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Muutoksenhakijat 1.  
2.   
3. Suomen luonnonsuojeluliiton Lapin piiri ry 

Luvan hakija Metsä Fibre Oy 

Päätös, johon on haettu muutosta 

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto 18.12.2020 nro 164/2020 

Aluehallintovirastossa käsitellyn hakemuksen pääasiallinen sisältö 

Metsä Fibre Oy on 20.9.2019 aluehallintovirastoon toimittamassaan ja 
myöhemmin muuttamassaan ja täydentämässään hakemuksessa hakenut 
ympäristölupaa uudelle biotuotetehtaalle ja jätevedenpuhdistamolle sekä 
oikeutta aloittaa toiminta mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta. 
Hakemuksen mukaiseen biotuotetehtaaseen sisältyy vanhan sellutehtaan 
kuitulinja 1 sekä nykyinen voimakattila K10. Metsä Fibre Oy on samalla 
hakemuksella hakenut vesilain mukaista lupaa vesitaloushankkeelle, joka 
koskee vesialueen täyttöjä ja sillan rakentamista ja niiden toteuttamiseen 
liittyvää valmistelulupaa.  

Biotuotetehdas rakennetaan Kemin Pajusaaren tehdasalueelle nykyisen Metsä 
Fibre Oy:n sellutehtaan pohjoispuolelle sekä entisen sahan alueelle. 
Biotuotetehtaan rakennukset sekä vesitaloushankkeeseen liittyvät vesialueiden 
täytöt ja suunniteltu silta sijoittuvat Metsä Fibre Oy:n omistamalle kiinteistölle 
(240-28-2801-5). Tehdasintegraatin jätevedenpuhdistamo sijoittuu samalle 
kiinteistölle biotuotetehtaan yhteyteen. Teollisuusjätteen käsittelyalue sijaitsee 
tehdasalueen länsipuolella Kuivanuorossa. Tehdasintegraatin vedenottopaikka 
sijaitsee Kurimonhaarassa Metsä Fibre Oy:n omistamalla alueella 
tehdasalueen pohjoisosassa.  

Metsä Fibre Oy on samalla hakemuksella hakenut tehdasintegraatin 
vedenottorakenteita koskevan lainvoimaisen vedenottoa koskevan 
vesitalousluvan nro 2/2014/2 lupamääräyksen 1 muuttamista sekä 
teollisuusjätteen käsittelyalueen voimassa olevan ympäristöluvan nro 
132/2018/1 lupamääräyksen 1 muuttamista. Aluehallintovirasto on 
hakemuksen kuuluttamisen jälkeen 25.11.2020 eriyttänyt mainitut hakemukset 
omiksi lupa-asioikseen. Aluehallintovirasto on samanaikaisesti nyt 
kysymyksessä olevan valituksenalaisen päätöksen kanssa antanut päätöksen 
nro 165/2020 koskien Metsä Fibre Oy:n Kemin tehtaan vedenottoa koskevan 
vesitalousluvan nro 2/2014/2 lupamääräyksen 1 muuttamista sekä päätöksen 
nro 166/2020 koskien Metsä Fibre Oy:n Kemin tehtaan teollisuusjätteen 
käsittelyalueen ympäristöluvan nro 132/2018/1 lupamääräyksen 1 
muuttamista.  
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Aluehallintoviraston ratkaisu 

Käsittelyratkaisut 

1. Aluehallintovirasto on jättänyt tutkimatta vaatimukset, jotka koskevat 
biotuotetehtaan raaka-aineena olevan puun hankkimista ja siitä aiheutuvia 
vaikutuksia. 

2. Aluehallintovirasto on jättänyt tutkimatta YVA-menettelyn puutteellisuutta 
koskevat vaatimukset. 

Ympäristöluparatkaisu 

Aluehallintovirasto on myöntänyt Metsä Fibre Oy:lle ympäristöluvan 
biotuotetehtaan toiminnalle. Lupa koskee päätoimintana hakemuksen mukaista 
ja laajuista sulfaattisellun tuotantoa Kemin Pajusaaressa ja Sahansaaressa  
(1 320 000 tonnia valkaistua sellua vuodessa uudella sellutehtaalla ja 180 000 
tonnia valkaisematonta sellua vuodessa olemassa olevalla kuitulinja 1:llä), 
energiantuotantoa, jätevesien käsittelyä ja käsiteltyjen jätevesien johtamista 
mereen aluehallintoviraston päätöksen liitteessä 4 esitettyihin paikkoihin, 
rikkihappolaitoksen toimintaa, klooridioksidin valmistusta, kuoren 
kuivauslaitoksen ja kuivatun kuoren kaasutuslaitoksen toimintaa, jätteen 
käsittelyä, jäähdytysvesien johtamista Kurimonhaaraan aluehallintoviraston 
päätöksen liitteessä 4 esitettyyn paikkaan ja muita päätoimintaa palvelevia 
aputoimintoja. Toimintojen sijoittuminen alueelle on esitetty 
aluehallintoviraston päätöksen liitteessä 3. 

Ympäristölupa sisältää lupamääräyksessä 38 lueteltujen tuotannon sivuvirtojen 
luokittelun sivutuotteiksi. 

Aluehallintovirasto on hylännyt hakemuksen siltä osin kuin se on koskenut 
ympäristönsuojelulain 78 §:n mukaista poikkeusta BAT-päätelmien 
mukaisesta päästötasosta biotuotetehtaan meesauunin typenoksidipäästölle. 

Mereen johdettavista jäte- ja jäähdytysvesistä Kemin edustan merialueen 
kalastolle ja kalastukselle aiheutuvien kalatalousvahinkojen ehkäisemiseksi ja 
vähentämiseksi on määrätty Metsä Fibre Oy:lle kalatalousvelvoite ja 
kalatalousmaksu. Päästöistä vesistöön mahdollisesti aiheutuvat 
kiinteistökohtaiset vahingot, kalataloudellisen tuoton menetykset ja 
kaupalliselle kalastukselle aiheutuvat vahingot on määrätty Metsä Fibre Oy:n 
selvitettäväksi ja myöhemmin ratkaistavaksi korvausmääräyksestä 72 
ilmenevästi. 

Päätöksen mukaisesta toiminnasta ei ennalta arvioiden aiheudu muuta 
toimenpitein estettävää tai ympäristönsuojelulain mukaisesti korvattavaa 
vahinkoa. Ennakoimattoman vahingon varalta on annettu ohjaus. 

Toiminnassa on noudatettava päätöksessä annettuja lupamääräyksiä. 
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Vesitalousluparatkaisu 

Aluehallintovirasto on myöntänyt Metsä Fibre Oy:lle vesilain mukaisen luvan 
aluehallintoviraston päätöksen liitteeseen 4 merkittyjen vesialueiden täyttöön 
(Pyhänhengenpudas, pohjoinen vesialue, uuden sillan alue ja tehdasalueella 
oleva vesialue) ja rumpuputkisillan rakentamiseen Kemin kaupungissa 
hakemuksen mukaisesti hakemukseen liitettyjen suunnitelmakarttojen 
osoittamiin paikkoihin. 

Vesitaloushankkeista ei ennalta arvioiden aiheudu vesilain mukaan 
korvattavaa edunmenetystä. 

Toiminnassa on noudatettava päätöksessä annettuja lupamääräyksiä. 

Täytäntöönpanoratkaisu 

Toiminnan aloittaminen muutoksenhausta huolimatta 

Aluehallintovirasto on myöntänyt Metsä Fibre Oy:lle oikeuden aloittaa 
biotuotetehtaan toiminta lupapäätöstä noudattaen mahdollisesta 
muutoksenhausta huolimatta 200 000 euron suuruista vakuutta vastaan. 

Vesitalousluparatkaisua koskeva valmistelulupa 

Aluehallintovirasto on myöntänyt Metsä Fibre Oy:lle oikeuden ryhtyä 
vesitaloushankkeiden valmisteleviin toimenpiteisiin jo ennen päätöksen 
lainvoimaiseksi tulemista (valmistelulupa) 45 000 euron suuruista vakuutta 
vastaan. Valmistelulupa on myönnetty päätöksen tarkoittamiin 
vesitaloushankkeisiin aluehallintoviraston päätöksen liitteeseen 4 merkityillä 
alueilla. 

Lupamääräykset 

Ympäristöluvan 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). 

Jos toiminnasta aiheutuu tai uhkaa aiheutua sellaisia päästöjä tai 
ympäristövaikutuksia, joihin tällä päätöksellä ei ole lupaa myönnetty, asiasta 
on viipymättä ilmoitettava Lapin ELY-keskukselle ja Kemin kaupungin sekä 
Keminmaan 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 
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ympäristöluvan muuttamista tai tarkkailun tarkentamista, ja tieto siitä, mihin 
toimenpiteisiin luvan saaja on ryhtynyt muutoksesta johtuvien päästöjen ja 
niiden vaikutusten rajoittamiseksi. 

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

Kaikista toiminnan muutoksista on ilmoitettava Lapin ELY-keskukselle ja 
annettava tieto Kemin kaupungin ympäristönsuojelu- ja 
terveydensuojeluviranomaisille. 

Luvan saajan on ennen toiminnan aloittamista päivitettävä biotuotetehtaan ja 
jätevedenpuhdistamon 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. Ennaltavarautumissuunnitelma voidaan 
yhdistää vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta 
annetun lain (390/2005) tai pelastuslain (379/2011) nojalla laadittaviin 
vastaaviin suunnitelmiin. Suunnitelma on toimitettava Lapin ELY-keskukselle 
ja tiedoksi Kemin ympäristönsuojeluviranomaiselle ja Lapin 
pelastuslaitokselle kuusi kuukautta ennen toiminnan aloittamista 
(ennaltavarautumisvelvollisuus). 

Ennaltavarautumissuunnitelmaan on yhdistettävä sammutusjätevesien 
hallintasuunnitelma, jonka laatimisessa on kuultava alueellista pelastuslaitosta. 
Hallintasuunnitelma ja siihen liittyvät toimintaohjeet on laadittava siten, että 
sammutusjätevedet pystytään keräämään ja mahdollisuuksien mukaan 
kierrättämään sammutusvedeksi tulipalotilanteen aikana. Pilaantumisen vaaraa 
aiheuttavat sammutusjätevedet on käsiteltävä ennen ympäristöön johtamista. 

2. Luvan saajan on toimitettava Lapin ELY-keskukselle suunniteltuja 
ympäristönsuojelurakenteita koskevat, tämän päätöksen määräysten 
mukaisiksi tarkistetut ja päivitetyt, yksityiskohtaiset rakennus- ja 
laadunvalvontasuunnitelmat sekä työselostukset viimeistään kolme kuukautta 
ennen niiden rakentamisen aloittamista. Tällaisia ympäristönsuojelurakenteita 
ovat alueen ojitukset ja muut vesienjohtamisjärjestelmät niihin liittyvine 
selkeytysaltaineen ja muine rakenteineen, öljynerotuskaivot, kemikaalien ja 
jätteiden varastoalueet, varoaltaat ja jätevedenpuhdistamon altaat ja kanaalit, 
meluvalli sekä muut vastaavat rakenteet, joilla estetään tai vähennetään 
päästöjen muodostumista ja leviämistä ympäristöön. 

Ympäristönsuojelurakenteet voidaan ottaa käyttöön, kun Lapin ELY-keskus 
on lupamääräyksessä 3 määrätyn riippumattoman laadunvalvojan yhteenvedon 
ja laadunvalvontakokeiden tulosten perusteella todennut tehtyjen rakenteiden 
täyttävän niille tässä lupapäätöksessä asetetut vaatimukset. 
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Lisäksi luvan saajan on toimitettava Lapin ELY-keskukselle tiedoksi 
vähintään jätevedenpuhdistamoa, hajukaasujen keräilyä ja tehdasalueen 
viemäröintiä sekä rikkihappolaitosta, soodakattilan sähkösuotimelle kertyvän 
lentotuhkan puhdistusta ja kiteytystä sekä puun kaasutuslaitosta koskevat 
tarkemmat prosessikuvaukset ja suunnitelmat. 

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

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

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 Lapin 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. 

4. Luvan saajan on nimettävä ympäristönsuojeluun ja jätehuoltoon liittyvien 
asioiden yhteyshenkilö/yhteyshenkilöt ja ilmoitettava hänen/heidän 
yhteystietonsa Lapin ELY-keskukselle ja Kemin kaupungin sekä Keminmaan 
kunnan ympäristönsuojelu- ja terveydensuojeluviranomaisille. 

5. Luvan saajan on ilmoitettava hankkeeseen liittyvien rakentamistöiden 
aloittamisesta etukäteen Lapin ELY-keskuksen ympäristö ja luonnonvarat  
-vastuualueelle ja Pohjois-Suomen kalatalouspalveluille sekä Kemin 
kaupungin ympäristönsuojelu- ja terveydensuojeluviranomaisille. 

Luvan saajan on ilmoitettava biotuotetehtaan toiminnan alkamisesta edellä 
tässä lupamääräyksessä mainituille viranomaisille sekä Pohjois-Suomen 
aluehallintovirastolle. 
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6. Toiminnassa on käytettävä ja ylläpidettävä komission 26.9.2014 julkaistun 
massan, paperin ja kartongin valmistuksen, joka on direktiivilaitokseksi 
luokiteltavan biotuotetehtaan pääasiallinen toimiala, parasta käytettävissä 
olevaa tekniikkaa (BAT) koskevan täytäntöönpanopäätöksen (2014/687/EU) 
sekä 17.8.2017 julkaistun suurten polttolaitosten parasta käytettävissä olevaa 
tekniikkaa koskevan täytäntöönpanopäätöksen (2017/1442/EU) mukaisia, 
toimintaa koskevia menetelmiä vähintään siinä laajuudessa kuin on esitetty 
tämän päätöksen kertoelmaosan kohdassa ”Paras käyttökelpoinen tekniikka 
(BAT)” olevassa BAT-vertailussa (aluehallintoviraston päätöksen sivulta 104 
alkaen), ellei tällä päätöksellä ole toisin määrätty. 

Päästöt pintavesiin ja viemäriin 

7. Rakentamistöiden aikana alueilta kertyvät hule- ja kuivatusvedet on 
koottava ja johdettava öljypuomilla tai muulla öljynerotuslaitteistolla 
varustetun selkeytysaltaan kautta Vähähaaran ala-altaaseen ja edelleen mereen. 
Selkeytysaltaasta johdettavan veden kiintoainepitoisuus saa olla enintään 20 
mg/l. 

8. Biotuotetehtaan prosesseissa muodostuvat jätevedet, soodakattilan 
sähkösuodintuhkan kiteytyksestä poistettavat vedet, kuorimon 
kiertoselkeyttimeltä poistettavat vedet, saniteettijätevedet, tehdasalueen 
likaantuneet sade- ja sulamisvedet, hulevedet kemikaalien purkupaikoilta ja 
muilta alueilta, joilta on riski päästöjen joutumisesta vesistöön ja muut 
likaantuneet vedet, jos niitä ei voida kierrättää takaisin prosessiin tai palauttaa 
kemikaalikiertoon, on kerättävä ja johdettava käsiteltäväksi tehdasintegraatin 
uudelle jätevedenpuhdistamolle. 

Jätevedenpuhdistamon aktiivilietelaitokselle saa johtaa käsiteltäväksi 
tarvittaessa myös Vähähaaran ala-altaasta ruopattua kuitulietettä tai 
tehdasalueen viipymä- ja selkeytysaltaista poistettua lietettä. 

Lupamääräyksen 9 tarkoittamat vedet puunkäsittelyalueelta voidaan johtaa 
kyseisen lupamääräyksen mukaisesti puhdistamon ohitse. 

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

9. Puun ja kuoren käsittely- ja varastointialueet on asfaltoitava. Näiltä alueilta 
muodostuvat hulevedet on kerättävä ja johdettava hakemuksen mukaisesti 
viipymäaltaan ja öljynerottimien kautta Vähähaaran ala-altaan kautta mereen. 
Viipymäaltaasta pois lähtevän veden kiintoainepitoisuus saa olla enintään  
20 mg/l. Öljynerottimien erotustehon on oltava standardin SFS-EN 858-1  
I-luokan mukainen, jolloin erottimesta lähtevän veden öljyhiilivetypitoisuuden 
on oltava alle 5 mg/l. 
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Viipymäallas on puhdistettava sinne kertyneestä kiintoaineesta vähintään 
kerran vuodessa. Altaasta poistettava liete on toimitettava käsiteltäväksi 
toimintaan, jolla on lupa kyseisen jätteen käsittelyyn. Altaasta poistettavan 
puhtaan puuaineksen saa polttaa kattilassa K10. 

