (mallinnus H1 täydellinen 
sähkökatkostilanne) rikkivedyn hajukynnys ylittyy leviämismallilaskelmien 
mukaan jopa 15 kilometrin päässä biojalostamolta. Hajuhaitta rajautuu 
kuitenkin yleensä vain yhteen rajattuun, alatuuleen suuntautuvaan sektoriin, 
koska häiriötilanne on lyhytkestoinen eikä tuulen suunta sen aikana juuri ehdi 
muuttua. Täydellinen häiriötilanne on kuitenkin hyvin epätodennäköinen, sillä 
se on estettävissä erinäisillä varotoimenpiteillä. Häiriötilanteessa, jolloin 
laimeat hajukaasut johdetaan soodakattilan ohi suoraan piippuun (H2), ylittyy 
TRS:n ohjearvopitoisuus laitosalueen välittömässä läheisyydessä. Havaittavaa 
hajua voi esiintyä noin kuuden kilometrin säteellä laitoksesta. 

Hallinto-oikeus katsoo, että laitoksen toiminnasta ilmaan kohdistuvat päästöt 
on hakemuksessa ja sen liitteenä olevissa selvityksissä esitetty luotettavasti ja 
riittävästi ympäristöluvan myöntämisen edellytysten arvioimiseksi. Laitoksen 
kasvihuonekaasupäästöt ja vaikutukset ilmastoon on arvioitu osana 
ympäristövaikutusten arviointimenettelyä eikä niitä ole ollut osana 
ympäristönsuojelulain mukaista ympäristölupahakemusta tarpeen arvioida 
tarkemmin, kun otetaan huomioon yhtäältä edellä mainitusta ilmapäästöjen 
leviämismallinnuksesta siinä tarkasteltujen päästöjen leviämisestä esitetyt 
seikat sekä toisaalta ympäristönsuojelulain 55 §. Laitoksen toiminnasta 
aiheutuviin hiilidioksidipäästöihin sovelletaan päästökauppalakia mainitun lain 
2 §:n 1 momentin kohdan 14 perusteella.  

Valituksenalaisessa päätöksessä on ilmaan kohdistuvien päästöjen 
rajoittamiseksi annettu lupamääräykset 20–36. Ympäristönsuojelulain 78 §:n 
mukainen hakemus BAT-päästötasoista poikkeamiseksi on hylätty. 
Hakemuksen ja lupamääräysten mukaisesti toimittaessa laitoksen toiminta 
täyttää ympäristönsuojelulain 75 §:n ja BAT-päätelmien vaatimukset parhaan 
käytettävissä olevan tekniikan käyttämisestä kyseessä olevalla laitoksella. 
Ilmapäästöjen raja-arvot täyttävät BAT-päätelmissä esitettyjen päästötasojen 
vaatimukset. Lupamääräykset ovat siten ympäristönsuojelulain 52 §:n 
mukaisesti riittävät ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi ja luvan 
myöntämisedellytysten varmistamiseksi. 

Jäähdytystornien käyttöönottoa ja vaikutusten selvittämistä koskevat 
vaatimukset 

 valituksessa on vaadittu 
valituksenalaisen päätöksen kumoamista ja asian palauttamista 
aluehallintovirastolle uudelleen käsiteltäväksi jäähdytystornien sijaintipaikan 
ja vaikutusten arviointia koskevan selvityksen tekemiseksi. Myös Suomen 
luonnonsuojeluliiton Kainuun piiri ry:n ja sen asiakumppaneiden valituksessa 
on vedottu jäähdytystornien ympäristövaikutusten arvioinnin 
puutteellisuuteen. 
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Yhtiö on hakemuksessaan aluehallintovirastolle todennut, että jäähdytys 
järvivedellä on nähty parhaaksi vaihtoehdoksi. Tältä osin hakemuksessa on 
viitattu muun ohella investointikustannuksiin ja sähköenergian kulutuksen 
kasvuun. Yhtiö on esittänyt, että laitoksen jäähdytyksessä käytetään 
läpivirtaukseen perustuvaa suorajäähdytteistä jäähdytysvesikiertoa 
pintavedellä, missä lämmennyt jäähdytysvesi palautetaan takaisin 
Oulujärveen. Tehtaan sijoituspaikkaa valittaessa on hakemuksen täydennyksen 
mukaan huomioitu jäähdytysveden ottoon ja lämpökuorman purkuun 
soveltuvan riittävän suuren pintavesiesiintymän läheisyys. Yhtiö on 
hakemuksessaan esittänyt, että biojalostamolle rakennettavan 
jäähdytysjärjestelmän kesäkauden lämpöteho on 250 MW. Aluehallintovirasto 
on valituksenalaisen päätöksen lupamääräyksessä 16 asettanut vesistöön 
johdettavan lämpökuorman raja-arvoksi enintään 2 000 TJ vuodessa. 
Aluehallintovirasto on lupamääräyksen yksityiskohtaisissa perusteluissa 
todennut, että lupamääräyksen mukainen lämpökuorman rajoittaminen vaatii 
laitoksella ilmajäähdytyksen eli jäähdytystornien käyttöönottoa. 

Yhtiö on hallinto-oikeudelle toimittamassaan vastineessa todennut muun 
ohella, että aluehallintovirasto on valituksenalaisella lupapäätöksellä luvittanut 
myös jäähdytystornit. Yhtiön mukaan jäähdytystornien merkittävimmät 
ympäristövaikutukset liittyvät niistä aiheutuvaan melupäästöön, joka on otettu 
huomioon lupamääräyksissä 37–39. Yhtiö tulee suunnittelemaan 
jäähdytystornien sijainnin ja teknisen toteutuksen siten, että jäähdytystornien 
rakentaminen ja käyttäminen ei merkittävästi lisää biojalostamon toiminnasta 
aiheutuvaa meluhaittaa, ja että toiminta edelleen pysyy lupapäätöksen 
mukaisissa melurajoissa. Alustava jäähdytystornien ympäristövaikutusten 
arviointi on esitetty vastineen liitteenä.  