Puunkäsittelyalue on puhdistettava säännöllisesti maahan jääneestä metalli-, 
puu-, kivi- ja maa-aineksesta. Puhtaat puuperäiset puhdistusjätteet saa polttaa 
kattilassa K10. 

Vähähaaran ala-allas on varustettava kelluvan puuaineksen erottavalla 
pintapuomilla ja öljyn erottavalla öljypuomilla. Puomin erottama puuaines on 
poistettava ja öljypuomi vaihdettava tarvittaessa. Puhtaan puuaineksen saa 
polttaa kattilassa K10. 

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

10. Biotuotetehtaan alueen puhtaat sade-, sulamis- ja kuivatusvedet sekä muut 
vedet, joista ei aiheudu päästöjä tai ympäristön pilaantumisen vaaraa, on 
erotettava likaantuneista vesistä ja johdettava ojituksien, viemärien ja 
kanaalien kautta puhdistamon ohi hakemuksen mukaisesti suoraan 
Vähähaaraan tai Kurimonhaaraan. 

Työkoneiden, laitteiden ja ajoneuvojen huolto- ja pesuhallien sisäpuoliset 
vedet sekä voimalaitoksen, soodakattilarakennuksen, kaasutinrakennuksen ja 
turbiinihallin lattiaviemäröinnin jätevedet ja muiden sellaisten alueiden 
jätevedet, joihin voi prosessin poikkeustilanteissa joutua öljyjä, on 
varustettava standardin SFS-EN 858-1 I-luokan erottimien erotustasoa 
vastaavilla öljynerottimilla, joista lähtevän veden öljyhiilivetypitoisuus on alle 
5 mg/l. Öljynerottimien jälkeen vedet, mikäli ne eivät ole muuten likaantuneita 
vesiä, saadaan johtaa puhdistamon ohitse. 

Suoraan mereen johdettavien vesijakeiden likaantumattomuus on osoitettava 
tarvittaessa Lapin ELY-keskuksen hyväksymällä tavalla. 

11. Prosesseissa muodostuva lämpö on pyrittävä hyödyntämään 
mahdollisimman tehokkaasti tai toimittamaan hyödynnettäväksi muissa kuin 
biotuotetehtaan toiminnoissa. 

Jäähdytys- ja jätevesistä aiheutuva lämpöpäästö vesistöön ei saa olla suurempi 
kuin 4 400 TJ/v (noin 145 MW). Vesistöön johdettava lämpöpäästö on 
selvitettävä sekä laskennallisesti että jatkuvatoimisiin mittauksiin perustuen ja 
raportoitava säännöllisesti. 

Suljetuista jäähdytysvesikierroista vesistöön poistettavat biotuotetehtaan 
puhtaat jäähdytysvedet, saa johtaa Kurimonhaaran pohjoisaltaan kautta 
mereen tämän päätöksen liitteeseen 4 merkityissä purkupaikoissa. 

12. Tehdasintegraatin jätevedenpuhdistamolla saa käsitellä hakemuksen 
mukaisia jätevesiä ja muita likaantuneita vesiä Metsä Fibre Oy:n 



  11 (127) 
   
 

biotuotetehtaalta ja Metsä Board Oyj:n kartonkitehtaalta ja niihin liittyvistä 
toiminnoista, tehdasintegraatin teollisuusjätteen käsittelyalueelta ja 
voimalaitokselta. 

Jätevedenpuhdistamolle ei saa ottaa käsiteltäväksi sellaisia aineita, jätteitä tai 
jätevesiä, jotka haittaavat merkittävästi puhdistamon toimintaa tai 
puhdistamolietteen käsittelyä. Sellaiset poikkeukselliset jätevesijakeet, jotka 
voisivat aiheuttaa jätevedenpuhdistamon toiminnan häiriintymistä, on 
johdettava puhdistamon varoaltaaseen ja sieltä hallitusti puhdistamolle 
tarvittavan esikäsittelyn jälkeen siten, että puhdistusteho häiriintyy 
mahdollisimman vähän. Varoaltaan tilavuuden on oltava vähintään 45 000 m3. 

Jätevedenpuhdistamoa on jatkuvasti käytettävä ja hoidettava siten, että 
puhdistustulos pysyy hyvänä ja tasaisena kaikissa tilanteissa. Tehtaiden 
seisokit ja muut poikkeukselliset kuormitustilanteet on otettava huomioon 
puhdistamon käytössä ja hoidossa. 

Jätevedenpuhdistamolla on oltava jatkuvasti käytössä primääri-, sekundääri- ja 
tertiäärikäsittelyvaiheet. 

13. Jätevedenpuhdistamolta mereen johdettavista jäte- ja jäähdytysvesistä 
aiheutuva päästö mereen saa olla kuukausikeskiarvona yhteensä enintään 
seuraava: 
 
Päästö Kuukausikeskiarvo (kg/vrk) 
CODCr 25 000 
Kiintoaine 3 000 
Kokonaisfosfori 20 
Kokonaistyppi 600 
AOX 500 

Jätevedenpuhdistamolta mereen johdettavan jäte- ja jäähdytysveden BOD7-
arvon on oltava alle 25 mgO2/l. 

Jätevedenpuhdistamolta mereen johdettavan jäte- ja jäähdytysveden 
ammoniumtyppipitoisuuden on oltava alle 2 mg/l kuukausikeskiarvona. 

Jätevedenpuhdistamolta mereen johdettava sulfaattipäästö saa olla enintään  
40 000 tonnia vuodessa (t SO4/v). 

Jätevedenpuhdistamon ensimmäisen ylösajon alkamisesta lähtien käsiteltyjen 
jätevesien kokonaispäästöjen kuukausikeskiarvot (kg/vrk) ja BOD-arvo saavat 
olla kolmen kuukauden ajan enintään kaksinkertaisia yllä annettuihin raja-
arvoihin nähden. Näitä kolmea kuukautta ei oteta huomioon vuosikeskiarvojen 
tai pitoisuusraja-arvojen toteutumisen tarkastelussa, mutta ne otetaan 
huomioon vesistöön menevien kokonaispäästöjen laskennassa ja 
raportoinnissa. 

Kemiallisen hapenkulutuksen, kokonaistypen, kokonaisfosforin ja kiintoaineen 
osalta kuukausikeskiarvoina määrättyihin raja-arvoihin verrattavat arvot 
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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. 

14. Jätevedenpuhdistamolta mereen johdettava vuotuinen päästö lasketaan 
kunkin päästökomponentin osalta lupamääräyksen 13 mukaisesti lasketun 
vuorokausikuormitusten vuoden summana. Luvan saajan on verrattava 
jätevedenpuhdistamolta mereen johdettua kokonaispäästöä massan, paperin ja 
kartongin tuotannon BAT-päätelmissä olevien ominaispäästötasojen 
mukaisesti laskettuun päästötasoon kalenterivuosittain. Vertailu on 
raportoitava valvontaviranomaiselle kalenterivuotta seuraavan vuoden 
helmikuun loppuun mennessä. Puhdistamon ensimmäistä käyttöönottovaihetta 
ei oteta huomioon vertailussa. 

15. Lupamääräyksessä 13 annetut päästöraja-arvot mereen johdettaville 
päästöille eivät koske puhdistusprosessin laitteiden häiriötilanteita. 
Puhdistusprosessin laitteen häiriötilanteeksi hyväksytään laitteen äkillisestä 
vikaantumisesta, mekaanisesta rikkoutumisesta tai muusta 
toiminnanharjoittajasta riippumattomasta ennakoimattomasta syystä aiheutuva 
puhdistusprosessin toiminnan äkillinen heikentyminen. Häiriötilanteista on 
tehtävä viipymättä ilmoitus valvovalle viranomaiselle. Ilmoituksessa on 
arvioitava häiriön kestoaika, esitettävä mihin toimenpiteisiin tilanteen 
korjaamiseksi ja poikkeuksellisten päästöjen vähentämiseksi luvan haltija on 
ryhtynyt sekä arvio häiriön aikana aiheutuvasta lisäpäästöstä. Häiriötilanteiden 
kestosta on määrätty lupamääräyksessä 48. 

Raja-arvotarkasteluihin ei myöskään lasketa mukaan enintään kerran vuodessa 
toistuvia suunniteltuja biotuotetehtaan 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 13 määrättyjä raja-arvoja. 

16. Biotuotetehtaalta mereen johdettavat vedet eivät saa sisältää 
valtioneuvoston vesiympäristölle vaarallisista ja haitallisista aineista antaman 
asetuksen (1022/2006) liitteessä 1 A tarkoitettuja aineita eikä liitteissä 1 C ja 1 
D tarkoitettuja vesiympäristölle vaarallisia tai haitallisia aineita pitoisuuksina, 
jotka voivat johtaa ympäristönlaatunormin ylittymiseen pintavedessä tai 
kaloissa. 

Mereen johdettavien käsiteltyjen jätevesien elohopeapitoisuus saa olla 
enintään 5 μg/l ja kadmiumpitoisuus enintään 10 μg/l liukoisessa muodossa 
kuukausikeskiarvona laskettuna. 
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17. Jätevedenpuhdistamolla käsitellyt jätevedet on johdettava mereen 
olemassa olevan viemäriputken ja avokanavan kautta aluehallintoviraston 
päätöksen liitteenä 4 olevan piirustuksen osoittamaan paikkaan. 

18. Luvan saajan on jääpeitteiseen aikaan merkittävä ne kohdat, joissa 
merialueen jään kantavuus on jäähdytysvesien lämpökuorman johtamisen 
vuoksi heikentynyt. Heikon jään alueista on tiedotettava Lapin ELY-
keskuksen hyväksymällä tavalla. 

Päästöt ilmaan 

Soodakattila ja meesauuni 

19. Soodakattilassa saa polttaa mustalipeän lisäksi metanolia, pikiöljyä, 
mäntyöljyä, jätevedenpuhdistamolla muodostuvaa kuivattua biolietettä sekä 
väkeviä ja laimeita hajukaasuja. Soodakattilan ensimmäisen käyttöönoton 
yhteydessä saa tarvittaessa polttaa raskasta tai kevyttä polttoöljyä. 

Soodakattilan savukaasut on johdettava sähkösuodattimen ja 105 metriä 
korkean savupiipun kautta ulkoilmaan. 

20. Soodakattilasta ilmaan johdettavien savukaasujen epäpuhtauksien 
pitoisuudet laskettuna 6 %:n happipitoisuudessa kuivaa kaasua saavat olla 
enintään seuraavat: 
 

15 mg/m3(n) kk-keskiarvo Hiukkaset 
10 mg/m3(n) vuosikeskiarvo 
10 mg/m3(n) vrk-keskiarvo SO2 
5 mg/m3(n) vuosikeskiarvo 
5 mgS/m3(n) vrk-keskiarvo TRS 
1 mgS/m3(n) vuosikeskiarvo 

NOx 200 mgNO2/m3(n) kk-keskiarvo 

Soodakattilasta ilmaan johdettavien kaasumaisten rikkiyhdisteiden päästö 
ominaispäästönä saa olla enintään 0,03 kgS/ADt vuosikeskiarvona. 

Yllä mainitut päästöraja-arvot eivät koske soodakattilan ylös- ja 
alasajotilanteita. Luvan saajan on tarkkailuohjelman yhteydessä toimitettava 
Lapin ELY-keskukselle hyväksyttäväksi esitys soodakattilan ylös- ja 
alasajotilanteiden määrittelystä viimeistään kolme kuukautta ennen toiminnan 
aloittamista. 

Päästöraja-arvot eivät koske soodakattilan savukaasujen puhdistinlaitteiden 
häiriötilanteita, joista on määrätty lupamääräyksessä 51. 

Ylös- ja alasajotilanteista sekä normaalin tuotantotilanteen poikkeavan suurista 
TRS-päästöistä on ilmoitettava viipymättä Lapin ELY-keskukselle ja Kemin 
kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle. 
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21. Meesauunissa saa polttaa kuoren kaasutuslaitoksen tuotekaasua, metanolia, 
pikiöljyä, mäntyöljyä ja laimeita hajukaasuja. Meesauunin ensimmäisen 
käyttöönoton yhteydessä saa tarvittaessa polttaa raskasta tai kevyttä 
polttoöljyä. 

Meesauunin savukaasut on johdettava sähkösuodattimen ja 105 metriä 
korkean savupiipun kautta ulkoilmaan. 

22. Meesauunista ilmaan johdettavien savukaasujen epäpuhtauksien 
pitoisuudet laskettuna 6 %:n happipitoisuudessa kuivaa kaasua saavat olla 
enintään seuraavat: 
 

25 mg/m3(n) kk-keskiarvo Hiukkaset 
10 mg/m3(n) vuosikeskiarvo 

SO2 55 mg/m3(n) kk-keskiarvo 
10 mgS/m3(n) vrk-keskiarvo TRS 
5 mgS/m3(n) vuosikeskiarvo 
600 mgNO2/m3(n) kk-keskiarvo NOx 
450 mgNO2/m3(n) vuosikeskiarvo 

Meesauunista ilmaan johdettavien kaasumaisten rikkiyhdisteiden päästö 
ominaispäästönä saa olla enintään 0,055 kgS/ADt vuosikeskiarvona. 

Yllä mainitut päästöraja-arvot eivät koske meesauunin ylös- ja 
alasajotilanteita. Luvan saajan on tarkkailuohjelman yhteydessä toimitettava 
Lapin ELY-keskukselle hyväksyttäväksi esitys meesauunin ylös- ja 
alasajotilanteiden määrittelystä viimeistään kolme kuukautta ennen toiminnan 
aloittamista. 

Päästöraja-arvot eivät koske meesauunin savukaasujen puhdistinlaitteiden 
häiriötilanteita, joista on määrätty lupamääräyksessä 51. 

Ylös- ja alasajotilanteista sekä normaalin tuotantotilanteen poikkeavan suurista 
TRS-päästöistä on ilmoitettava viipymättä Lapin ELY-keskukselle ja Kemin 
kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle. 

Hajukaasujen käsittely ja rikkihappolaitos 

23. Toiminnassa muodostuvat väkevät hajukaasut on kerättävä kaikista 
kohteista, joissa väkeviä hajukaasuja syntyy. Väkevät hajukaasut on 
johdettava poltettavaksi ensisijaisesti rikkihappolaitoksen yhteydessä olevaan 
hajukaasukattilaan tai toissijaisesti soodakattilaan.  

Väkevien hajukaasujen polton on toimittava jatkuvasti. 

Tilanteissa, joissa väkeviä hajukaasuja ei turvallisuussyistä voida johtaa 
polttoon rikkihappolaitokselle eikä soodakattilaan, ne voidaan johtaa 
käsittelemättöminä ulkoilmaan 105 metriä korkean piipun kautta. Jokaisesta 
tällaisesta poikkeustilanteesta on raportoitava lupamääräyksen 47 mukaisesti. 
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Jos polttopaikkoja ei saada viipymättä otettua käyttöön, on tehtaan tuotanto 
ajettava alas. 

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

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

Laimeiden hajukaasujen keräily- ja käsittelyjärjestelmä on suunniteltava 
kertoelmaosan kohdassa ”Laimeiden hajukaasujen keräys ja käsittely” 
esitettyjen pääperiaatteiden mukaisesti. Osana lupamääräyksen 2 velvoitetta 
luvan saajan on toimitettava yksityiskohtainen kuvaus keräysjärjestelmästä ja 
sen kattavuudesta Lapin ELY-keskukselle tiedoksi. 

25. Väkevien hajukaasujen lisäksi rikkihappolaitoksen hajukaasukattilassa saa 
polttaa mäntyöljypikeä, metanolia ja muita soveltuvia polttoaineita 
tukipolttoaineena ja tilanteissa, joissa kattilaa on käytettävä prosessihöyryn 
tuotantoon varakattilana.  

Hajukaasukattilassa muodostuvat savukaasut on johdettava 
rikkihappokonvertterin pesurin ja/tai natriumbisulfiittipesurin kautta 
ulkoilmaan 105 metriä korkean savupiipun kautta. 