Hallinto-oikeus toteaa ensinnä yhtiön vastineessaan esittämään väittämään 
siitä, että jäähdytystorneja koskeva lupaharkinta olisi jo sisällytetty 
valituksenalaiseen päätökseen, etteivät mainitut jäähdytystornit ole sisältyneet 
nyt kysymyksessä olevaan yhtiön ympäristölupahakemukseen. Näin ollen 
jäähdytystornien mahdollista ympäristöluvan tarvetta, tornien sijoittamista 
laitosalueelle tai luvan myöntämisen edellytyksiä ei myöskään ole ratkaistu 
valituksenalaisella päätöksellä. Valituksenalaisessa päätöksessä on ympäristön 
pilaantumisen ja asutukselle aiheutuvan virkistyshaitan ehkäisemiseksi 
asetettu lupamääräyksessä 16 laitokselta jäähdytysvesien mukana Oulujärveen 
johdettavalle lämpöpäästölle raja-arvo. Lupamääräyksessä ei ole määrätty 
käyttämään tiettyä tekniikkaa, kuten ei ympäristönsuojelulain 52 §:n 3 
momentin nojalla olisi voitukaan tehdä.  

Valituksenalaisen päätöksen lupamääräyksellä 16 on rajoitettu lämpökuormaa 
vesistöön merkittävästi yhtiön hakemuksessa esitettyyn verrattuna. Koska 
asiassa on asetetun lämpöpäästön raja-arvon sekä aluehallintoviraston 
päätöksen perusteluiden nojalla ilmeistä, että laitoksella joudutaan raja-arvon 
noudattamiseksi toteuttamaan tehostettuja teknisiä toimenpiteitä 
ylijäämälämmön käsittelemiseksi, katsoo hallinto-oikeus tarpeelliseksi asettaa 
yhtiölle selvitysvelvoitteen ympäristönsuojelulain 54 §:n nojalla. Hallinto-
oikeus näin ollen lisää valituksenalaisen päätöksen lupamääräykseen 16 uuden 
viidennen kappaleen. Tarvittavista tehostetuista toimenpiteistä 
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ylijäämälämmön käsittelemiseksi ei ole ollut lupahakemuksen käsittelyn 
yhteydessä saatavilla riittäviä tietoja. Vaikka luvassa ei voida määrätä 
käyttämään tiettyä tekniikkaa, saattaa valitun tekniikan, esimerkiksi 
ilmajäähdytyksen eli jäähdytystornien, käyttöönotto aiheuttaa vaikutuksia 
ympäristöön esimerkiksi melun ja vesihöyryn muodossa. Selvityksen 
toimittaminen lupaviranomaiselle on tarpeen, jotta varmistutaan, ettei valitusta 
jäähdytystekniikasta aiheudu haittaa ympäristölle ja ympäröivälle asutukselle. 
Lupaviranomainen voi selvityksen perusteella tarvittaessa täsmentää 
lupamääräyksiä ja täydentää lupaa. Selvityksen tekemiselle on annettu riittävä 
aika. 

Soodakattilan lentotuhkan liuottamisen ja vesistöön johtamisen kieltämistä 
koskevat vaatimukset 

Suomen Luonnonsuojeluliiton Kainuun piiri ry:n ja sen asiakumppaneiden 
valituksessa on vaadittu, että soodakattilan lentotuhkan liuottaminen jätevesiin 
on kiellettävä. Valituksen mukaan myös jäteliuokset on puhdistettava, 
esimerkiksi haihdutettava, ja toimitettava hyötykäyttöön tai käsiteltävä 
jätteenä. Vaatimusta on perusteltu toteamalla, että soodakattilan lentotuhkan 
laimentaminen makeaan veteen on jätelain vastaista jätteen hävittämistä. 
Suolaliuoksen aiheuttamien vaikutusten selvittäminen jälkikäteen ei ole 
kohtuullista. Toissijaisesti valituksenalaisen päätöksen lupamääräyksen 14 
mukainen selvitys tulee toimittaa lupaviranomaiselle ELY-keskuksen sijasta.  

Sovelletut säännökset 

Ympäristönsuojelulain 5 §:n 1 momentin 7 kohdan mukaan 
ympäristönsuojelulaissa parhaalla käyttökelpoisella tekniikalla tarkoitetaan a) 
mahdollisimman tehokkaita ja kehittyneitä, teknisesti ja taloudellisesti 
toteuttamiskelpoisia tuotanto- ja puhdistusmenetelmiä ja toiminnan 
suunnittelu-, rakentamis-, ylläpito-, käyttö- sekä lopettamistapoja, joilla 
voidaan ehkäistä toiminnan aiheuttama ympäristön pilaantuminen tai 
tehokkaimmin vähentää sitä ja jotka soveltuvat ympäristölupamääräysten 
perustaksi; b) tekniikka on teknisesti ja taloudellisesti toteuttamiskelpoista 
silloin, kun se on saatavissa käyttöön yleisesti ja sitä voidaan soveltaa 
asianomaisella toiminnan alalla kohtuullisin kustannuksin. 

Päätöksessä aiemmin mainitut ympäristönsuojelulain 48 §:n 2 momentti, 
ympäristönsuojelulain 52 §:n 1 momentti ja ympäristönsuojelulain 75 §:n 1 ja 
2 momentti. 

Ympäristönsuojelulain 58 §:n 1 momentin mukaan ympäristöluvassa on 
annettava tarpeelliset määräykset jätteistä ja jätehuollosta jätelain ja sen 
nojalla annettujen säännösten noudattamiseksi. 

Jätelain 1 §:n mukaan jätelain tarkoituksena on edistää kiertotaloutta ja 
luonnonvarojen käytön kestävyyttä, vähentää jätteen määrää ja haitallisuutta, 
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ehkäistä jätteistä ja jätehuollosta aiheutuvaa vaaraa ja haittaa terveydelle ja 
ympäristölle, varmistaa toimiva jätehuolto sekä ehkäistä roskaantumista. 

Jätelain 5 §:n 1 momentin mukaan jätelaissa tarkoitetaan jätteellä ainetta tai 
esinettä, jonka sen haltija on poistanut tai aikoo poistaa käytöstä taikka on 
velvollinen poistamaan käytöstä. 