Rikkihappolaitokselta ilmaan johdettavien savukaasujen rikkidioksidin ja 
pelkistyneiden rikkiyhdisteiden sekä typen oksidien pitoisuudet, laskettuna  
9 %:n happipitoisuudessa kuivaa kaasua saavat olla enintään seuraavat: 
 
SO2 80 mg/m3(n) vuosikeskiarvo 
TRS 5 mgS/m3(n) vrk-keskiarvo 
TRS 3 mgS/m3(n) vuosikeskiarvo 
NOx 400 mgNO2/m3(n) vuosikeskiarvo 

Rikkihappolaitokselta ilmaan johdettavien kaasumaisten rikkiyhdisteiden 
päästö ominaispäästönä saa olla enintään 0,002 kgS/ADt vuosikeskiarvona. 

Kattila K10 

26. Kattilassa K10 saa polttaa pääpolttoaineina puuperäistä biomassaa ja 
jätevedenpuhdistamon primääri- ja tertiäärilietteestä valmistettuja pellettejä 
(biopelletit). Käynnistys- ja tukipolttoaineena saa käyttää pikiöljyä tai 
mäntyöljyä. 
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Kattilan K10 savukaasut on johdettava sähkösuodattimen sekä 81,6 metriä 
korkean savupiipun kautta ulkoilmaan. 

27. Kattilan K10 savukaasujen epäpuhtauksien pitoisuudet laskettuna 6 %:n 
happipitoisuudessa kuivaa kaasua saavat olla enintään seuraavat: 
 
Biotuotetehtaan käynnistymisen jälkeen: 
 vuosikeskiarvo vuorokausikeskiarvo yksikkö 
Hiukkaset 15 22 mg/m3(n) 
SO2 100 215 mg/m3(n) 
NOx 250 310 mgNO2/m3(n) 
HCl 25 - mg/m3(n) 
HF 1,5 (mittauskohtainen raja-arvo) mg/m3(n) 
Hg 5 (mittauskohtainen raja-arvo) µg/m3(n) 

Päästöraja-arvot eivät koske voimalaitoksen käynnistys- ja pysäytystilanteita, 
savukaasujen puhdistinlaitteiden häiriötilanteita ja polttoaineen saatavuudessa 
ilmeneviä häiriöitä suurten polttolaitosten päästöjen rajoittamisesta annetun 
valtioneuvoston asetuksen (936/2014) 17 §:n mukaisesti määriteltynä. 
Savukaasun puhdistinlaitteiden häiriötilanteita koskevat määrittelyt on esitetty 
lupamääräyksessä 53. 

Kattilan K10 ylösajovaiheen katsotaan päättyneen ja kattilan olevan käynnissä, 
kun kaksi seuraavista kolmesta ehdosta täyttyy: 
1. kattilan minimitehopiste > 25 % nimellisestä lämpötehosta ylitetään 
(tuorehöyryn virtaus > 10 kg/s) 
2. tasainen palaminen kiinteällä polttoaineella: petilämpötila > 820°C (pedin 
keskiarvo) ja molemmat kiinteän polttoaineen syöttöruuvit päällä  
3. apu- tai lisäpolttimet eivät ole päällä. 

Kattilan K10 alasajovaiheen katsotaan alkaneen, kun kaksi seuraavista 
kolmesta ehdosta täyttyy:  
1. kattilan minimitehopiste < 27,5 % lämpötehosta alitetaan (tuorehöyryn 
virtaus < 11 kg/s)  
2. palaminen ei tasaista kiinteällä polttoaineella: petilämpötila < 820°C (pedin 
keskiarvo) tai molemmat syöttöruuvit eivät ole päällä  
3. apu- tai lisäpolttimet ovat päällä. 

Päästöraja-arvoja katsotaan noudatetun, kun kaikki päästöraja-arvoon 
verrattavat mittaustulokset alittavat raja-arvon. 

Päästöraja-arvot eivät yllä mainittujen ylös- ja alasajotilanteiden lisäksi koske 
myöskään muita OTNOC-tilanteita, eli muita kuin normaaleja 
toimintaolosuhteita. 

Valkaisu ja klooridioksidin valmistus 

28. Klooridioksidin valmistuksessa sekä valkaisimon ja pesemön toiminnassa 
syntyvät hönkäkaasut on käsiteltävä hönkäpesurilla ennen niiden johtamista 
ilmaan. 
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Pesurilta ilmaan johdettavien hönkäkaasujen klooripitoisuus (Cltot) saa olla 
enintään 20 mg/m3. 

Kuoren kuivauslaitos ja kuoren kaasutuslaitos 

29. Kuoren kuivauslaitoksella saa kuivattaa tehtaan toiminnassa muodostuvaa 
puhdasta kuorta, purua sekä jätevesien käsittelyssä syntyviä lietteitä. 

Kuoren kaasutuslaitoksessa saa käyttää raaka-aineena kuoren 
kuivauslaitoksella kuivattua kuorta, purua ja muuta puuperäistä biomassaa 
sekä tehdasintegraatin jätevedenpuhdistamon lietteitä. Valmistettu tuotekaasu 
on johdettava polttoon meesauunille. 

30. Kuoren kuivauslaitoksen ja kaasutuslaitoksen toiminnassa on ehkäistävä 
laitokseen syötettävien polttoaineiden ja tuhkan käsittelystä aiheutuva 
pölyäminen ja hajupäästöt. 

Kuoren kuivauslaitoksen normaalitoiminnan pöly- ja VOC-päästöt ilmaan on 
selvitettävä mittauksilla laitoksen ensimmäisen toimintavuoden aikana. 
Tulokset on raportoitava kolmen kuukauden sisällä mittauksista Lapin ELY-
keskukselle. 

Päästöjen mittaaminen, mittaustulosten vertaaminen raja-arvoihin ja 
mittausten laadunvarmistus 

31. Jatkuvatoimiset mittaukset: 

Soodakattilan ja meesauunin savukaasujen hiukkas-, TRS-, SO2- ja NOx-
pitoisuuksia on mitattava jatkuvasti. Rikkihappolaitokselta ilmaan johdettavien 
savukaasujen SO2-, TRS- ja NOx-pitoisuuksia on mitattava jatkuvasti. Kattilan 
K10 hiukkas-, SO2-, NOx- ja HCl-päästöjä on mitattava jatkuvasti 
biotuotetehtaan toiminnan alkamisesta lähtien. 

Jatkuvasti mitattavien päästöjen vuosi-, kuukausi- ja vuorokausikeskiarvo 
lasketaan kaikkien hyväksyttävien tuntikeskiarvojen keskiarvona. Päästöraja-
arvoja katsotaan noudatetun, jos yksikään raja-arvoon verrattava päästöjen 
keskiarvo ei ylitä raja-arvoa. 

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. 

Määräaikaismittaukset: 

Kattilan K10 fluorivedyn ja elohopean päästöjä on mitattava 
määräaikaismittauksina kerran vuodessa biotuotetehtaan toiminnan 
alkamisesta lähtien. 
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Klooridioksidilaitoksen ja valkaisimon pesurin hönkien klooripäästöjä on 
mitattava määräaikaismittauksina vähintään kerran vuodessa. 

Kertamittauksissa mittaustulos on kolmen vähintään 30 minuuttia kestävän 
peräkkäisen mittauksen keskiarvo. Päästöraja-arvoja katsotaan noudatetun, jos 
kaikki mittaustulokset alittavat raja-arvon. Kertamittausten osalta 
mittausepävarmuutta ei vähennetä ennen vertaamista raja-arvoihin. 

Päästöjen laskenta: 

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 sellun tuotantomääriä. 

32. 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 
mittausjärjestelmän luotettavuuden parantamiseksi on esitettävä Lapin ELY-
keskukselle kahden kuukauden kuluessa 10 vuorokauden kiintiön 
ylittymisestä. 

Ilmaan johdettavien päästöjen mittausraporteista on käytävä selkeästi ilmi 
mittaajan ilmoittama mittausmenetelmän epävarmuus, mittaustuloksen 
epävarmuus ja tulosten käsittely. Mittaajalla tulee olla käyttämiensä 
päästömittausmenetelmien akkreditointi. Mittaajan pätevyys on pyynnöstä 
osoitettava toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle.  

Melu ja tärinä 

33. Biotuotetehtaan toiminnasta ja siihen liittyvästä Sahansaarenkadun ja 
tehtaalle pääradalta erkanevan rautatien liikenteestä aiheutuva melu ei saa 
yhdessä tehdasalueen muun teollisen toiminnan kanssa ylittää asumiseen 
käytettävien kiinteistöjen piha-alueilla ja lähimmillä virkistys- ja 
luonnonsuojelualueilla päivällä (klo 7–22) ekvivalenttimelutasoa (LAeq) 55 dB 
eikä yöllä (klo 22–7) ekvivalenttimelutasoa (LAeq) 50 dB. 

34. Mahdollisimman tehokas meluntorjunta on otettava huomioon toimintojen 
sijoittamisessa sekä koneiden, laitteiden ja rakenteiden suunnittelussa, 
valinnassa, käytössä ja kunnossapidossa. Pistemäiset melun päästölähteet on 
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koteloitava tai varustettava äänenvaimentimin melun vaimentamiseksi ja 
melun leviämisen estämiseksi. 

Melupäästöä vähentävät työtavat on otettava toiminnassa huomioon. 
Tehdasalueella ei saa tehdä yöaikaan (klo 22–7) iskumaista, kapeakaistaista ja 
matalataajuista melua tai tärinää aiheuttavia toimintoja, mikäli kyseiset työt on 
mahdollista tehdä kokonaan päiväaikana. 

Tehdasalueelle ja sieltä pois suuntautuvasta raskaasta liikenteestä ja 
raideliikenteestä ympäristöön aiheutuvaa melua ja tärinää on vähennettävä 
esimerkiksi ajotapaohjeistuksilla tai nopeusrajoituksilla. 

35. Puunkäsittelyalueen ja kuorimon ja muiden tehtaan osien sekä 
tehdasalueelle tulevan ja sieltä lähtevän liikenteen melun leviämistä on 
ehkäistävä hakemussuunnitelmassa esitetyn meluvallin sekä meluseinämien ja 
muiden vastaavien meluntorjuntaratkaisujen avulla siten, että 
lupamääräyksessä 33 asetetut ympäristömelun raja-arvot alittuvat. 

Tehdasalueen meluvalli ja kuorimon kohdalla meluseinä on rakennettava 
hakemuksessa esitetyn ja aluehallintoviraston päätöksen liitteenä 3 olevan 
alustavan asemapiirustuksen nro 101012452-10006, ”Tehdasalue yleislayout”, 
30.11.2020 (mittakaava 1:2500) osoittamiin paikkoihin ja hakemuksen 
liitteessä 13B esitettyjen meluvallin alustavien mitoitussuunnitelmien 
periaatteiden mukaisesti. Meluvallin ja meluseinän on oltava olennaisilta 
osiltaan ja melunsuojaustasoltaan valmis, kun biotuotetehtaan toiminta 
käynnistyy. Yksityiskohtaiset suunnitelmat on toimitettava Lapin ELY-
keskukselle. 

36. Biotuotetehtaan toiminnasta aiheutuva melupäästö ja ympäristömelutasot 
on selvitettävä toiminnan alettua mittaamalla ulkopuolisen asiantuntijan 
toimesta. Meluselvitys on tehtävä vuoden kuluessa biotuotetehtaan toiminnan 
alkamisesta siten, että selvityksessä tulevat huomioiduksi kaikki tehdasalueen 
toiminnot, mukaan lukien puukuormien yöaikainen purku, sekä suunniteltua 
tilannetta vastaava raskas liikenne ja raideliikenne. Selvityksen perusteella on 
päivitettävä melun leviämismallinnus. Selvityksen on sisällettävä myös 
toiminnasta ja liikenteestä aiheutuvan tärinän mittaukset tehdasalueen ja 
lupamääräyksen 33 mukaisten liikennereittien ympäristössä. 

Suunnitelma selvityksen toteuttamisesta ja tiedot selvityksen laatijan 
pätevyydestä on toimitettava Lapin ELY-keskukselle kuukautta ennen 
mittausten tekemistä. Selvityksen tulokset on raportoitava Lapin ELY-
keskukselle ja Kemin kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle kolmen 
kuukauden kuluessa mittausten tekemisestä. 

Jos mittausten ja selvityksen perusteella ilmenee häiritsevää, poikkeuksellista 
tai hakemuksesta poikkeavaa melua tai tärinää ympäristössä taikka 
ympäristömelutason selvää nousua biotuotetehdasta edeltävästä tilanteesta, on 
ryhdyttävä tarvittaviin toimiin meluhaitan vähentämiseksi. 
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Mittaukset on toistettava ja melun leviämismallinnus päivitettävä aina 
merkittävien melutasoa nostavien muutosten jälkeen. Melutasot on 
tarkistettava mittauksilla uusien meluntorjuntatoimenpiteiden toteuttamisen 
jälkeen. 

37. Ympäristömelua on seurattava säännöllisesti vähintään joka toinen vuosi 
ulkopuolisen asiantuntijan toimesta tehtävillä mittauksilla. Ensimmäinen 
tämän lupamääräyksen mukainen ympäristömelumittaus on tehtävä 
viimeistään biotuotetehtaan kolmantena toimintavuotena. Ympäristömelun 
mittauspisteet on sijoitettava siten, että lupamääräyksen 33 mukaisten raja-
arvojen noudattaminen on mahdollista selvittää. Mittauksessa on selvitettävä 
sekä päivä- että yöaikainen ympäristömelutaso tehtaiden tavanomaisen 
toiminnan aikana. 

Suunnitelma mittausten toteuttamisesta ja tiedot mittaajan pätevyydestä on 
toimitettava tiedoksi Lapin ELY-keskukselle. Lapin ELY-keskus voi muuttaa 
tai tarkentaa mittaussuunnitelmaa ja mittauspisteiden sijoittumista tarvittaessa. 

Melumittausten tulokset on raportoitava Lapin ELY-keskukselle ja Kemin 
kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle kuukauden kuluessa mittausten 
toteuttamisesta. Tulokset on julkaistava alueen asukkaiden ja muiden 
asianosaisten saatavilla olevaan tietoverkkoon. 

Sivutuotteet 

38. Seuraavassa luetellut prosessissa muodostuvat jakeet luokitellaan jätelain  
5 §:n 2 momentin mukaisiksi sivutuotteiksi, kun ne käytetään sellaisenaan 
materiaalina teollisissa prosesseissa tai vastaavissa vakiintuneissa 
käyttökohteissa, niiden laatu täyttää aluehallintoviraston päätöksen 
kertoelmaosassa kohdassa ”Tuotantoprosessissa syntyvät sivutuotteet” 
(aluehallintoviraston päätöksen sivulta 70 alkaen) esitetyt käyttökohteen 
mukaiset laatuvaatimukset, laatua tarkkaillaan omavalvontasuunnitelman 
mukaisesti ja hyödyntämiselle on jatkuva varmuus: 

- kuorihiekka kuorimon syöttökuljettimelta 
- oksarejekti massan lajittelusta  
- meesa meesauunilta 
- poltettu kalkki kaustisoinnista 
- kalkkipöly kaustisoinnista 
- lentotuhka kattilalta K10  
- kaasuttimen pohjatuhka kuoren kaasuttimelta  
- tehtaan jätevedenpuhdistamon primääri- ja tertiäärilietteestä valmistetut 
biopelletit. 

Sivutuotteiden laatua on seurattava luvan saajan omavalvontasuunnitelman 
mukaan. Omavalvontasuunnitelma on sisällytettävä tehtaan 
tarkkailuohjelmaan. 

Biotuotetehtaalta muualle hyötykäyttöön menevien biopellettien osalta luvan 
saajan on laadittava vaatimuksenmukaisuusilmoitus, jossa on esitetty tuottajan 
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nimi ja yhteystiedot, tuotteen nimi tai koodi, tiedot tuotteen ominaisuuksista, 
tuotteen käyttöohje (ml. mahdolliset rajoitteet), tuottajan vakuutus tietojen 
oikeellisuudesta ja allekirjoitus. Ilmoitus on annettava tuotteen käyttäjälle. 
Vaatimustenmukaisuusilmoitus on oltava saatavilla sähköisessä muodossa. 
Ilmoitus on toimitettava tiedoksi myös valvovalle viranomaiselle. 

Luvan saajan on raportoitava kaikkien sivutuotejakeiden muodostuminen, 
käsittely, välivarastoinnin kesto ja toteutuneet hyödyntämiskohteet/ 
loppukäyttäjät ja hyödyntämismäärät vuosittain Lapin ELY-keskukselle. 

Mikäli hakemuksen mukaisia hyötykäyttökohteita ei ole saatavissa tai muut 
yllä mainitut sivutuotteita koskevat kriteerit eivät täyty, materiaalit ovat 
lupamääräyksen 39 taulukossa esitettyjä jätteitä ja ne on välivarastoitava ja 
toimitettava käsiteltäväksi tai loppusijoitettavaksi lupamääräyksen 39 
mukaisesti. 

Jätteiden käsittely ja hyödyntäminen 

39. Toiminta on järjestettävä siten, että siinä muodostuu mahdollisimman 
vähän jätteitä. Luvan saajan on oltava selvillä prosessijätteiden haitta-
ainepitoisuuksista ja niiden liukoisuudesta sekä tarvittaessa jätteen 
kaatopaikkakelpoisuudesta. 

Muodostuvat jätteet on ensisijaisesti ohjattava uudelleenkäytettäviksi tai 
kierrätettävä. Toissijaisesti jätteet on hyödynnettävä aineena tai energian 
tuotannossa. Mikäli hyötykäyttö ei ole mahdollista, jätteet on toimitettava 
loppukäsiteltäväksi 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 
ei aiheudu roskaantumista, hajuhaittaa tai muutakaan ympäristön 
pilaantumisen vaaraa. Loppukäsittelyyn toimitettavia tavanomaisia jätteitä saa 
varastoida enintään vuoden ja hyödynnettäviä tai esikäsiteltäviä tavanomaisia 
jätteitä enintään kolme vuotta. 

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

Jäte Syntypaikka Jäteluokka 
Soodasakka Talteenotto 03 03 02 
Kalkkipitoiset jätteet Kaustisointi / meesauuni 03 03 09 
Prosessilietteet ja rejektit Sellutehdas 03 03 99 
Biokattilan lentotuhka Energiantuotanto 10 01 03 
Biokattilan pohjatuhka Energiantuotanto 10 01 01 
Soodakattilan lentotuhka 
(jätevesiin) 

Soodakattila 03 03 99 
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Kaasuttimen pohjatuhka Kuoren kuivaus- ja 
kaasutuslaitos 

10 01 01 

Kuori- ja hiekkajäte Puunkäsittely / kuorimo 03 03 01, 03 03 99 
Oksarejekti Massan lajittelu 03 03 01 
Primääriliete ja tertiääriliete Jätevedenpuhdistamo 03 03 10 
Bioliete Jätevedenpuhdistamo 19 08 12 
Pilaantunut maa- ja kiviaines 
tai ruoppausmassa 

Maanrakentaminen / 
ruoppaus 

17 05 04, 17 05 06 

Asbestia sisältävät rakennus- 
ja purkujätteet 

Koko tehdas 17 06 05* 

Teollisuuden epäorgaaninen 
sekajäte 

Koko tehdas 17 09 04 

Sekalainen rakennus- ja 
purkujäte 

Koko tehdas 17 09 04 

40. Jätevedenpuhdistamon lietteiden käsittelystä ja välivarastoinnista ei saa 
aiheutua haju- tai pölypäästöä tai hygieniahaittaa tehdasalueen ulkopuolelle. 
Lietteenkäsittelyssä muodostuvat suodosvedet ja muut likaantuneet vedet on 
viemäröitävä jätevedenpuhdistamolle. 

41. Toiminnassa muodostuvat vaaralliset jätteet on varastoitava niille 
osoitetussa paikassa, suljetuissa ja asianmukaisesti merkityissä asioissa. 
Jätteiden sekoittuminen ja mahdollisissa vuototapauksessa ympäristöön 
pääseminen on estettävä. Vaaralliset jätteet on toimitettava käsiteltäväksi 
laitoksiin, joiden toiminnanharjoittajilla on lupa kyseisten jätteiden 
vastaanottoon. 

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 vuoden verran. 

42. 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. 

Raaka-aineiden ja kemikaalien käyttö ja varastointi 

43. Raaka-aineiden, polttoaineiden ja kemikaalien varastointi, käsittely ja 
siirrot on järjestettävä siten, ettei toiminnasta aiheudu roskaantumista, 
palovaaraa, pöly-, haju- tai hygieniahaittaa tai maaperän, pohjaveden tai 
pintaveden pilaantumista taikka haittaa tai vaaraa ihmisten terveydelle. 

44. Nestemäiset kemikaalit, prosessiliuokset ja polttoaineet on varastoitava 
kullekin kemikaalityypille tarkoitetussa, asianmukaisesti merkityssä säiliössä 
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tai astiassa suoja-altaalla tai reunakorokkein varustetussa varastotilassa. Uudet 
nestemäisten kemikaalien, prosessiliuosten tai polttoaineiden säiliöt on 
rakennettava siten, että suoja-altaan tai reunakorokkein varustetun tilan 
tilavuus vastaa vähintään 110 % altaan sisällä olevan suurimman säiliön 
tilavuudesta. 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 on korjattava 
viipymättä. 

Polttoaine- ja kemikaalisäiliöiden sekä niihin liittyvien putkitusten on oltava 
sellaisia, että jätevedenpuhdistamolle tai mereen ei pääse häiriötilanteissakaan 
kemikaaleja, jätteitä tai jätevesiä, jotka merkittävästi haittaavat puhdistamon 
toimintaa tai puhdistamolietteen asianmukaista käsittelyä tai aiheuttavat 
vesistössä pilaantumista tai sen vaaraa. 

45. Käytettävistä ympäristölle haitallisista tai vaarallisista kemikaaleista on 
pidettävä ajan tasalla olevaa luetteloa, ja uusista käyttöön otetuista tai käytöstä 
poistetuista kemikaaleista on raportoitava valvontaviranomaisille viimeistään 
vuosiraportin yhteydessä. 

46. Prosessiin takaisin kierrätettävää meesaa tai poltettua kalkkia saa 
välivarastoida tehdasalueella asfaltoidulla kentällä, jonka hulevedet johdetaan 
laskeutusaltaan kautta viemäriputkella jätevedenpuhdistamolle. Välivarastointi 
saa kestää enintään kolme vuotta eräkohtaisesti.  

Häiriötilanteet ja muut poikkeukselliset tilanteet 

47. Luvan saajan on varauduttava mahdollisiin poikkeuksellisiin tilanteisiin. 
Vahinko- ja onnettomuustilanteiden varalle on laitosalueella 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. 

Jos tehdasalueelta on joutunut tai uhkaa joutua vesistöön, ilmaan tai 
maaperään laadultaan tai määrältään poikkeuksellinen päästö, luvan saajan on 
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välittömästi ryhdyttävä toimenpiteisiin päästön rajoittamiseksi ja vahinkojen 
torjumiseksi sekä tarpeellisen tarkkailun järjestämiseksi. Poikkeuksellisen 
tilanteen syyt on selvitettävä ja estettävä tilanteen toistuminen. 

Poikkeuksellisia päästöjä aiheuttavista häiriötilanteista ja muista vahingoista ja 
onnettomuuksista, joista saattaa aiheutua vaaraa tai haittaa ympäristölle tai 
terveydelle, tai joissa kemikaaleja, polttonesteitä tai muita haitallisia aineita 
pääsee ympäristöön, on viipymättä ilmoitettava Lapin ELY-keskukselle ja 
Kemin kaupungin ympäristö- ja terveydensuojeluviranomaisille, sekä 
Keminmaan kunnan ympäristö- ja terveydensuojeluviranomaisille mikäli 
aiheutuvaa haittaa voi ilmetä myös Keminmaan kunnan puolella. 

48. Jätevesipäästöjen osalta lupamääräyksen 15 mukaisia puhdistusprosessin 
puhdistinlaitteen häiriötilanteita saa olla enintään 240 tuntia minkä tahansa 12 
kuukauden jakson aikana. 

49. Jätevedenpuhdistamon varoallas on pidettävä normaalissa toiminnassa 
pääosin mahdollisimman tyhjänä altaaseen poikkeustilanteessa johdettavien 
poikkeuksellisten jätevesijakeiden varalta. Jos varoaltaaseen on johdettu 
poikkeuksellisia jätevesijakeita, allas on tyhjennettävä jätevedenpuhdistamolle 
niin pian kuin se on mahdollista vaarantamatta biologisen 
jätevedenpuhdistamon toimintaa. 

50. Primääri- ja tertiäärilietteiden pelletöinnin häiriötilanteessa lingottua 
lietettä saa tilapäisesti välivarastoida kerrallaan enintään kahden viikon ajan 
tehdasalueella asfaltoidulla kentällä, josta valumavedet on viemäröitävä 
jätevedenpuhdistamolle. Häiriötilanteiden syntymistä on ehkäistävä 
kunnossapitotoimenpiteillä. Hajuhaittojen ehkäisemiseksi lietteiden 
välivarastointiaika on pidettävä mahdollisimman lyhyenä. 

51. Soodakattilan savukaasujen puhdistinlaitteiden häiriöiden, jolloin 
lupamääräyksen 20 raja-arvoja ei sovelleta, kesto saa olla enintään 200 tuntia 
vuodessa. 

Meesauunin savukaasujen puhdistinlaitteiden häiriöiden, jolloin 
lupamääräyksen 22 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 määrättyä päästöraja-
arvoa. Mikäli toimintaa jatketaan alentamalla polttotehoa tai muuttamalla 
polttoainetta, on lupamääräyksiin verrattava päästötaso selvitettävä 72 tunnin 
kuluessa häiriön alkamisesta, ellei luvan saaja muuten pysty luotettavasti 
osoittamaan valvovalle viranomaiselle, etteivät päästöraja-arvot ylity. 

52. Tilanteissa, joissa rikkihapon valmistuksessa on tilapäinen häiriö eikä 
rikkihappotehdasta voida käyttää, rikkihappolaitoksen yhteydessä olevasta 
hajukaasukattilasta tulevat savukaasut on johdettava suoraan 
natriumbisulfiittipesurille tai väkevät hajukaasut on poltettava soodakattilassa. 
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Rikkihappolaitoksen savukaasujen puhdistinlaitteiden rikkoutuessa 
puhdistinlaite on korjattava 24 tunnin kuluessa. Rikkihappolaitoksen 
hajukaasukattilaa saa käyttää hajukaasujen polttoon ilman savukaasujen 
puhdistusta enintään 120 tuntia 12 kuukauden jakson aikana. 

53. Kattilan K10 savukaasujen puhdistinlaitteiden rikkoutuessa tai sen 
toiminnan häiriötilanteissa puhdistinlaite on korjattava 24 tunnin kuluessa. 
Mikäli normaaliin toimintaan ei voida palata 24 tunnin kuluessa, kattilan 
päästöjä on rajoitettava käyttämällä vähän päästöjä aiheuttavia polttoaineita tai 
kattilan toimintaa rajoittamalla. Kattilaa saa käyttää ilman savukaasujen 
puhdistinlaitteita enintään 120 tuntia minkä tahansa 12 kuukauden jakson 
aikana. Ilmoitus savukaasujen puhdistinlaitteen häiriöistä ja rikkoontumisista 
on tehtävä 48 tunnin kuluessa niiden ilmenemisestä. 

Sähkösuotimen häiriöajaksi lasketaan aika, jolloin seuraavat ehdot toteutuvat 
yhtäaikaisesti: 1) vähintään kaksi kenttää on poissa käytöstä ja 2) kuoren 
poltto on päällä. Kentän katsotaan olevan pois päältä, kun kentän virta on  
< 10 mA. 

Muut toimenpiteet, joilla ehkäistään, vähennetään tai selvitetään 
pilaantumista, sen vaaraa tai pilaantumisesta aiheutuvia haittoja 

54. Luvan saajan on laadittava selvitys biotuotetehtaan toiminnassa 
muodostuvasta ylimäärälämmöstä kohteittain. Selvityksessä on esitettävä 
tiedot tehdyistä ja mahdollisista toimenpiteistä biotuotetehtaalla muodostuvan 
ylimäärälämmön hyödyntämiseksi ja jäte- ja jäähdytysvesien sisältämän 
lämpöpäästön ja ilmaan johdettavan lämmön pienentämiseksi, 
jäähdytystornien toiminnasta aiheutuvista melupäästöistä ja niiden 
vähentämismahdollisuuksista. Lisäksi on esitettävä suunnitelma tehtävistä 
toimenpiteistä lämpö- ja melupäästöjen edelleen pienentämiseksi. 

Selvitys ja toimenpidesuunnitelma sekä esitys lämpöpäästöä koskeviksi raja-
arvoiksi on toimitettava Pohjois-Suomen aluehallintovirastolle kolmen vuoden 
kuluttua biotuotetehtaan toiminnan käynnistymisestä. Selvityksen perusteella 
lupaviranomainen voi täydentää lupaa tai täsmentää lupamääräyksiä. 

55. Luvan saajan on selvitettävä kattavasti metallien ja puolimetallien (ainakin 
Al, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, As, Sb, Hg ja Pb) pitoisuudet ja päästöt sekä 
jäteveden käsittelyn, erityisesti tertiäärivaiheen, vaikutus niihin. 
Yksityiskohtainen suunnitelma selvityksen toteuttamiseksi on toimitettava 
Lapin ELY-keskuksen hyväksyttäväksi viimeistään kaksi kuukautta ennen 
tehtaan ja jätevedenpuhdistamon toiminnan käynnistämistä. 

Selvityksen toteutuksen aikana metallien ja puolimetallien pitoisuudet on 
mitattava niin tiheästi ja niin tarkoin menetelmin, että 

- pitoisuudet ja niiden vaihtelut sekä päästöt ja tertiäärivaiheen vaikutus niihin 
saadaan selville ja että  
- selvityksen perusteella voidaan tehdä esitys metallien ja puolimetallien 
tarkkailun jatkamisesta osana päästötarkkailua. 
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Selvityksessä on esitettävä mitattujen pitoisuuksien perusteella tehty uusi 
mallinnus vesistössä havaittavista pitoisuuksista ja arvio niiden merkityksestä 
pilaantumisen kannalta. Lisäksi on tarkasteltava miten vaikutustarkkailussa 
havaitut pitoisuudet vastaavat mallinnusta ja arvioitava mahdollisien erojen 
syyt. 

Selvitys sekä sen perusteella tehty tarkennettu esitys jätevesipäästöjä 
koskeviksi raja-arvoiksi ja metallien ja puolimetallien päästöjen 
tarkkailemiseksi on toimitettava Pohjois-Suomen aluehallintovirastoon kahden 
vuoden kuluttua biotuotetehtaan käynnistymisestä. Selvityksen perusteella 
lupaviranomainen voi täydentää lupaa tai täsmentää lupamääräyksiä. 

Toiminnan muuttaminen, keskeyttäminen tai lopettaminen 

56. Toiminnan pysyvästä tai pitkäaikaisesta keskeyttämisestä sekä toiminnan 
valvonnan kannalta olennaisista muutoksista on viipymättä ilmoitettava Lapin 
ELY-keskukselle ja Kemin kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle. 

Toiminnan loputtua on alueelta poistettava kaikki ympäristön pilaantumisen 
vaaraa aiheuttavat koneet ja laitteet, tuotteet, kemikaalit, polttoaineet ja jätteet. 
Luvan haltijan 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. Luvan haltija vastaa toiminnan päätyttyä 
edelleen tarpeellisista toimenpiteistä pilaantumisen ehkäisemiseksi, toiminnan 
vaikutusten selvittämisestä ja tarkkailusta. 

Luvan haltijan on hyvissä ajoin, viimeistään kuusi kuukautta ennen toiminnan 
lopettamista, esitettävä ympäristölupaviranomaiselle hakemuksena 
yksityiskohtainen suunnitelma vesiensuojelua, maaperänsuojelua ja 
jätehuoltoa koskevista toiminnan lopettamiseen liittyvistä toimista ja 
lopettamisen jälkeisestä tarkkailusta. Sulkemissuunnitelmassa on vertailtava 
laitosalueen tilaa ympäristönsuojelulain 82 §:n mukaiseen 
perustilaselvitykseen. 