Jätelain 6 §:n 1 momentin 15 kohdan mukaan jätelaissa tarkoitetaan jätteen 
hyödyntämisellä toimintaa, jonka ensisijaisena tuloksena jäte käytetään 
hyödyksi tuotantolaitoksessa tai muualla taloudessa siten, että sillä korvataan 
kyseiseen tarkoitukseen muutoin käytettäviä aineita tai esineitä, mukaan lukien 
jätteen valmistelu tällaista tarkoitusta varten. 

Jätelain 8 §:n 1 momentin mukaan kaikessa toiminnassa on mahdollisuuksien 
mukaan noudatettava etusijajärjestystä: Ensisijaisesti on vähennettävä 
syntyvän jätteen määrää ja haitallisuutta. Jos jätettä kuitenkin syntyy, jätteen 
haltijan on ensisijaisesti valmisteltava jäte uudelleenkäyttöä varten tai 
toissijaisesti kierrätettävä se. Jos kierrätys ei ole mahdollista, jätteen haltijan 
on hyödynnettävä jäte muulla tavoin, mukaan lukien hyödyntäminen 
energiana. Jos hyödyntäminen ei ole mahdollista, jäte on loppukäsiteltävä. 

Pykälän 2 momentin mukaan toiminnanharjoittajan, jonka tuotannossa syntyy 
jätettä, on noudatettava etusijajärjestystä sitovana velvoitteena siten, että 
saavutetaan kokonaisuutena arvioiden lain tarkoituksen kannalta paras tulos. 
Arvioinnissa otetaan huomioon tuotteen ja jätteen elinkaaren aikaiset 
vaikutukset, ympäristönsuojelun varovaisuus- ja huolellisuusperiaate sekä 
toiminnanharjoittajan tekniset ja taloudelliset edellytykset noudattaa 
etusijajärjestystä. 

Komission täytäntöönpanopäätös (2014/687/EU, Metsäteollisuuden BAT-
päätelmät) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2010/75/EU 
mukaisten parhaita käytettävissä olevia tekniikoita (BAT) koskevien 
päätelmien vahvistamisesta massan, paperin ja kartongin tuotantoa varten 

Metsäteollisuuden BAT-päätelmien kohdan BAT 30 mukaan jätteiden 
syntymisen estämiseksi ja hävitettävän kiinteän jätteen määrän 
minimoimiseksi parasta käytettävissä olevaa tekniikkaa on kierrättää 
mustalipeäsoodakattilan sähkösuodattimesta peräisin oleva pöly takaisin 
prosessiin. Menetelmän sovellettavuudesta on todettu, että pölyn 
uudelleenkierrättämistä saattavat rajoittaa pölyssä olevat prosessiin 
kuulumattomat ainekset. 

Asiassa saatu selvitys ja oikeudellinen arviointi 

Valituksenalaisen päätöksen lupamääräyksen 14 ensimmäisessä kappaleessa 
on sallittu soodakattilan sähkösuodattimen lentotuhkan puhdistuksesta 
poistettavan jätesuolaliuoksen johtaminen laitoksen jätevedenpuhdistamolle ja 
edelleen vesistöön lupamääräyksen 17 mukaisesti. Luvan saaja on 
lupamääräyksen 14 toisessa kappaleessa velvoitettu toimittamaan 
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valvontaviranomaiselle selvitys jätesuolaliuoksen yksityiskohtaisista 
ominaisuuksista ensimmäisen toimintavuoden jälkeen. Lupamääräyksessä 17 
on rajoitettu Oulujärveen johdettava sulfaattikuorma enintään 12 500 tonniin 
vuodessa.  

Hakemuksen mukaan biojalostamon soodakattilassa saadaan talteen sekä 
käytetyn keittoliemen kemikaalit että keittoliemeen liuenneen orgaanisen 
aineen lämpöarvo. Suunniteltu soodakattila edustaa hyvin tunnettua 
teknologiaa. Soodakattilan savukaasut johdetaan sähkösuotimille, missä 
kiintoainepartikkelit erotetaan savukaasuista. Erotettu lentotuhka palautetaan 
prosessiin sekoittamalla tuhka vahvamustalipeään haihduttamolla ennen 
soodakattilassa polttamista. Lentotuhka on pääasiassa natriumsulfaattia eli 
glaubersuolaa (Na2SO4). Sellunvalmistusprosessin kemikaalikiertoon kertyy 
prosessin kannalta haitallisia aineita, kuten kloridia ja puusta peräisin olevaa 
kaliumia. Haitta-aineiden kertyminen prosessiin aiheuttaa erityisesti 
soodakattilan korroosiota. Prosessiin kuulumattomien vierasaineiden 
poistamiseksi soodakattilaan palautettavaa lentotuhkaa joudutaan osittain 
myös kierrättämään erillisen puhdistusprosessin kautta. Suurin osa palautetaan 
suoraan prosessiin ja puhdistettava lentotuhkan määrä on vain sivuvirta. 
Puhdistusprosessin talteenottoaste on natriumin ja sulfaatin osalta noin 80 %. 
Puhdistettu natriumsulfaatti palautetaan takaisin prosessiin. Suolaliuos, johon 
prosessiin kuulumattomat vierasaineet ovat rikastuneet, joudutaan hylkäämään 
poistoliuoksena jätevesiin.  

Yhtiö on täydennyksessä 25.3.2019 aluehallintovirastolle todennut muun 
ohella, että puhdistusprosessit perustuvat joko lentotuhkan uuttamiseen tai 
uudelleen kiteyttämiseen. Uuttomenetelmässä osa suolasta ja pääosa 
epäpuhtauksista liuotetaan pieneen vesimäärään, joka lingotaan erilleen ja 
poistetaan prosessista. Kiteytysmenetelmässä lentotuhka taas liuotetaan ensin 
kokonaan veteen ja siitä kiteytetään puhdas natriumsulfaatti ja 
natriumkarbonaatti palautettavaksi takaisin prosessiin. Kiteytys pysäytetään 
ennen kuin haitta-aineita alkaa myös kiteytyä ja jäljelle jäävä emävesi 
poistetaan. Kiteytysmenetelmässä talteenottoaste on parempi eli hylättävää 
suolaliuosta muodostuu vähemmän ja haitalliset aineet saadaan poistettua 
lähes täydellisesti käsittelyn läpi kulkevasta lentotuhkavirrasta.  

Hakemuksen mukaan kemikaalikierrosta poistuu lentotuhkan 
puhdistusprosessin jätesuolaliuoksessa rikkiä noin 1 kg S/ADt ja natriumia 
noin 2 kg Na/ADt. Jätevedenpuhdistamolla käsitellyn jäteveden mukana 
vesistöön aiheutuva sulfaattikuormitus on noin 9 400 t/a ja käsitellyn 
jäteveden sulfaattipitoisuus noin 800 mg/l. Kaikkien suolamaisten ionien (SO4 
+ K + Cl + Na + Mg + Fe + Al) kokonaiskuormitus vesistöön on yhteensä 
noin 25 000 t/a ja käsitellyn jäteveden suolapitoisuus noin 2 000 mg/l. 
Jätevedenpuhdistamolla ei tapahdu sulfaatin tai muiden suolojen reduktiota.  

Yhtiö on hallinto-oikeudelle antamassaan vastineessa todennut muun ohella, 
että soodakattilan sähkösuodattimen lentotuhkan puhdistuksesta poistettavan 
jätesuolaliuoksen johtaminen jätevedenpuhdistamolle ja edelleen vesistöön on 
suomalaisilla metsäteollisuuden laitoksilla vakiintunut käsittelytapa eikä kyse 
ole jätelaissa kielletystä jätteen laimentamisesta. Koska 
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jätevedenpuhdistamolta Oulujärveen johdettavien jätevesien kuormitusta 
rajoitetaan tehokkaasti lupamääräyksessä 17 asetetuilla päästöraja-arvoilla, ei 
tästä aiheudu purkuvesistössä kiellettyjä ympäristövaikutuksia. Yhtiö on 
aluehallintovirastolle toimittamassaan täydennyksessä 25.3.2019 todennut, että 
molemmissa edellä kuvatuissa puhdistusmenetelmissä hylättävä suolaliuos on 
aina kylläistä natriumsulfaatin suhteen. Edelleen yhtiö on todennut, että BAT 
ei tunne menetelmiä erittäin runsasliukoisten ionien talteenotolle sellutehtaan 
kemikaalikierrosta tai jätevesistä. Puhdistusprosessista hylättävän 
suolaliuoksen määrällä tai pitoisuudella ei näin ollen ole merkitystä kyseisten 
ionien (K, Cl, P) kokonaispäästöön tai pitoisuuteen tehtaan koko 
jätevesivirrassa. 

Yhtiön aluehallintovirastolle 9.8.2019 antaman vastineen mukaan sulfaatin 
poistaminen vedestä on vaikeaa sulfaattisuolojen hyvän liukoisuuden ja 
stabiilisuuden vuoksi. Suomessa sellu- ja paperiteollisuudessa ei ole lainkaan 
käytössä jätevesien sulfaatinpoistomenetelmiä johtuen muun muassa siitä, että 
metsäteollisuuden BAT-päätelmissä ei ole sulfaatille asetettu päästötasoa. 
Maailmanlaajuisestikin sulfaatinpoisto sellu- ja paperiteollisuuden jätevesistä 
on harvinaista.  

Edelleen mainitun vastineen mukaan muilla teollisuudenaloilla yleisin tapa 
poistaa sulfaattia jätevesistä on kalkkisaostus, jossa sulfaatti saostetaan 
kalsiumin avulla kipsiksi. Menetelmä soveltuu korkeammille 
sulfaattipitoisuuksille eikä sillä päästä alle 1 500–2 000 mg/l pitoisuuksiin. 
Kalkkisaostus ei sovellu yhtiön jätevesille niiden alhaisen sulfaattipitoisuuden 
vuoksi. Ettringiittisaostuksella päästään alhaisempiin sulfaattipitoisuuksiin 
mutta menetelmästä on vain vähän käytännön kokemusta eikä lainkaan 
selluteollisuudesta.  

Vastineen mukaan kalvosuodatuksella, erityisesti käänteisosmoosilla, saadaan 
suoloja kuten sulfaattia poistettua, mutta tuloksena on suuri määrä rejektivettä, 
joka pitäisi edelleen käsitellä tai haihduttaa. Ioninvaihtomenetelmän ongelma 
on vastaava. Muita mahdollisia kirjallisuudesta löytyviä menetelmiä 
sulfaatinpoistolle ovat sulfaatin pelkistäminen ja saostaminen sulfidina 
biologisessa prosessissa, adsorptio ja elektrodialyysi. Niiden toimivuudesta 
sellutehtaan jätevesille on vain vähän tietoa. Haihduttaminen puolestaan 
kuluttaa runsaasti energiaa eikä haihdutusjäännöstä voida sen liukoisuuden 
vuoksi sijoittaa laitoksen läjitysalueelle.  

Asiassa saadun selvityksen mukaan soodakattilan savukaasun puhdistuksessa 
syntyvä erotettu lentotuhka palautetaan prosessiin suurimmalta osin 
käsittelemättömänä sen jälkeen, kun se on sekoitettu haihduttamolla 
vahvamustalipeään. Lentotuhkassa olevien prosessin kannalta haitallisten 
aineiden, kuten kaliumin ja kloridin, poistamiseksi osa lentotuhkasta kuitenkin 
käsitellään erillisessä puhdistusprosessissa. Tässä uuttamalla tai kiteyttämällä 
tapahtuvassa puhdistusprosessissa lentotuhkaa liuotetaan veteen ja prosessissa 
syntyvä jätesuolaliuos poistetaan prosessista jätevedenpuhdistamolle. 
Puhdistettu natriumsulfaattiliuos palautetaan takaisin prosessiin. 
Hakemusasiakirjoissa esitetyn selvityksen perusteella toiminnanharjoittajan 
tarkoituksena ei ole poistaa lentotuhkaa prosessista, vaan käyttää se 
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prosessissa joko sekoittamalla se vahvamustalipeään tai palauttamalla se 
kemikaalikiertoon höydyllisiltä ja käytettävissä olevilta osin 
puhdistusprosessin jälkeen.  