Tarkkailu- ja raportointimääräykset 

Rakentamisen aikainen tarkkailu 

57. Biotuotetehtaan rakentamisvaiheessa tehdasalueella tehtävien 
massanvaihtojen ja maarakennustöiden aikana on päästö- ja vaikutustarkkailua 
tehtävä seuraavasti: 

Vesistöön johdettavien hule- ja kuivatusvesien laatua on tarkkailtava 
Vähähaaran ala-altaasta lähtevästä vedestä rakentamistöiden aikana kerran 
kuukaudessa otettavilla vesinäytteillä. Näytteistä on analysoitava ainakin 
kiintoaine, pH, sähkönjohtavuus, kloridi, As, Cd, Cr, Cu, Ni, V, Pb, Zn, Hg, 
öljyhiilivedyt, kloorifenolit, PCB ja PCDD/F-yhdisteet. 



  27 (127) 
   
 

Rakentamistöiden vaikutusta mereen johdettavan veden laatuun on lisäksi 
tarkkailtava rakentamistöiden aikana Kemin edustan vesistötarkkailupisteeltä 
KE01 kerran kuukaudessa otettavilla vesinäytteillä, joista on analysoitava 
samat parametrit kuin Vähähaaran ala-altaasta. 

Rakentamistyön vaikutuksia pohjavesipinnan tasoon on tarkkailtava. 
Pohjavesipinnan korkeus on mitattava rakentamiskohteiden lähialueella ennen 
töiden aloittamista ja mittauksia on jatkettava koko rakentamisen ajan 
vähintään kerran kuukaudessa. 

Mittaukset ja tulosten raportointi on tehtävä Lapin ELY-keskuksen 
hyväksymällä tavalla. Analyysitulokset on raportoitava tulosten valmistuttua 
Lapin ELY-keskukselle ja Kemin ympäristönsuojeluviranomaiselle. Jos 
analyysitulosten perusteella tai muussa yhteydessä havaitaan pilaantumisen 
vaaraa aiheuttavia haitallisten aineiden päästöjä tai pohjaveden haitallista 
muuttumista, ELY-keskus voi antaa muita määräyksiä lisätarkkailusta tai 
muista toimenpiteistä päästön selvittämiseksi, rajoittamiseksi ja haitallisten 
vaikutusten ehkäisemiseksi. 

Rakennusvaiheen yksityiskohtainen tarkkailusuunnitelma on toimitettava 
Lapin ELY-keskuksen hyväksyttäväksi sen kanssa erikseen sovittavana 
ajankohtana kuitenkin niin, että ELY-keskuksella on riittävästi aikaa 
suunnitelman käsittelyyn. Tarkkailusuunnitelma on toimitettava tiedoksi myös 
Kemin kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle. 

Toiminnan aikainen tarkkailu 

58. Luvan saajan on tarkkailtava toimintaa ja sen päästöjä sekä niiden 
vaikutuksia ympäristössä hakemuksessa esitettyjen periaatteiden sekä 
aluehallintoviraston päätöksen määräysten ja liitteessä 5 määrätyn mukaisesti. 

Luvan saajan on toimitettava biotuotetehtaan toiminnan yksityiskohtainen 
käyttö- ja päästötarkkailusuunnitelma sekä vaikutustarkkailusuunnitelma, siltä 
osin kuin vaikutustarkkailu toteutetaan biotuotetehtaan omana tarkkailuna, 
hakemusasiana Pohjois-Suomen aluehallintovirastoon vähintään 12 kuukautta 
ennen biotuotetehtaan toiminnan aloittamista. Tarkkailusuunnitelmaan on 
sisällytettävä aluehallintoviraston päätöksen lupamääräyksissä ja liitteessä 5 
määrätyt asiat. Tarkkailusuunnitelman perusteella aluehallintovirasto antaa 
tarkkailuja koskevat tarkemmat määräykset. 

Pääosa biotuotetehtaan vesistö- ja kalatalousvaikutusten tarkkailusta on 
tehtävä osana yhteistarkkailuna toteutettavaa Kemin edustan merialueen 
vesistö- ja kalataloustarkkailua. Biotuotetehtaan toiminnan ja päästöt 
huomioonottava uusi yhteistarkkailusuunnitelma on toimitettava Lapin ELY-
keskuksen ympäristönsuojeluviranomaisen ja kalatalousviranomaisen 
hyväksyttäväksi vähintään 12 kuukautta ennen biotuotetehtaan toiminnan 
aloittamista. Yhteistarkkailusuunnitelmaan on sisällytettävä muun muassa 
aluehallintoviraston päätöksen liitteessä 5 määrätyt asiat. Biotuotetehtaan jäte- 
ja jäähdytysvesien purkupaikkojen lähialueen vesistötarkkailu voidaan tehdä 
myös yhteistarkkailusta erillään biotuotetehtaan omana tarkkailuna. 
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Luvan saajan oman ilman laadun tarkkailun lisäksi luvan saajan on 
osallistuttava Kemin alueen ilman laadun yhteistarkkailuun ja siihen liittyviin 
bioindikaattoritutkimuksiin Kemin kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen 
hyväksymällä tavalla. 

59. Tarkkailulle ja raportoinnille on nimettävä vastuuhenkilö/henkilöt, joiden 
yhteystiedot on ilmoitettava Lapin ELY-keskukselle sekä Kemin kaupungin ja 
Keminmaan kunnan ympäristönsuojeluviranomaisille. 

Tarkkailuohjelmien muuttaminen ja tarkentaminen 

60. Kemin edustan yhteistarkkailuohjelmaa ja sen raportointiaikoja voidaan 
aluehallintoviraston päätöksen lainvoimaisuudesta huolimatta muuttaa Lapin 
ELY-keskuksen hyväksymällä tavalla. Kalataloustarkkailua ja sen 
raportointiaikoja voidaan muuttaa vastaavasti Lapin ELY-keskuksen Pohjois-
Suomen kalatalouspalveluiden hyväksymällä tavalla. Muutokset Kemin 
ilmanlaadun yhteistarkkailuohjelmaan hyväksyy Kemin kaupungin 
ympäristönsuojeluviranomainen. 

Kalatalousvelvoite ja kalatalousmaksu 

61. Biotuotetehtaan käsiteltyjen jätevesipäästöjen ja jäähdytysvesien 
johtamisesta Kemin edustan merialueen kalastolle ja kalastukselle aiheutuvien 
vahinkojen ehkäisemiseksi luvan saajan on istutettava Kemin edustan 
merialueelle vuosittain 14 000 kappaletta vähintään 20 senttimetrin mittaista 
meritaimenta. Taimenistutukset voidaan muuttaa vähintään 6 cm:n mittaisten 
1-kesäisten kuhien istutuksiksi vaihtosuhteella 1:10. 

Istutusten toimeenpano on tehtävä kalatalousviranomaisen hyväksymän 
toteuttamissuunnitelman mukaisesti. 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. Muutos on tehtävä 
kalatalousviranomaisen hyväksymällä tavalla. 

62. Luvan saajan on maksettava Lapin ELY-keskuksen 
kalatalousviranomaiselle (Pohjois-Suomen kalatalouspalvelut) vuosittain  
25 000 euron suuruinen kalatalousmaksu. Maksu on maksettava ensimmäisen 
kerran sinä vuonna, kun biotuotetehtaan jäähdytys- ja jätevesien johtaminen 
alkaa ja sen jälkeen vuosittain maaliskuun loppuun mennessä tai 
kalatalousviranomaisen kanssa erikseen sovittavalla tavalla.  

Kalatalousmaksu on käytettävä aluehallintoviraston päätöksessä tarkoitettujen 
biotuotetehtaan käsiteltyjen jätevesien ja jäähdytysvesien johtamisesta Kemin 
edustan merialueen kalastolle ja kalastukselle aiheutuvien vahinkojen 
ehkäisemiseksi. Maksua voidaan käyttää kalanpoikasten ja pyyntikokoisten 
kalojen 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 
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voidaan käyttää näiden toimenpiteiden suunnitteluun ja tuloksellisuuden 
seurantaan. 

Vesitalousluvan lupamääräykset 

Vesialueiden täyttö ja sillan rakentaminen 

63. Vesialueiden täyttö ja rumpusilta on toteutettava hanketta koskevan 
10.10.2019 päivätyn suunnitelmaselostuksen ja seuraavien, 28.4.2020 
toimitetun hakemuksen liitteissä 37A–F esitettyjen suunnitelmapiirustusten ja 
periaateleikkausten mukaisesti. 

- Pyhänhengenputaan ja pohjoisen vesialueen täyttö, Suunnitelmakartta, 
12328-401, MK 1:1000  
- Pyhänhengenputaan ja pohjoisen vesialueen täyttö, 
Periaatepoikkileikkaukset, 12328-402, MK 1:200  
- Pohjoisen vesialueen ja tulevan maantiesillan täyttö, Suunnitelmakartta, 
12328-403, MK 1:1000  
- Maantiesillan pituus- ja poikkileikkaus, Periaateleikkaukset, 12328-404,  
MK 1:200  
- Lammen täyttö, Suunnitelmakartta, 12328-405, MK 1:1000  
- Lammen täyttö, Periaatepoikkileikkaukset, 12328-406, Leikkaus 3-3  
MK 1:200 ja Leikkaus 4-4, MK 1:250. 

Suunnitelmiin saa tehdä Lapin ELY-keskuksen hyväksymällä tavalla sellaisia 
vähäisiä muutoksia, jotka eivät laajenna täyttöalueiden pinta-alaa, lisää 
haitallisia vaikutuksia ympäristöön tai muutoin vaikuta heikentävästi yleiseen 
tai yksityiseen etuun. 

64. Vesialueiden täytössä saa käyttää vain puhtaita massoja. Tehdasalueen 
kaivutöistä peräisin olevien massojen haitta-ainepitoisuudet on selvitettävä 
Lapin ELY-keskuksen hyväksymällä tavalla ennen massojen hyödyntämistä 
vesialueiden täytössä. Tiedot kuhunkin rakennuskohteeseen käytettävien 
täyttömassojen laadusta on toimitettava Lapin ELY-keskukselle ennen 
täyttötyön aloittamista.  

65. Täyttöalueet Pyhänhengenputaan, pohjoisen vesialueen ja sillan 
rakentamiskohteissa on rakentamistöiden aikana rajattava louhepenkereillä ja 
silttiverhoilla.  

Silttiverho on asennettava ja ankkuroitava niin, että se pysyy paikoillaan 
rakentamisen ajan. Verhon on oltava tiiviisti kiinni rannassa ja pohjassa sekä 
ulotuttava pintaan saakka. Sukeltajan on tarkistettava verhon asennus ennen 
rakentamisen aloittamista.  

Silttiverho on pidettävä koko kaivun ajan kunnossa ja sen toiminnassa havaitut 
puutteet on korjattava välittömästi. 

Täyttöalueet on pidettävä tarkoitustaan vastaavassa kunnossa. 
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Töiden aloittaminen ja toteuttaminen 

66. Vesirakentamistöihin on ryhdyttävä neljän vuoden kuluessa ja 
rakentaminen on toteutettava olennaisilta osiltaan 10 vuoden kuluessa siitä, 
kun aluehallintoviraston päätös on tullut lainvoimaiseksi. Muuten lupa 
raukeaa. 

67. Luvan saajan on huolehdittava, että täyttötöiden suorittamisesta ja sillan 
rakentamisesta ei aiheudu haitallista tulvimista ylempänä uomassa tai muilla 
lähialueilla eikä muuta haittaa. 

Töistä mahdollisesti aiheutuvat välittömästi ilmenevät vahingot ja 
edunmenetykset on viivytyksettä korvattava vahingonkärsijälle. 

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

Aloittamis- ja valmistumisilmoitus 

68. Rakentamistöiden aloittamisesta on etukäteen ilmoitettava kirjallisesti 
Lapin ELY-keskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueelle, Lapin ELY-
keskuksen kalatalousviranomaiselle ja Kemin kaupungin 
ympäristönsuojeluviranomaiselle. 

69. Vesirakentamistöiden valmistumisesta ja käyttöönotosta on 60 päivän 
kuluessa ilmoitettava kirjallisesti aluehallintovirastolle, Lapin ELY-keskuksen 
ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueelle, Lapin ELY-keskuksen 
kalatalousviranomaiselle ja Kemin kaupungin 
ympäristönsuojeluviranomaiselle. 

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

Vesirakentamistöiden tarkkailu- ja raportointimääräykset 

70. Vesialueiden täyttötöistä ja sillan rakentamisesta ja niihin liittyvistä 
toimista on pidettävä käyttöpäiväkirjaa. Käyttöpäiväkirjaan on merkittävä 
ainakin seuraavat tiedot: 

- toteutetut työvaiheet ja käytetyt menetelmät,  
- rakentamistöissä hyödynnettävien maamassojen määrä, laatu ja muut 
ominaisuudet,  
- tehdyt toimenpiteet haitallisten vesistövaikutusten ehkäisemiseksi,  
- täyttötöiden samentuman seuranta ja havainnot sekä muun tarkkailun 
toteutus,  
- tapahtumat, joilla on vaikutusta työmailta lähtevän veden laatuun tai 
vesistökuormitukseen ja  
- mahdolliset poikkeukset suunnitelmista. 
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Käyttöpäiväkirjan tiedot on pyydettäessä esitettävä viranomaisille. Työmaasta 
vastaavan henkilön yhteystiedot on toimitettava Lapin ELY-keskukselle. 

71. Pyhänhengenputaan ja pohjoisen vesialueen täyttötöiden sekä sillan 
rakentamistöiden vaikutuksia vesistössä on tarkkailtava 
vesirakentamispaikkojen läheisyydestä ja alapuolelta vähintään kahdesta 
pisteestä otettavilla vesinäytteillä. 

Ensimmäiset näytteet on otettava viikkoa ennen rakentamistöiden aloittamista. 
Merkittävien vesialueen täyttötöiden aikana vesinäytteet on otettava viikoittain 
ja muutoin rakentamisvaiheen aikana kerran kuukaudessa. Viimeiset näytteet 
on otettava kuukausi rakentamistöiden valmistumisen jälkeen. Tarkkailua on 
tarvittaessa jatkettava Lapin ELY-keskuksen hyväksymällä tavalla, mikäli 
tarkkailutulokset antavat tähän aihetta. 

Näytteistä on määritettävä joka kerralla ainakin veden kiintoainepitoisuus ja 
sameusarvo sekä ainakin yhdeltä työkohteiden alapuolella sijaitsevalta 
pisteeltä kerran kuukaudessa seuraavat aineet: As, Cd, Cr, Cu, Ni, V, Pb, Zn, 
Hg, öljyhiilivedyt, kloorifenolit ja PCDD/F-yhdisteet. 

Vesinäytteiden lisäksi on seurattava silmämääräisellä tarkkailulla samentuman 
esiintymistä ja samentuma-alueen laajuutta työkohteiden alapuolella jokaisena 
työpäivänä. Tiedot on raportoitava viikoittain Lapin ELY-keskukselle. Mikäli 
merkittävää samentuman leviämistä alapuoliseen vesistöön ilmenee, on työt 
tarvittaessa keskeytettävä ja ryhdyttävä tarpeellisiin toimiin haitallisten 
vaikutusten vähentämiseksi ja rajaamiseksi Lapin ELY-keskuksen 
hyväksymällä tavalla. 

Rakentamisvaihetta koskeva vesistön tarkkailusuunnitelma, jossa 
tarkkailupisteiden sijainnit ja toteutusaikataulu on määritetty, on toimitettava 
hyväksyttäväksi Lapin ELY-keskukselle viimeistään kuukautta ennen 
vesirakentamistöiden alkamista tai muussa ELY-keskuksen hyväksymässä 
aikataulussa. 

Korvausmääräys 

72. Luvan saajan on toimitettava Pohjois-Suomen aluehallintovirastolle 
yksityiskohtainen selvitys ja esitys tehdasintegraatin uudelta 
jätevedenpuhdistamolta vesistöön johdettavien käsiteltyjen jäte- ja 
jäähdytysvesien sekä biotuotetehtaalta suoraan vesistöön johdettavien 
jäähdytysvesien päästöistä vaikutusalueen ammattikalastukselle, kaupalliselle 
kalastusmatkailutoiminnalle, rantakiinteistöjen omistajille, vesialueiden 
omistajille ja vesistösidonnaiselle virkistyskäytölle aiheutuvien haittojen 
korvaamisesta. Selvitys on toimitettava aluehallintovirastoon 12 kuukauden 
kuluessa biotuotetehtaan toiminnan alkamisesta. 