Saadun selvityksen perusteella ei voida todeta, että lentotuhkaa syntyisi 
enempää, kun sitä mainituilla tavoilla käsitellään ja käytetään prosessissa, eikä 
sitä siten ole tarkoitus poistaa prosessista jätteenä. Lentotuhkaa ei sekoiteta 
veteen sen vuoksi, että se on tarkoitus poistaa prosessista, vaan lentotuhka 
kierrätetään takaisin prosessiin metsäteollisuuden BAT-päätelmien kohdan 
BAT 30 mukaisesti ottaen huomioon menetelmän sovellettavuuden rajauksesta 
päätelmissä esitetty. Vaikka savukaasun käsittelyssä syntyvää lentotuhkaa 
voidaan lähtökohtaisesti pitää jätteenä, ovat siihen kohdistettavat 
hakemuksessa esitetyt hyödyksi käytettävissä olevien aineiden 
kemikaalikiertoon palauttamiseen tähtäävät toimet jätelain tavoitteiden 
mukaisia ja niiden tuloksena jätettä käytetään hyödyksi kyseisessä 
tuotantolaitoksessa. Lentotuhkan johtaminen osittain puhdistusprosessiin, 
puhdistusprosessi tai siinä syntyvän jätesuolaliuoksen johtaminen 
jätevedenpuhdistamolle eivät ole jätelain vastaisia menettelyitä, eikä niitä sen 
vuoksi ole sellaisena kiellettävä.  

Valituksessa on lisäksi vaadittu, että puhdistusprosessissa syntyvä 
jätesuolaliuos on toimitettava hyötykäyttöön tai loppukäsiteltävä muulla 
tavoin. Valituksessa on lisäksi esitetty, että jätesuolaliuoksen ominaisuuksia ei 
voida määrätä selvitettäväksi jälkikäteen. Toissijaisesti on vaadittu, että 
lupamääräyksen 14 toisessa kappaleessa määrätty selvitys on määrättävä 
toimitettavaksi lupaviranomaiselle.  

Asiassa saadun selvityksen nojalla on ilmeistä, ettei edellä kuvatun 
lentotuhkan puhdistusprosessissa syntyvän jätesuolaliuoksen käsittelemiseen 
tai hyödyntämiseen ole olemassa muuta vakiintunutta käsittelytapaa, kuin mitä 
hakemuksessa on esitetty. Hallinto-oikeus toteaa, että lentotuhkan 
puhdistusprosessissa syntyvän jätesuolaliuoksen sulfaattipäästö on vain osa 
koko sellun tuotantoprosessissa syntyvästä sulfaattipäästöstä. 
Jätesuolaliuoksen sulfaattipäästön vaikutukset on mallinnettu osana laitoksen 
vesistöön johdettavien päästöjen vaikutusarviointia. Hakemuksessa on esitetty 
tiedot liuotetun lentotuhkan käsittelyprosessissa syntyvän jätesuolaliuoksen 
keskeisistä ominaisuuksista siltä osin kuin tämä on ollut tarpeen lupaharkinnan 
suorittamiseksi. Hakemuksessa esitettyjen tietojen riittävyydestä on lausuttu 
tarkemmin toisaalla tässä päätöksessä, ja ne on katsottu ympäristönsuojelulain 
39 §:n 2 momentin mukaisesti riittäviksi. Valituksenalaisen päätöksen 
lupamääräyksen 14 toisessa kappaleessa luvan saaja on määrätty selvittämään 
jätesuolaliuoksen tarkempi koostumus ja jätevedenpuhdistamolla saavutettava 
poistoteho laitoksen ensimmäisen toimintavuoden aikana. Kysymys on 
kokonaan uudesta laitoksesta, minkä vuoksi lupamääräyksessä edellytettyjä 
yksityiskohtaisia selvityksiä ei ole voitu toimittaa lupaviranomaiselle osana 
ympäristölupahakemusta. Selvitys on määrätty toimittamaan 
valvontaviranomaiselle ja tarvittaessa lupamääräyksen 1 mukaisesti 
lupaviranomaiselle. Hallinto-oikeus katsoo, että soodakattilan lentotuhkan ja 
jätesuolaliuoksen käsittelystä ei ole syytä antaa valituksenalaisesta päätöksestä 
poikkeavia lupamääräyksiä, ja että lupamääräys 14 on ympäristönsuojelulain 
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52 ja 62 §:ien mukaisesti riittävä eikä sen muuttamiseen ole syytä valituksessa 
esitetyillä perusteilla.  

Vahinkojen korvaamista koskevat vaatimukset 

ovat vaatineet, että mikäli biojalostamon 
jätevedet saadaan purkaa Kiehimänjoen edustalle purkupaikkavaihtoehdon P1 
mukaiseen paikkaan, on virkistyskäyttöhaitta-aluetta laajennettava kauemmas 
Mieslahdelle kuin mitä lupapäätöksessä on määrätty.  

 on katsottava vaatineen korvausta Tevän saaressa sijaitsevien 
kiinteistöjen arvon heikentymisestä. 

 samoin kuin 
 ovat vaatineet kiinteistöjensä käytölle aiheutuvasta 

virkistyskäyttöhaitasta määrättyä korvausta korotettavaksi, koska loma-
asunnot on muutettu asuinkiinteistöiksi. Korvauksen suuruudeksi 
muutoksenhakijat ovat vaatineet 750 euroa/vuosi. 

 ovat vaatineet kertakorvausta 
venevalkaman käytölle aiheutuvasta haitasta. Muutoksenhakijat omistavat 
Metelinniemessä tilan , jolla on venevalkamaoikeus Oulujärven rannassa 
Kiehimänjoen edustalla tilalla . Venevalkamaa käytetään 
veneenpidon ohella uinti- ja virkistysrantana.  

 ovat Suomen 
luonnonsuojeluliiton Kainuun piiri ry:n asiakumppaneina vaatineet 
ammattikalastukselle aiheutuvien haittojen korvaamista. Ympäristölupaan 
pitää korjata korvaukset tarkistettujen ympäristövaikutusten perusteella sekä 
vakuudet todennäköisten riskien varalta. Kala-, kalastus- ja kalastajien 
korvausasia on palautettava aluehallintovirastolle ja luvassa tulee käsitellä 
myös kalastajien korvaukset. Haitat ovat ilmeisiä perustuen muuhun 
korvausratkaisuun. Korvauskäsittelyn eriyttäminen on tarkoittanut 
ammattikalastajille täysin kohtuuttomia 5–10 vuoden viivästyksiä. 
Toissijaisesti lupamääräykseen 103 tulee korjata korvausasia 
vireillepanoajaksi 15.9.2020 tai mahdollisimman aikainen ajankohta ja vakuus 
on nostettava 5 miljoonaan euroon. 

Sovelletut säännökset 

Ympäristönsuojelulain 125 §:n mukaan myöntäessään ympäristöluvan 
lupaviranomaisen on samalla, jollei 126 §:stä muuta johdu, määrättävä 
toiminnasta johtuvasta vesistön pilaantumisesta aiheutuvat vahingot 
korvattaviksi. Ympäristövahinkojen korvaamisesta annetun lain 9 §:ää ei 
tällöin sovelleta. Korvausta määrättäessä on otettava huomioon, mitä tämän 
lain 87 §:ssä säädetään luvan määräaikaisuudesta. 

Ympäristönsuojelulain 126 §:n 1 momentin mukaan, jos 125 §:ssä 
tarkoitettujen vahinkojen yksityiskohtainen selvittäminen viivästyttäisi 
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kohtuuttomasti lupa-asian ratkaisua, valtion ympäristölupaviranomainen voi 
ratkaista luvan myöntämistä koskevan asian ja siirtää korvausasian 
myöhemmin ratkaistavaksi. Pykälän 2 momentin mukaan valtion 
ympäristölupaviranomainen voi myös määrätä vahinkojen korvaamisen 
joiltakin osin ratkaistavaksi myöhemmin, jos siihen tarpeellisen selvityksen 
puuttuessa tai muutoin on erityistä syytä. Luvan saaja on tällöin velvoitettava 
hankkimaan tarvittava selvitys ja panemaan määräajassa vireille hakemus 
asiassa annetun korvausratkaisun täydentämiseksi. 

Ympäristönsuojelulain 127 §:n mukaan, jos edellä 126 §:ssä tarkoitetussa 
lupapäätöksessä muu hakija kuin valtio, kunta tai kuntayhtymä on 
velvoitettava asettamaan ennen luvassa tarkoitettuun toimintaan ryhtymistä tai, 
jos siihen on jo ryhdytty, lupaviranomaisen määräämässä ajassa hyväksyttävä 
vakuus 125 §:ssä tarkoitettujen vahinkojen korvaamisesta. Vakuuden 
asettamiseen, sen määrän tarkistamiseen ja vakuuden vapauttamiseen 
sovelletaan, mitä vesilain 11 luvun 20 §:ssä säädetään. 

Ympäristönsuojelulain 132 §:n 1 momentin mukaan lupaviranomainen voi 
määrätä hankittavaksi erityistä selvitystä korvausasian ratkaisemiseksi. 
Selvityksen hankkimiseen sovelletaan, mitä vesilain 11 luvun 16 §:ssä 
säädetään. Pykälän 2 momentin mukaan korvausasiaan sovelletaan lisäksi, 
mitä vesilain 13 luvun 16–18 §:ssä säädetään. 

Asiassa saatu selvitys ja oikeudellinen arviointi 

Aluehallintovirasto on lupapäätöksen lupamääräyksessä 99 määrännyt luvan 
saajan maksamaan jäte- ja jäähdytysvesien purkupaikkojen vaikutusalueen 
rantakiinteistöjen omistajille kiinteistön vesistösidonnaisesta 
virkistyskäyttöhaitasta vuotuiskorvaukset päätöksen liitteessä 3 esitetyillä 
vahinkoalueilla, jotka perustuvat toiminnanharjoittajan esitykseen ja jota 
aluehallintovirasto on laajentanut. Korvaukset on maksettava jäte- ja 
jäähdytysvesien johtamisen aloittamisvuodesta lähtien.  

Lupamääräyksen 101 mukaan luvan saajan on viimeistään kolmannen 
toimintavuoden päätyttyä pantava aluehallintovirastossa vireille hakemus 
virkistyshaittakorvausten tarkistamista ja mahdollista korvausratkaisun 
täydentämistä varten.  

Hallinto-oikeus toteaa, että Paltaselän syvyystietojen tarkennuksen jälkeen 
tehdyssä mallinnuksessa on arvioitu, että jätevedet eivät Kiehimänjoen 
juoksutuskatkonkaan aikana merkittävästi leviä itään Mieslahdelle. Paltaselän 
pääaltaassa jätevesien virtaussuunnassa merkittävin haitta-alue, jossa 
jätevedestä aiheutuu virkistyskäyttöhaittaa, ulottuu noin neljän kilometrin 
päähän purkupaikasta Volosaareen saakka. Valituksessa mainittu Tevän saari 
sijaitsee noin 10 kilometrin päässä jäte- ja jäähdytysvedenpurkupaikasta ja 
sijaitsee siten vahinkoalueen ulkopuolella. Lupapäätöksen antamisen jälkeen 
yhtiö on ilmoittanut, että biojalostamon vedenotto tulee olemaan merkittävästi 
pienempää kuin virkistyskäytölle aiheutuvan haitan arviota laadittaessa on 
arvioitu. Biojalostamon siirtyessä käyttämään talvisin ilmajäähdytystä ei 
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jäähdytysvesistä aiheudu talvista lämpöpäästöä, joka heikentäisi 
rantakiinteistöjen ja vesialueen talviaikaista virkistyskäyttöä. Kun lisäksi 
otetaan huomioon lupamääräyksessä 101 määrätty virkistyshaittakorvausten 
tarkistamismenettely, pitää hallinto-oikeus lupapäätöksessä esitettyä 
vahinkoaluetta riittävänä. Näin ollen biojalostamon jätevedet eivät ennalta 
arvioiden aiheuta Mieslahdella lupapäätöksessä määrätyn korvausalueen 
ulkopuolisille kiinteistöille eivätkä Tevän saaren kiinteistöille korvattavaa 
haittaa. Vahinkoalueen laajentamiselle ei ole perusteita muutoksenhaussa 
esitetyn johdosta. 