Vakuus 

73. Luvan saajan on ennen biotuotetehtaan toiminnan aloittamista asetettava 
Pohjois-Suomen aluehallintovirastolle 100 000 euron suuruinen vakuus 
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vaikutusalueen ammattikalastajille, rantakiinteistöjen ja vesialueiden 
omistajille ja vesistösidonnaiselle virkistyskäytölle tämän lupapäätöksen 
mukaisesta toiminnasta mahdollisesti aiheutuvien vahinkojen korvaamiseksi. 
Vakuus on asetettava pankkitakauksena tai -talletuksena. Vakuuden 
vapauttamisesta päättää aluehallintovirasto ympäristönsuojelulain mukaisena 
lupaviranomaisena. 

Ohjaus ennakoimattomien vahinkojen varalle 

Ympäristölupaa koskeva hanke 

Vahingonkärsijä voi hakea luvan saajalta korvausta ennakoimattomasta 
vesialueen pilaantumisesta aiheutuvasta tai muusta vesialueeseen 
kohdistuvasta toimenpiteestä johtuvasta vahingosta. Hakemus tulee tehdä 
aluehallintovirastolle. Ennakoimattoman vahingon korvaamista koskevan 
hakemuksen yhteydessä voidaan esittää myös luvasta poiketen aiheutetun 
vahingon korvaamista koskeva vaatimus. 

Vesitaloushanke 

Edunmenetyksen kärsijä voi vesilain 13 luvun 8 §:n 1 momentin perusteella 
aluehallintovirastolle tehdyllä hakemuksella vaatia luvan saajalta korvausta 
edunmenetyksestä, jota vesitalouslupaa myönnettäessä ei ole ennakoitu. 

Vahingon kärsijä voi hakea luvanhaltijalta korvausta ennakoimattomasta 
vahingosta tai vaatia toimenpiteitä vahinkojen poistamiseksi. Hakemus tulee 
tehdä aluehallintovirastolle 10 vuodessa valmistumisilmoituksen saapumisesta 
tai sen jälkeen tapahtuneesta rakennustöiden valmistumisesta. 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. 

Ratkaisun perustelut 

Aluehallintovirasto on perustellut päätöstään valituksenalaisesta päätöksestä 
tarkemmin ilmenevällä tavalla. 

Vaatimukset hallinto-oikeudessa 

1.  on valituksesta ja sen myöhemmistä täydennyksistä tarkemmin 
ilmenevällä tavalla vaatinut aluehallintoviraston päätöksen muuttamista 
biotuotetehtaan kemikaalien käyttöä ja hiilidioksidipäästöjä koskevilta osin. 
Valitusta on perusteltu toteamalla muun ohella, että valituksenalainen päätös 
on ympäristönsuojelulain vastainen. 
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Muutoksenhakija on valitusoikeutensa tueksi viitannut perustuslain 2 §:ään ja 
todennut lisäksi muun ohella, että ympäristönsuojelulain toteutumisen 
mahdollistavan teknologian keksijänä ja haltijana hän on asianosainen ja 
asianosaisena oikeutettu hakemaan muutosta ympäristönsuojelulain vastaiseen 
ympäristölupapäätökseen. Hän on myös todennut, että valituksenalainen 
päätös vaikuttaa hänen patentilla suojatun teknologiansa markkina-arvoon. 

2.  on valituksesta ja sen täydennyksestä tarkemmin 
ilmenevällä tavalla katsottava vaatineen aluehallintoviraston päätöksen 
kumoamista ja hakemuksen hylkäämistä.  

3. Suomen luonnonsuojeluliiton Lapin piiri ry (jäljempänä myös yhdistys) on 
Metsä Fibre Oy:n biotuotetehdasta, vesitalouslupaa ja tehdaskaatopaikkaa 
koskevassa valituksessaan pyytänyt kaikkien kolmen valituksen 
yhteiskäsittelyä ja on, siltä osin kuin nyt on kysymys, ensisijaisesti vaatinut 
aluehallintoviraston päätöksen kumoamista ja hakemuksen hylkäämistä sekä 
toiminnalle myönnettyjen aloittamis- ja valmistelulupien kumoamista ja 
tehtaan rakentamisen keskeyttämistä. Toissijaisesti yhdistys on vaatinut 
aluehallintoviraston päätöksen kumoamista ja asian palauttamista 
aluehallintovirastolle uudelleen käsiteltäväksi valituksessa jäljempänä 
esitettyjen muutosten tekemiseksi. Kolmassijaisesti hallinto-oikeutta on 
vaadittu tekemään valituksessa esitetyt muutokset valituksenalaiseen 
päätökseen. Mikäli vaadittuja korjauksia ei tehdä, on asiassa pyydettävä 
unionin tuomioistuimen ennakkopäätös vesipuite-, pohjavesi- ja 
luontodirektiivien suhteen.  

Yhtiö on määrättävä tekemään korjattu ympäristövaikutusten arviointi koko 
hankekokonaisuudesta puunhankinnan vaikutukset ja biotuotetehtaan 
yhteisvaikutukset mukaan lukien. Selvitys on tehtävä useammilla 
vaihtoehtoisilla tuotanto- ja puunhankintakapasiteeteilla arvioituna. 

Yhtiö on määrättävä tekemään korjattu ympäristövaikutusten 
arviointimenettely (YVA-menettely) sekä puunhankinnan että biotuotetehtaan 
osalta sisältäen valituksesta tarkemmin ilmenevällä tavalla kaikkien 
merkittävien luvanvaraisten ja haitallisten aineiden vaikutukset ja riskit, 
sosiaaliset vaikutukset sekä vaikutukset pinta- ja pohjaveteen, maaperään, 
sedimentteihin, meluun, maisemaan, ilmapäästöihin, luonnon 
monimuotoisuuteen ja elinkeinoihin. Muun ohella on selvitettävä 
hajakuormituksen ravinteiden ja jätevesipäästöjen ravinteiden vaikutukset 
erityisesti yhdessä lämpökuorman ja päästöistä seuraavan sisäisen 
kuormituksen kanssa sekä suola-aineiden aiheuttamat suorat ja välilliset 
vaikutukset. Koska hanke nojaa sijaintinsa johdosta vahvasti myös Ruotsin 
metsävaroihin, tulee asiassa tehdä kansainvälinen YVA-menettely 
metsähakkuiden ja luonnon monimuotoisuuden heikkenemisen osalta. 

Yhtiön on selvitettävä rakentamisen aikaiset vaikutukset, mukaan lukien 
sedimenttien liikkuminen ja vaarallisten rakennusjätteiden dumppaaminen 
sekä päästöjen vaikutukset kaloihin, kasteluvesiin ja matkailuun. Yhtiön on 
selvitettävä purkuputken sijoittamisen kaivausalueen sekä tontille sijoitettujen 
sedimenttien laatu ja niihin liittyvät riskit sekä kaivamiseen tarvittavat 
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suojavarusteet ja sedimenttien läjitysalueet. Kaivaminen on tehtävä sellaiseen 
aikaan, että sen vaikutukset ovat mahdollisimman pienet. Maansiirtotöiden ja 
mahdollisen louhinnan vaikutukset on selvitettävä.  

Ympäristölupaan tulee korjata päästörajat ja tarkkailu kaikille merkittäville 
luvanvaraisille aineille, mukaan luettuna ympäristönlaatunormien mukaiset 
aineet. Lupaan on lisättävä mahdollisimman pieni sekoittumisvyöhyke ja 
velvoitteet vedenpuhdistuksen kehittämisestä siten, että sekoittumisvyöhyke 
voidaan poistaa kahden vuoden kuluessa. Ilmapäästöille on määrättävä 
laskeumatarkkailu. 

Ympäristölupaan tulee korjata korvaukset tarkistettujen ympäristövaikutusten 
perusteella sekä vakuudet todennäköisten riskien varalta.  

Yhtiö on velvoitettava selvittämään BAT-tekniikka kustannuksineen sekä 
muut mahdollisuudet vesi-, ilma- ja melupäästöjen vähentämiseksi. Erityisesti 
on selvitettävä erillisten jätevesifraktioiden koostumukset ja puhdistaminen 
erikseen valituksesta tarkemmin ilmenevällä tavalla sekä prosessien tekniset 
vaihtoehdot. Valkaisun ja kuorimon jätevedet on puhdistettava erikseen ja 
toimitettava hyötykäyttöön tai käsiteltävä jätteenä. Yhtiö on velvoitettava 
käyttämään BAT-tekniikkaa sekä muita mahdollisia menetelmiä päästöjen 
vähentämiseksi. Kunkin päästettäväksi suunnitellun vesijakeen sekä 
loppusijoitettavan kaatopaikkajakeen oleelliset haitta-aineet on selvitettävä.  

Suolojen laimentaminen jätevesiin esimerkiksi soodakattilan 
sähkösuodattimen lentotuhkasta on kiellettävä. Jäteliuokset on puhdistettava 
esimerkiksi haihduttamalla ja toimitettava hyötykäyttöön tai käsiteltävä 
jätteenä. Kaatopaikalle ei saa toimittaa liukenevia suola-metallijätteitä. 
Toissijaisesti yhtiön on osoitettava, että valittu vesienkäsittely on parasta 
saatavilla olevaa teknologiaa nykyisen puhdistamolle johdettavan jäteliuoksen 
puhdistukseen sekoitettuna. Toissijaisesti on selvitettävä purkuputken 
sijaintivaihtoehdot ja velvoitettava yhtiö siirtämään purkuputken sijaintipaikka 
syvän meren alueelle vähintään 40 kilometrin päähän. Lämpöpäästö on 
hallittava parhaalla saatavilla olevalla tekniikalla. Purkuvesi ei saa nostaa 
lämpötilaa yli 1℃ 50 metrin päässä. 

Ilmapäästöjen valituksesta tarkemmin ilmenevien raskas- ja puolimetallien, 
AOX-yhdisteiden sekä dioksiinien ja furaanien kokonaispäästöt ja laskeumat 
on selvitettävä. Päästöjä on hillittävä erillisillä pesureilla ja aktiivihiilellä. 
Toiminnan ilmasto-, otsoni- ja hiilipäästövaikutukset on selvitettävä ja 
rajoitettava.   

Toimintaan liittyvän metsänkäsittelyn vaikutukset ja vaihtoehdot sekä 
lieventämistoimet on selvitettävä luonnon monimuotoisuuden kannalta. 
Erityisesti tulee selvittää avohakkuiden vaikutukset ja jatkuvan kasvatuksen 
sekä muiden vaihtoehtoisten menetelmien luonto-, pohjavesi- ja 
pintavesivaikutukset. Tehtaan raaka-aineen tuotanto on määrättävä tehtäväksi 
kestävällä tavalla.  
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Valituksenalaisen päätöksen lupamääräystä 72 on muutettava siten, että yhtiön 
aiheuttaman hajavesikuormituksen ja biotuotetehtaan jätevesipäästöjen 
yhteisvaikutukset sekä niiden nojalla määrättävät korvaukset arvioidaan 12 
kuukautta ennen biotuotetehtaan toiminnan aloittamista.  

Yhdistys on perustellut vaatimuksiaan muun ohella seuraavasti: 

Puunhankintatoiminta ja puunjalostustoiminta muodostavat 
hankekokonaisuuden. Lupahakemuksen ulkopuolelle on jätetty puolet tuosta 
kokonaisuudesta, kun hakemus ei sisällä puunhankintatoiminnan aiheuttamia 
vaikutuksia ympäristöön, vesistöön, ilmastoon ja luonnon monimuotoisuuteen. 
Hankkeen todellisia kokonaisvaikutuksia metsien lajikatoon ja luonnon 
monimuotoisuuden heikkenemiseen ei siten ole esitetty luvan myöntämisen 
edellytysten täyttymisen osoittamiseksi.  

Aluehallintovirasto on jättänyt kokonaan selvittämättä lisääntyvän 
puunhankintatoiminnan vaikutukset ympäristöön, lajikatoon, vesistöjen 
hajakuormitukseen, kasvihuonekaasutaseeseen ja metsien monimuotoisuuden 
vakavaan heikkenemiseen Suomessa ja Lapissa. Yhdistys on viitannut 
ympäristöministeriön julkaiseman uhanlaisia lajeja ja monimuotoisuutta 
käsittelevään Punaiseen kirjaan. Hakemuksessa tarkoitettu tehdas lisää 
Pohjois-Suomessa ja Lapissa varsinkin yksityismaiden ja yhteismetsien 
avohakkuita ja aurauksia, jotka ovat erityisen haitallisia luonnon 
monimuotoisuudelle aiheuttaen lajikatoa metsissä ja pintamaassa ja heikentäen 
metsien moninaiskäyttöä. Asiassa on huomioitava Suomen sitoutuminen YK:n 
biodiversiteettisopimukseen, EU:n luonnon monimuotoisuuden strategiaan 
sekä luonto- ja lintudirektiivien velvoitteisiin.  

Hakemuksessa ei ole esitetty luvan myöntämisen edellytysten täyttymisen 
osoittamiseksi riittäviä ja luotettavia selvityksiä vesipuitedirektiivin, 
ympäristövaikutusten arviointidirektiivin, luontodirektiivin ja ilmastolain 
velvoittamista vaikutusten arvioinneista kokonaisuutena huomioiden 
lisääntyvän puunhankinnan ja puunjalostuksen yhteisvaikutukset. 
Hankekokonaisuuden jätevesipäästöjä ja hajakuormitusvaikutuksia ei ole 
arvioitu vesipuitedirektiivin 10 artiklan tarkoittaman yhdistetyn 
lähestymistavan, unionin tuomioistuimen Weser-tuomion ja korkeimman 
hallinto-oikeuden Finnpulp-päätöksen mukaisesti. Hakija on jättänyt 
selvittämättä puunhankinnasta aiheutuvat hajakuormitusvaikutukset 
Kemijokeen ja edelleen Kemin edustan merialueen vedenlaatuun. 
Aluehallintovirasto on päätöksensä perusteluissa viitannut vesien- ja 
merenhoitosuunnitelmien huomioon ottamiseen, mikä ei ole luvan hakijan 
tekemä selvitys hankkeen hajakuormituksen ja pistekuormituksen 
yhteisvaikutuksista Kemijoen ja Kemin edustan merialueen tilaan. 
Aluehallintovirasto on virheellisesti ja vesipuitedirektiivin vastaisesti jättänyt 
lupamenettelyssä tarkastelematta ja rajoittamatta yhtiön kasvavan 
metsänkäsittelyn aiheuttaman hajakuormituksen kasvun.  

Yhdistys on viitannut EU:n komission 26.2.2019 Suomelle antamiin 
moitteisiin vesipuitedirektiivin täytäntöönpanosta ja katsonut moitteiden 
osoittavan, etteivät Suomen toisen suunnittelukauden vesienhoitosuunnitelmat 
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täytä vesipuitedirektiivin vaatimuksia. Näin ollen kansallinen 
lupaviranomainen ei myöskään voi päätöstään niihin perustaa.   

Puunhankinnasta aiheutuvat vaikutukset puunhankinta-alueen metsien 
monimuotoisuuteen on jätetty selvittämättä. Aluehallintoviraston päätös on 
YK:n biodiversiteettisopimuksen vastainen. Hakija ei ole antanut sitoumusta 
siitä, ettei osta puuta sertifioimattomista metsistä, eikä ole selostanut 
puunhankintaansa ohjaavia periaatteita.  