Kiinteistöjen käyttötarkoituksen muuttumisen johdosta aiheutuvaa korvauksen 
muutostarvetta muutoksenhakijat ovat perustelleet sillä, että molempien 
kiinteistöjen käyttötarkoitukseksi on lupahakemuksessa ilmoitettu loma-
asunto. Muutoksenhakijat ovat liittäneet valituksiinsa Paltamon 
rakennuslautakunnan päätökset rakennuslupahakemuksista. Molemmissa 
päätöksissä kiinteistöjen käyttötarkoitukseksi on merkitty asuinrakennus. 
Molemmat valituksissa tarkoitetut kiinteistöt sijaitsevat vahinkovyöhykkeellä 
A, jossa vuotuinen korvaus asuinkiinteistölle jätevesien johtamisesta 
virkistyskäyttöhaitasta on 750 euroa vuodessa. Vaatimusten johdosta hallinto-
oikeus muuttaa lupapäätöksen liitteessä 3  
kiinteistölle  sekä  kiinteistölle 

 määrätyn, loma-asuntoa koskevan korvauksen 
asuinkiinteistölle määrätyksi korvaukseksi.  

Vesilain 13 luvun 9 §:n kohdassa 4 on säädetty korvattavaksi 
edunmenetykseksi muun ohella rasite- tai nautintaoikeuden, vesivoiman 
käyttöoikeuden sekä niihin verrattavan muun erityisen oikeuden 
menettäminen, sen käyttämisen estyminen tai vaikeutuminen. 

 kiinteistöllä on venevalkamaoikeus tilalla . 
Hallinto-oikeus toteaa, että rasiteoikeuteen kohdistuva edunmenetys voi 
koskea vain sitä oikeutta, jota varten rasite on perustettu, tässä tapauksessa 
veneen pitämistä tilalla . Jätevesien ja lämpöpäästön johtaminen 
ei vaikuta venevalkaman käyttöön tältä osin. Hallinto-oikeus hylkää korvausta 
koskevan vaatimuksen. 

Ammattikalastukselle aiheutuvien vahinkojen korvausvaatimuksista hallinto-
oikeus toteaa, että KaiCell Fibers Oy on ilmoittanut pyrkivänsä ensisijaisesti 
sopimaan korvauksista. Lupamääräyksessä 103 aluehallintovirasto on 
määrännyt, että jollei korvaamisesta sovita, on luvan saajan viimeistään 
kolmen kuukauden kuluessa rakentamisen aloittamisesta pantava 
aluehallintovirastossa vireille kaupallisille kalastajille ja kalatalousyrityksille 
Oulujärven alueella aiheutuvien vahinkojen korvaamista koskeva asia.  

Hallinto-oikeus toteaa, että elinkeinotoiminnalle aiheutuva haitta on 
vahingonkärsijäkohtaista riippuen muun ohella toiminnan laajuudesta, 
sijaintipaikasta ja vahingon laadusta. Jäte- ja jäähdytysvesien vaikutukset 
kalastukseen ja kalastoon eivät ole vielä täysin arvioitavissa. Näin ollen 
vahingot on arvioitava toiminnan aloittamishetken tilanteessa. Hallinto-oikeus 
hylkää vahingonkorvausvaatimuksen ennenaikaisena. 



  156 (160) 
   
 

Vakuussumman kasvattamista koskevan vaatimuksen osalta hallinto-oikeus 
toteaa, että lupamääräyksessä 103 asetettu vakuus on riittävä, kun otetaan 
huomioon lupamääräysten perusteella tehdyn mallinnuksen tulokset ja yhtiön 
ilmoitus talviaikaisen jäähdytysvesipäästön pois jäämisestä. 

Lopputulos ympäristöluvan ja vesitalousluvan myöntämisen 
edellytyksistä sekä täytäntöönpanoa koskevien vaatimusten osalta 

Kun edellä lausutun lisäksi otetaan huomioon hakemuksessa 
onnettomuustilanteista ja niiden vaikutuksista esitetyt arviot, KaiCell Fibers 
Oy:n hakemuksessa tarkoitetusta toiminnasta ei toiminnalle asetetut 
lupamääräykset ja sijaintipaikka huomioon ottaen aiheudu terveyshaittaa, 
vedenhankinnan tai tärkeän muun käyttömahdollisuuden vaarantumista, 
kohtuutonta rasitusta tai muuta merkittävää ympäristön pilaantumista tai sen 
vaaraa. Näin ollen ympäristönsuojelulain 11 §:n ja 49 §:n mukaiset 
ympäristöluvan myöntämisen edellytykset ovat täyttyneet. Myös 
vesitalousluvan myöntämisen edellytykset ovat edeltä tästä päätöksestä 
ilmenevin perustein täyttyneet. Aluehallintoviraston päätöksen muuttamiseen 
muutoin kuin ratkaisuosasta ilmenevällä tavalla ei hallinto-oikeudelle tehtyjen 
valitusten johdosta ole syytä, eikä aluehallintoviraston päätöksen 
täytäntöönpanon kieltämiselle tai keskeyttämiselle ole ilmennyt perusteita. 

Oikeudenkäyntikulujen korvaamista koskeva ratkaisu 

Oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 95 §:n 1 momentin mukaan 
oikeudenkäynnin osapuoli on velvollinen korvaamaan toisen osapuolen 
oikeudenkäyntikulut kokonaan tai osaksi, jos erityisesti asiassa annettu 
ratkaisu huomioon ottaen on kohtuutonta, että tämä joutuu itse vastaamaan 
oikeudenkäyntikuluistaan.  