Hankekokonaisuuden ilmastovaikutukset on arvioitu puutteellisesti. 
Jäähdytystornien kautta vapautuvan kasvihuonekaasu vesihöyryn vaikutusta 
kasvihuonekaasuinventaarioon ei ole huomioitu. Lupahakemuksesta puuttuu 
selvitys puunhankinnan vaikutuksista metsän kasvuun ja metsien 
hiilinieluihin. Lupapäätös ei täytä ilmastolain velvoitteita. Valituksenalaisesta 
päätöksestä ei ilmene, onko yhtiöllä jo olemassa tai onko se hakemassa 
päästökauppalain mukaista kasvihuonekaasujen päästölupaa. Ilmastolain 
velvoitteiden täyttämiseksi tarvitaan hankekokonaisuuden 
kasvihuonekaasutaseen selvitys, johon sisältyvät tehtaan hiilidioksidipäästöt, 
jäähdytystornien vesihöyry, puunhankinnan ja puun kuljetusten 
hiilidioksidipäästöt sekä puunhankinnan aiheuttama hiilinielun pienentyminen. 
Tällaista selvitystä ei hakemuksessa ole. Kaatopaikalle toimitetaan 
merkittävästi orgaanista hiiltä sisältäviä jätteitä. Kaatopaikka vapauttaa 
merkittäviä määriä metaania, jota ei polteta tai toimiteta hyötykäyttöön. Tätä 
ei ole otettu valituksenalaisessa päätöksessä huomioon  

Hakemuksessa ei ole selvitetty hankekokokonaisuuden ja muiden 
pistekuormituslähteiden yhteisvaikutuksia Kemijoen vedenlaatuun ja Kemin 
edustan vedenlaatuun. Hajakuormituksen ja pistekuormituksen 
yhteisvaikutuksia ei ole arvioitu vesipuitedirektiivin mukaisesti.  

Lupaa on haettu vain yhteen kokoluokkaan perustuen. Hakemuksessa ei ole 
esitetty vaihtoehtoja hankekokonaisuuden suuruusluokalle. Hakemuksen 
kokoisella tehtaalla ei ole edellytyksiä kestävän ja ekologisen toiminnan 
kannalta tarkasteltuna. Hakemuksessa ei ole huomioitu ympäristön ja luonnon 
kestokykyä. Tehdas on Suomen hallitusohjelman vastainen eikä sitä olisi 
pitänyt hyväksyä hakemuksen mukaisessa laajuudessa. Tehdas on luvitettava 
pienempänä yksikkönä, jotta se pystyy toimimaan kestävän metsätalouden 
periaatteiden mukaisesti.  

Yhtiön puunhankinta nojaa Pohjois-Suomen Metsähallituksen hallinnoimiin 
laajoihin metsiin, joiden omistusoikeus on kyseenalaistettu Lapinkylien ja 
Saamelaiskäräjien toimesta. Lapin metsäresurssihankkeissa tulisi ensin 
juridisesti selvittää, kuka omistaa metsät ja maat ennen kuin niitä aletaan 
laajamittaisesti hyödyntämään yksityisen yhtiön tarpeisiin.  

Toiminnasta aiheutuvat päästöt ilmaan ja niiden vaikutukset on selvitetty 
puutteellisesti. Yhtiön esittämillä uusilla teknisillä tai prosessiratkaisuilla ei 
näytä olevan vaikutuksia hiukkas-, rikki- ja typenoksidipäästöihin. Kyseessä 
olisi hiukkaspäästöjen osalta Suomen suurin piippupäästölähde. Tämän 
kokoisella laitoksella ei pelkästään BAT-tekniikoiden avulla voida riittävästi 
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pienentää ilmaan johdettavia päästöjä. Asiassa ei ole myöskään huomioitu 
puunhankinnan aiheuttaman liikenteen päästöjä ilmaan. Tehtaan kokoluokka 
on liian suuri ja selkeä ratkaisu hiukkas- ja muiden päästöjen rajoittamiseksi 
olisi tehtaan kokoluokan pienentäminen.  

Hakemuksessa ei ole esitetty riittäviä selvityksiä vesi- ja ilmapäästöihin 
sisältyvistä haitallisista aineista luvan myöntämisen edellytysten täyttymisen 
osoittamiseksi. Luvan kertoelmaosassa on hyväksytty 13,4 mg/l 
alumiinipäästö veteen. Yhtiö on selvittänyt puun uuteaineiden ja kloorattujen 
AOX-yhdisteiden koostumusta lähinnä aineista, jotka eivät tyypillisesti vastaa 
kyseisten aineiden valtaosaa. Osa haitta-aineista on tullut tietoon vasta 
lupapäätöksen antamisen jälkeen. Kaatopaikkatarkkailun vuodelta 2019 
mukaan vanhalta kaatopaikalta on mitattu korkeita vetysyanidin (HCN), 
rikkivedyn ja metaanin pitoisuuksia.  

Aluehallintovirasto on päätöksessään velvoittanut yhtiötä selvittämään 
jälkikäteen toiminnasta rantakiinteistölle ja kalataloudelle aiheutuvat haitat, 
mikä osoittaa, ettei lupahakemuksessa ole ollut riittäviä selvityksiä toiminnan 
vaikutuksista. Valituksenalaisen päätöksen lupamääräyksessä 72 määritetään 
virheellisesti, että korvattavaksi määrättävät haitat aiheutuisivat pelkästään 
biotuotetehtaan suorista jätevesipäästöistä. Kemijoen alaosan ja Kemin 
edustan tila riippuu kuitenkin ratkaisevasti tehtaan puunhankinnan 
hajakuormituksen ja biotuotetehtaan jätevesipäästöjen yhteisvaikutuksesta.  

Aluehallintovirasto on jakanut biotuotetehtaan ympäristö- ja vesitalouslupa-
asian juuri ennen päätösten antamista kolmeksi erilliseksi päätökseksi. Erillisiä 
hakemuksia ei ole kuulutettu. Asiassa on ilmeisiä kuulemisvirheitä. Asioiden 
jakaminen estää hankkeen kokonaisvaikutusten arvioinnin ja luvan 
myöntämisen edellytysten selvittämisen sekä kokonaisuudesta valittamisen ja 
on vastoin hyvän hallinnon periaatteita.  

Hakemusten kuulemismenettely pohjautuu Århusin sopimukseen sekä 
ympäristövaikutusten arviointidirektiiviin, jotka velvoittavat tiedottamaan 
hankkeen oleelliset ympäristöön, vesistöön, luontoon ja muihin seikkoihin 
kohdistuvat vaikutukset heti hankkeen alkuvaiheesta alkaen, jotta yleisölle ja 
asianosaisille syntyy riittävät mahdollisuudet arvioida hakemukseen 
sisältyvien selvitysten avulla hankkeen vaikutuksia ja tarvetta lausua asiasta. 
Vaikuttaisi, kuin aluehallintovirastolla olisi menettelytapa, jossa riittäisi, että 
hallintoviranomaisella on omasta mielestään riittävä selvyys hankkeen luvan 
myöntämisen edellytyksistä eikä kaikkia tietoja tarvitsisi kuulemismenettelyn 
yhteydessä yleisölle tai asianosaisille välittää, ei edes ennakkoon pidettyjen 
viranomaisneuvotteluiden pöytäkirjoja.  

Yhdistys huomautti muistutuksessaan aluehallintovirastolle, ettei lupa-
tietopalvelusta ilmene, onko hankkeen johdosta pidetty 
viranomaisneuvotteluja, ja pyysi käyttöönsä mahdolliset pöytäkirjat. 
Aluehallintovirasto toimitti yhdistykselle muistiot viranomaisneuvotteluista 
19.2.2020, 18.5.2020 ja 11.8.2020. Viranomaisneuvotteluiden pöytäkirjoja ei 
ole liitetty kuulutusasiakirjoihin. Tämä on vastoin perustuslaissa tarkoitettua 
avoimuutta ja estää julkisuuden kautta tapahtuvaa viranomaiskontrollia. 
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Muistioiden toimittaminen yhdistykselle jälkikäteen ei poista virheellistä 
menettelyä. Muistiot eivät edelleenkään ole saatavilla lupatietopalvelussa.  

Aluehallintovirasto on väittänyt, ettei kuulutuksen jälkeisissä hakemuksen 
täydennyksissä ole esitetty sellaisia tietoja, joita olisi tarvinnut kuuluttaa. Väite 
on harhauttava, koska hakemukseen on täydennetty muun muassa suola-
aineiden ja alumiinin pitoisuuksia sekä soodasakan liukoisuustietoja.   

Koska varsinainen päälupa biotuotetehtaalle ei täytä lainsäädännön 
vaatimuksia, ei myöskään pääluvasta erilleen erotetuille kaatopaikkaluvalle ja 
vedenottoluvalle voida katsoa olevan perusteita, jonka vuoksi ne on 
kumottava, ja myös niihin myönnetyt toimeenpanoluvat ja valmistelulupa 
muutoksenhausta huolimatta on kumottava.  

Asian käsittely hallinto-oikeudessa 

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on toimittanut tiedoksi 10.2.2021 
antamansa päätöksen nro 24/2021, Kemin tehtaan teollisuusjätteen 
käsittelyalueen ympäristöluvan nro 132/2018/1 lupamääräyksen 25 mukainen 
suunnitelma vaihtoehtoiseksi pohjarakenteeksi, sekä 23.4.2021 antamansa 
päätöksen nro 71/2021, Kemin tehtaan teollisuusjätteen käsittelyalueen 
ympäristöluvan nro 132/2018/1 muuttaminen biotuotetehtaan rakentamisen 
aikana muodostuvien kaatopaikalle sijoitettavien pilaantuneiden 
kaivumassojen osalta. 

Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ympäristö ja luonnonvarat  
-vastuualue on valitusten johdosta antamassaan vastineessa todennut Suomen 
luonnonsuojeluliiton Lapin piiri ry:n valituksesta muun ohella seuraavaa: 

Ympäristönsuojelulain soveltamisalan mukaisesti biotuotetehtaan 
lupaharkinnassa ei ensisijaisesti arvioida kasvavasta puunhankinnasta 
aiheutuvia välillisiä hajakuormitusvaikutuksia. Hankkeen 
ympäristölupahakemuksessa (20.5.2020) hakija on arvioinut yleisellä tasolla 
kasvavasta puunhankinnasta aiheutuvaa metsätalouden hajakuormituksen 
lisääntymistä Kemijoen vesistöalueella. Luonnonvarakeskuksen tekemän 
arvion lähtöoletuksena on ollut, että 16 % kasvavasta puunhankinnasta 
kohdistuu Kemijoen vesistöalueelle. Arvion mukaan metsätalouden 
kuormitusosuus Kemijoen fosforikuormasta kasvaisi biotuotetehtaan 
lisääntyvän puunhankinnan myötä 22 prosentista 23 prosenttiin ja 
typpikuormituksen osuus 14 prosentista 16 prosenttiin. 

ELY-keskus on biotuotetehtaan ympäristö- ja vesitalouslupahakemusta 
koskevassa lausunnossaan (3.7.2020) todennut, että vaikka tehdyn tarkastelun 
perusteella kuormituksen kasvu suhteessa koko Kemijoen ravinnekuormaan on 
melko pieni, niin sillä on osaltaan vaikutusta myös Kemin edustan 
rannikkovesien tilaan. Mikäli arvioitua suurempi osuus lisääntyvästä 
puunhankinnan tarpeesta kohdistuu Kemijoen valuma-alueelle, niin myös 
uuden biotuotetehtaan välilliset vaikutukset Kemin edustan merialueelle 
kasvavat. 
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Biotuotetehtaan ympäristölupaharkinnassa on otettu huomioon 
ympäristönsuojelulain vaatimukset kasvavasta puunhankinnasta aiheutuvista 
hajakuormitusvaikutuksista yhdessä biotuotetehtaan suorien jätevesipäästöjen 
kanssa. Lisäksi hankkeen lupaharkinnassa on arvioitu riittävästi hankkeen 
ympäristö- ja vesistövaikutuksia yhdessä muun pistekuormituksen ja 
hajakuormituksen kanssa. Näitä yhteisvaikutuksia ei voida arvioida niin 
merkittäviksi, että ne heikentäisivät vesien tilaa ja estäisivät 
vesienhoitosuunnitelman tavoitteiden toteutumista. 

YVA-selostuksessa on käsitelty vaikutuksia luonnonvarojen käyttöön, 
hiilinieluihin ja luonnon monimuotoisuuteen, vaikkakin yleisellä tasolla. ELY-
keskus on myös antamassaan perustellussa päätelmässä ottanut kantaa näihin 
arvioinnin osiin. 

Muiden valitusten osalta ELY-keskus on viitannut hankkeen perusteltuun 
päätelmään ja ympäristöluvasta antamiinsa lausuntoihin ja todennut, ettei sillä 
ole niihin lisättävää. 

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on valitusten johdosta antamassaan 
lausunnossa todennut, että valitukset eivät anna aihetta päätöksen 
kumoamiseen tai muuttamiseen. Valituksissa ei ole tuotu esiin olennaista uutta 
verrattuna siihen, mitä on ollut esillä muistutuksissa ja mielipiteissä. 
Aluehallintovirasto on viitannut valituksissa esitettyjen vaatimusten osalta 
pääosin luparatkaisuun ja sen perusteluihin.  

Lisäksi aluehallintovirasto on todennut Suomen luonnonsuojeluliiton Lapin 
piiri ry:n valituksen osalta muun ohella seuraavaa: 

Päätöksestä ilmenevästi ympäristönsuojelulain mukaiset edellytykset oikeuden 
myöntämiselle toiminnan aloittamiseksi muutoksenhausta huolimatta ovat 
täyttyneet. Lupamääräysten mukaan toimittaessa ei tapahdu, kuten 
perusteluissakin on todettu, sellaisia haitta-ainepäästöjä, jotka voisivat 
aiheuttaa pysyvää haittaa ympäristöön tai merkittävää ympäristön 
pilaantumista. 

Kuulemis- ja menettelyvirheitä koskevia väittämien osalta aluehallintovirasto 
on viitannut valituksenalaisen päätöksen kohdissa ”Lupahakemuksen 
täydennykset ja muutokset” sekä ”Vastaus yksilöityihin vaatimuksiin” jo 
lausumaansa koskien valittajan väitettä kuulemisvirheestä sekä todennut 
lisäksi, että asian käsittelyn loppuvaiheessa kuuluttamisen jälkeen on 
hakemusaineistossa havaittu epätäsmällisyyksiä, joita hakijaa on pyydetty 
täydentämään ja täsmentämään. Tarkennuksissa ja toimittamissaan 
lisätiedoissa hakija on muun muassa korjannut alun perin antamiaan 
lukutietoja ja tarkentanut prosessien teknisiä tietoja. Aluehallintovirasto on 
arvioinut asian tiedoksiannon jälkeen saapuneiden lisätietojen osalta, onko 
niitä tarve antaa tiedoksi kuuluttamalla ja onko tarvetta pyytää asianomaisilta 
viranomaisilta uusia lausuntoja. Toimitetut lisätiedot eivät ole kasvattaneet 
päästötasoa tai ympäristövaikutuksia kuulutusvaiheessa arvioitavana olleeseen 
aineistoon verrattuna siten että asiasta tai täydennyksistä olisi ollut syytä tehdä 
uusi tiedoksianto. Hakemuksen tiedoksiannon jälkeen saadut lisätiedot on 
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julkaistu aluehallintoviraston lupatietopalvelussa. Täydennyksistä on kuultu 
myös yleisen edun valvontaviranomaisena toimivaa ELY-keskusta 
päätöksessä esitetysti. 

Asian käsittelyn yhteydessä aluehallintovirastojen 
ympäristölupavastuualueiden ylläpitämässä lupatietopalvelussa on 
ympäristönsuojelulain 44 §:n ja hallintolain 62 a §:n mukaisesti julkaistu 
sähköisesti hakemuskuulutus ja hakemusasiakirjat sekä hakemuksen 
täydennykset. Lupa-asian käsittelyyn liittyvät viranomaisen pöytäkirjat ja 
tarkastuskertomuksen muistio on tallennettu viranomaisen 
asianhallintajärjestelmään ja liitetty siellä lupa-asian asiakirjoihin. Ne ovat 
julkisia viranomaisen asiakirjoja, jotka ovat saatavilla pyydettäessä 
viranomaiselta ja jotka on pyydetysti toimitettu valittajalle. Lainsäädännössä ei 
ole velvoitetta näiden asiakirjojen julkaisemisesta internetissä. 

Biotuotetehtaan ympäristö- ja vesitalouslupa-asia dnro PSAVI/7988/2019 on 
kuulutettu 27.5.–3.7.2020. Kuulutettu hakemusaineisto on sisältänyt 
tehdaskaatopaikan lupamääräyksen muuttamisen ja vedenottorakenteiden 
muuttamisen. Kaatopaikan lupamääräyksen muuttamista ja vedenottamoa 
koskevan lupamääräyksen muuttaminen on erotettu biotuotetehtaan ympäristö- 
ja vesitalouslupa-asiasta omille diaarinumeroilleen käsittelyn loppuvaiheessa, 
koska kyseiset muutokset ovat koskeneet lainvoimaisia erillisiä lupapäätöksiä. 
Asioiden jakamisella ei ole ollut vaikutusta asioiden käsittelyyn, 
ratkaisuharkintaan tai sen lopputulokseen eikä asianosaisten mahdollisuuksiin 
vaikuttaa asiassa. Päätökset asioista on annettu samana päivänä. 
Muutoksenhakijan väitteet siitä, että kyse on kuulemis- ja kuulutusvirheistä ja 
että luvan pilkkomisella on tarkoitus estää kokonaisuudesta valittaminen, ovat 
perusteettomia. 