Pykään 2 momentin mukaan korvausvelvollisuuden kohtuullisuutta 
arvioitaessa voidaan lisäksi ottaa huomioon asian oikeudellinen epäselvyys, 
osapuolten toiminta ja asian merkitys asianosaiselle.  

Kun otetaan huomioon hallinto-oikeuden päätöksen lopputulos sekä 
oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 95 §:n 2 momentissa mainitut 
seikat, ei ole mainitun pykälän 1 momentissa tarkoitetulla tavalla kohtuutonta, 
että  jakamattomien kuolinpesien osakkaat 
sekä  joutuvat pitämään 
oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Tämän vuoksi oikeudenkäyntikulujen 
korvaamista koskevat vaatimukset on hylättävä. 

Sovelletut oikeusohjeet 

Perusteluissa mainitut 
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Päätöksen tiedoksiantaminen 

 

 ja Suomen luonnonsuojeluliiton Kainuun piiri 
ry:n on viipymättä tämän päätöksen tiedoksi saatuaan ilmoitettava päätöksen 
tiedoksisaannista asiakumppaneilleen. Jos he tämän laiminlyövät, he ovat 
velvollisia korvaamaan ilmoittamatta jättämisestä aiheutuneen vahingon sikäli 
kuin se laiminlyönnin laatuun tai muihin olosuhteisiin nähden harkitaan 
kohtuulliseksi (oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 94 §, 
hallintolaki 56 § 2 mom ja 68 §).  

Julkinen kuulutus 

Päätös on annettu julkisella kuulutuksella. 

Päätöksestä ilmoittaminen 

Paltamon ja Vaalan kunnanhallitusten sekä Kajaanin kaupunginhallituksen on 
viipymättä julkaistava tieto tätä päätöstä koskevasta kuulutuksesta yleisessä 
tietoverkossa kuntalain 108 §:n mukaisesti. Tiedon kuulutuksen 
julkaisemisesta tulee olla nähtävillä vähintään sen ajan, jonka kuluessa 
päätökseen voi hakea muutosta valittamalla. 

Muutoksenhaku 

Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-
oikeuteen, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan. Valituskirjelmä 
on toimitettava korkeimpaan hallinto-oikeuteen 30 päivän kuluessa hallinto-
oikeuden päätöksen tiedoksisaannista eli viimeistään 7.11.2022. 

Valitusosoitus on liitteenä HallJK (01.20). 
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Hallinto-oikeuden kokoonpano 

Asian ovat ratkaisseet lainoppineet hallinto-oikeustuomarit Janne Marttila ja 
Arto Hietaniemi, luonnontieteiden alan hallinto-oikeustuomari Kirsti Poikonen 
sekä tekniikan alan hallinto-oikeustuomari Jenni Korpeinen. Asian on esitellyt 
Kirsti Poikonen. 

 

Tämä päätös on sähköisesti varmennettu hallinto-oikeuden 
asianhallintajärjestelmässä. 
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Jakelu 

Päätös ja maksu , maksutta 

, oikeudenkäyntimaksu 260 euroa 
(Oikaisuvaatimusohje ilmenee hallinto-oikeuden päätöksen 
oikeudenkäyntimaksua koskevasta liitteestä.) 

, maksutta 

, maksutta 

, maksutta 

 ym., maksutta 

, oikeudenkäyntimaksu 260 euroa 
(Oikaisuvaatimusohje ilmenee hallinto-oikeuden päätöksen 
oikeudenkäyntimaksua koskevasta liitteestä.) 

 jakamattomien kuolinpesien osakkaat 
asiamies , maksutta 

Suomen luonnonsuojeluliiton Kainuun piiri ry ym., maksutta 

, maksutta 

Jäljennös maksutta KaiCell Fibres Oy 

 

Paltamon kunnan ympäristönsuojeluviranomainen 

Paltamon kunnan terveydensuojeluviranomainen 

Paltamon kunnan kaavoitusviranomainen 

Paltamon kunnanhallitus 

Vaalan kunnan ympäristönsuojeluviranomainen 

Vaalan kunnan terveydensuojeluviranomainen 

Vaalan kunnan kaavoitusviranomainen 

Vaalan kunnanhallitus 

Kajaanin kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen 

Kajaanin kaupungin terveydensuojeluviranomainen 

Kajaanin kaupungin kaavoitusviranomainen 
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Kajaanin kaupunginhallitus 

Sotkamon kunnan ympäristönsuojeluviranomainen 

Puolangan kunnan ympäristönsuojeluviranomainen 

Hyrynsalmen kunnan ympäristönsuojeluviranomainen 

Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus / 
Ympäristö ja luonnonvarat 

Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus / 
Pohjois-Suomen kalatalouspalvelut 

Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus / 
Liikenne ja infrastruktuuri 

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto /  
Ympäristölupavastuualue 

Tukes 

Väylävirasto 

Suomen ympäristökeskus 

 
Tuomioistuimen yhteystiedot 
 

Vaasan hallinto-oikeus 
Korsholmanpuistikko 43, 4 krs (PL 204), 65101 Vaasa 
Sähköposti: vaasa.hao@oikeus.fi 
Puh.: 029 56 42780  
 
Hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelu: 
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet 
 
Henkilötietojen käsittelyyn ja tietosuojaan liittyvät tiedot ovat saatavilla 
https://oikeus.fi/hallintooikeudet/vaasanhallinto-oikeus/fi/
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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 

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

2) asian saattamiseen korkeimman hallinto-oikeuden ratkaistavaksi on erityistä aihetta 
asiassa 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 
julkaisemisajankohdasta. Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa hallinto-oikeuden 
päätöksen tiedoksisaannista, 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 
valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä, on 
valituksessa mainittava myös tämän yhteystiedot 

- päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös) 
- peruste, jolla valituslupaa pyydetään, sekä syyt, joiden vuoksi valitusluvan 

myöntämiseen 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 

valittajaan. 
 

Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä 
korkeimmalle 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 
paperimuodossa. Asiakirjojen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän 
omalla vastuulla. 

 
 
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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