Hankekokonaisuuden rajauksen ja yhteisvaikutusten arvioinnin osalta 
aluehallintovirasto on viitannut valituksenalaisen päätöksen perusteluissa 
lausumaansa. Lähtökohtaisesti lupakäsittelyssä tarkastellaan hakemuksen 
mukaista hanketta ja sen tuotantokapasiteettia, päästöjä ja vaikutuksia ja 
selvitetään, onko hankkeelle luvan myöntämisen edellytykset. Tässä 
tapauksessa luvan myöntämisen edellytykset ovat täyttyneet. 

Puutteellisten selvitysten osalta aluehallintovirasto on todennut, että 
tarkkailuun on määrätty useita yhdisteitä ja parametrejä luvan saajan esittämän 
tarkkailun lisäksi. Luvan saajalle on määrätty selvitysvelvoitteita, jotka on 
mahdollista tehdä vasta toiminnan alkuvaiheessa, kuten selvitys 
jätevedenpuhdistamolta vesistöön johdettavan veden metalli- ja 
puolimetallipitoisuuksista ja jäteveden käsittelyn, erityisesti täysiaikaisen 
tertiäärikäsittelyn vaikutuksesta niihin, kuten lupamääräyksessä 55. 
Selvitysvelvoite on päätöksen liitteessä 5 määrätty myös orgaanisista 
yhdisteistä, jotka voivat aiheuttaa ekotoksikologisia vaikutuksia vesistössä. 

Hakemusvaiheessa ei ole ollut riittävästi luotettavaa referenssitietoa 
päästötason selvittämiseksi ja mahdollisesti tarvittavien päästöraja-arvojen 
määräämiseksi. Kuitenkin, kuten aluehallintovirasto on perusteluissa todennut, 
tieto on ollut siinä määrin riittävää että lupaharkinta on voitu sen perusteella 
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tehdä. Metallien osalta kyse on pääosin puuraaka-aineesta peräisin olevasta 
metallipäästöstä. Puun sisältämät metallipitoisuudet voidaan arvioida 
kohtalaisen hyvin ja tiedot on hakemuksessa esitetty. Päästömäärät on arvioitu 
saatavissa olevan tiedon pohjalta riittävän luotettavasti lupaharkinnan 
tekemiseksi. Metallipäästöä ja sen vaikutuksia ei ole ennalta arvioitu niin 
merkittäviksi ja haitallisiksi, että niistä olisi muodostunut este luvan 
myöntämiseksi. COD- ja AOX-yhdisteistä on toimitettu lupaharkinnan 
perustaksi riittävä tieto ja vaikutusarviointi. Kun otetaan huomioon määrätyt 
metallien ja yhdisteiden tutkimusvelvoitteet toiminnan alkuvaiheessa ja 
tarvittavien yhdisteiden sisällyttäminen päästötarkkailuun, tarvittavien 
päästöraja-arvojen tason selvittäminen vasta toiminnan alettua ei aiheuta 
merkittävää ympäristön pilaantumisen riskiä. 

Suola-aineiden suorat vaikutukset ja vesien mahdollisesta kerrostumisesta ja 
vähähappisuudesta seuraavat vaikutukset on otettu huomioon sulfaattipäästön 
päästöraja-arvoa ja tarkkailua määrättäessä. Kasvavasta sulfaattipäästöstä 
aiheutuva mahdollisen kerrostuneisuuden riski jätevesien purkupaikan 
lähialueella on pieni, mutta asia on otettu huomioon lupamääräyksissä. Ottaen 
huomioon kyseisen merialueen hyvät sekoittumisolosuhteet luvan saajalle 
määrätty sulfaattien ja suolapitoisuuden tarkkailuvelvoite sekä asetettu 
päästöraja-arvo ovat riittävät ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi. 

Luvan mukainen toiminta edellyttää, että siinä noudatetaan vähintään BAT-
päätelmien mukaista tekniikkaa. Valituilla jätevesienkäsittelytekniikoilla 
pystytään rajoittamaan päästöt siten, ettei niistä aiheudu merkittävää 
ympäristön pilaantumista, eikä siten ole ollut tarpeen vaatia vielä 
tehokkaampaa puhdistusta jätevesille. Purkuputkivaihtoehdosta ei ole katsottu 
tarpeelliseksi edellyttää lisäselvityksiä, koska päästöt vesiin on rajoitettu 
riittävän matalalle tasolle valituilla teknisillä ratkaisuilla ja koska hakemuksen 
mukainen eli nykyinen purkupaikka on sovelias käsiteltyjen jätevesien 
purkupaikaksi. 

Aluehallintovirasto on todennut lisäksi valituksessa mainittuihin asioihin, että 
sekoittumisvyöhykettä ei ole haettu eikä määrätty, vedenotto ei kasva luvan 
mukaisessa toiminnassa nykyisestä, eikä lämpökuorma vesistöön 
hakemuksessa esitettyjen jäähdytystornien käyttöönoton vuoksi kasva luvan 
mukaisessa toiminnassa nykyisestä. 

Erillisenä tehtäväksi määrätyn korvausselvityksen osalta aluehallintovirasto on 
todennut, että lupaa on haettu biotuotetehtaan toiminnalle ja puunhankinnan 
rajaamista luvan ulkopuolelle aluehallintovirasto on perustellut myös 
lupapäätöksessä. Ympäristönsuojelulain 125 §:n mukainen 
korvausvelvollisuus koskee ympäristönsuojelulain nojalla luvanvaraisesta 
toiminnasta aiheutuvaa vesistön pilaantumista.  

Selvitysvelvoite päästöistä aiheutuvien vahinkojen korvausten määrittämiseksi 
on mahdollista tehdä luotettavasti vasta toiminnan alettua, jotta selvityksen 
pohjaksi saadaan mitattua tietoa tehtaan päästöistä mereen ja päästöjen 
vaikutuksista vesistössä, mukaan lukien tiedot toteutuneesta lämpöpäästöstä ja 
ottaen huomioon muun muassa määrätyt tarkkailut jätevesien metalleista, 
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suoloista ja muista aineista. Selvitys on määrätty tehtäväksi toiminnan 
ensimmäisen vuoden aikana, jotta korvausasian ratkaisemisessa ei tule 
tarpeetonta merkittävää viivästystä toiminnan alkamisesta. Selvitystä ei ole 
tarpeellista määrätä toimitettavaksi 12 kuukautta ennen toiminnan alkamista. 

Kemin kaupunginhallitus (myös kaupungin kaavoitusviranomaisena), Kemin 
kaupungin ympäristöjaosto, Keminmaan kunnan tekninen lautakunta, Lapin 
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen Pohjois-Suomen 
kalatalouspalvelut, Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen liikenne 
ja infrastruktuuri -vastuualue sekä Turvallisuus- ja kemikaalivirasto ovat 
todenneet, ettei niillä ole lausuttavaa asiasta. 

Meri-Lapin ympäristöterveysjaostolle (Kemin ja Tornion kaupunkien sekä 
Keminmaan kunnan terveydensuojeluviranomaisena), Meri-Lapin 
ympäristöpalveluille (Tornion kaupungin ja Keminmaan kunnan 
ympäristönsuojeluviranomaisena), Tornion kaupungille, Liikenne- ja 
viestintävirastolle, Museovirastolle ja Lapin aluehallintoviraston 
ympäristöterveydenhuoltoviranomaiselle on varattu tilaisuus vastineiden 
antamiselle. Vastineita ei ole annettu. 

Metsä Fibre Oy (jäljempänä myös yhtiö) on valitusten, vastineiden ja 
lausunnon johdosta antamassaan vastineessa, siltä osin kuin nyt on kysymys, 
vaatinut, että  ja  valitukset jätetään tutkimatta, 
ja että Suomen luonnonsuojeluliiton Lapin piiri ry:n valitus hylätään. 
Valitukset eivät anna aihetta päätöksen kumoamiseen tai muuttamiseen. 
Ympäristölupa on myönnetty voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti.  

Yhtiö on yhtynyt Pohjois-Suomen aluehallintoviraston lausuntoon ja Lapin 
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen vastineeseen. 

 valitusoikeuden osalta yhtiö on todennut, että 
muutoksenhakijan asuinpaikka on , jonne valituksenalaisen päätöksen 
mukaisen toiminnan ympäristövaikutukset eivät ulotu. Näin ollen  ei 
ole pidettävä asiassa ympäristönsuojelulain 191 §:n 1 momentissa 
tarkoitettuna asianosaisena ja hänen valituksensa on oikeudenkäynnistä 
hallintoasioissa annetun lain 81 §:n 2 momentin 4 kohta huomioon ottaen 
jätettävä tutkimatta. Valituksessa esitetyt patenttiin liittyvät perusteet eivät ole 
sellainen välitön ympäristöllinen intressi, joka voisi perustaa valitusoikeuden 
haittaa kärsivänä asianosaisena.  

 valitusoikeuden osalta yhtiö on todennut, että 
muutoksenhakijan asuinpaikka on  yli 100 kilometrin päässä 
toiminnasta. Valituksenalaisten päätösten mukaisten toimintojen 
ympäristövaikutukset eivät ulotu sinne. Näin ollen  ei ole pidettävä 
asiassa ympäristönsuojelulain 191 §:n 1 momentissa tarkoitettuna 
asianosaisena ja hänen valituksensa on oikeudenkäynnistä hallintoasioissa 
annetun lain 81 §:n 2 momentin 4 kohta huomioon ottaen jätettävä tutkimatta.  

Suomen luonnonsuojeluliiton Lapin piiri ry:n valituksen osalta yhtiö on 
todennut muun ohella, ettei valituksessa ole esitetty mitään sellaisia seikkoja, 
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joiden johdosta se tulisi hyväksyä ja valituksenalainen päätös kumota tai sitä 
muuttaa. Ympäristö- ja vesitalouslupa on myönnetty lainsäädännön asettamien 
vaatimusten mukaisesti, biotuotetehtaan YVA-menettely täyttää kaikilta osin 
lainsäädännön vaatimukset, hankkeen ympäristövaikutukset on selvitetty, eikä 
luvan myöntämiselle ole pintavesien tilatavoitteista tai unionin tuomioistuimen 
Weser-tuomiosta johtuvia esteitä.  

Samoin vesilain (587/2011) mukaisen luvan myöntämisen edellytykset ovat 
olemassa. Vesitalousluvan lupaharkintaan kuuluvassa intressipunninnassa on 
vallitsevan käytännön ja yhtiön näkemyksen mukaisesti katsottu oikein, että 
kokonaisuutena arvioiden toimintaan liittyvistä vesitaloushankkeista saatava 
hyöty on niistä aiheutuviin menetykseen verrattuna huomattava siten, että 
vesilain 3 luvun 4 §:n 1 momentin 2 kohdan edellytys luvan myöntämiseksi 
täyttyy.  

Selvitysten riittävyyden osalta yhtiö on todennut, että ympäristöluvanvaraisten 
hankkeiden ympäristövaikutukset tulee selvittää riittävällä tasolla. Selvitysten 
sisältö riippuu toiminnan luonteesta ja sen vaikutuksista. Selvitysten tarkoitus 
on tukea toiminnanharjoittajan selvilläolovelvollisuutta ja antaa 
lupaviranomaiselle riittävät tiedot sellaisen lupapäätöksen tekemiseksi, ettei 
toiminta aiheuta lainsäädännössä kiellettyjä seurauksia. Selvitysten riittävyyttä 
arvioitaessa on otettava huomioon esimerkiksi, onko kyse uudesta toimialasta 
tai toiminnasta vai olemassa olevasta toiminnasta vakiintuneella 
teollisuudenalalla, jonka päästöt ja vaikutukset ympäristöön ovat jo pääosin 
lupaviranomaisen tiedossa.  

Yhtiö on käynnistänyt vuonna 2017 Kemin biotuotetehdasta vastaavan 
kokoluokan biotuotetehtaan Äänekoskella. Sen ympäristösuorituskyky on 
erinomainen ja Kemin biotuotetehtaan ratkaisuissa on otettu huomioon 
kokemukset Äänekosken biotuotetehtaalta. Biotuotetehdas edustaa 
metsäteollisuutta, jota on harjoitettu Suomessa vuosikymmenien ajan, ja 
esimerkiksi Kemissä toistasataa vuotta, ja jonka keskeisistä päästöistä ja 
ympäristövaikutuksista lupaviranomaisilla on jo entuudestaan hyvä käsitys. 
Täten yhtiö ja lupaviranomainen ovat voineet luotettavasti arvioida, että 
lupapäätöksen mukaisesti toimittaessa kiellettyjä ympäristövaikutuksia ei 
pääse syntymään.  

Lisäksi toiminnan käynnistyttyä yhtiö on velvoitettu asetettujen 
lupamääräysten mukaisesti toimittamaan yksityiskohtaisempaa tietoa 
päästöistä ja niiden vaikutuksista. Yhtiö on toimittanut lupaviranomaiselle 
ympäristönsuojelulain, vesilain ja hallintolain edellyttämät riittävät selvitykset. 
Lupaharkintaan kuulumattomiin seikkoihin vetoaminen ei osoita selvitysten 
olleen lupaharkintaa varten puutteellisia.  

YVA-menettelyn riittävyyden osalta yhtiö on todennut, että se on laatinut 
kattavan YVA-selostuksen, josta yhteysviranomainen on antanut perustellun 
päätelmän ja todennut arvioinnin pääosin riittäväksi. Lupahakemuksensa 
yhteydessä yhtiö on tarkentanut ja täsmentänyt yhteysviranomaisen 
perustellussa päätelmässä mainitsemia seikkoja ja toteuttanut kattavan määrän 
muuta selvitystä lupaprosessin aikana. Yhteysviranomaisen mukaan 
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arviointityöhön osallistuneiden asiantuntijoiden pätevyys on ollut riittävä ja 
asianmukaisesti esitetty. YVA-menettely on kaikilta osin suoritettu 
lainsäädännön vaatimusten mukaisesti.  

Yhtiö on YVA-selostuksessa käsitellyt muun muassa puunhankinnan 
toimintaperiaatteita, kestäviä hakkuumahdollisuuksia ja yhteisvaikutuksia 
muiden hankkeiden kanssa, vaikutuksia metsäluontoon ja ekologiseen 
kestävyyteen, puunhankinnan vaikutuksia kasvihuonekaasutaseeseen sekä 
esitellyt metsänhoitotoimenpiteitä, joilla ehkäistään ja lievennetään toiminnan 
aiheuttamia haittoja luonnonvaroille ja toimenpiteitä, joilla ehkäistään ja 
lievennetään toiminnan aiheuttamia haittoja vesistöille. YVA-menettelyssä on 
esitetty biotuotetehdashankkeelle eri alavaihtoehtoja liittyen 
liikenneratkaisuihin sekä jäte- ja jäähdytysvesien purkupaikkasijainteihin, 
joiden perusteella on voitu vertailla eri ratkaisujen ympäristövaikutuksia.  

Kansainvälinen YVA-menettely ei ole ollut tarpeen. YVA-
yhteysviranomainen on Suomen ja Ruotsin ympäristöministeriöiden yhteis-
työn kautta tarkistanut Ruotsin asianomaisten ympäristöviranomaisten 
kommentointihalukkuuden ennen YVA-ohjelman julkaisua. Ruotsin 
ympäristöministeriö on ollut siten tietoinen hankkeesta ja saanut asiasta 
vastaavalta alueelliselta viranomaiselta tiedon, ettei kansainvälinen YVA-
menettely tai muu hankkeeseen puuttuminen ole ollut tarpeen.  

Valituksen pääasialliset valitusperusteet eivät liity ympäristöluvassa 
käsiteltäviin asioihin. Tällaisia ovat puunhankinta ja hankekokonaisuus, joilla 
yhdistys on perustellut valituksensa eri kohtia. Puunhankinta ja luonnon 
monimuotoisuuden turvaaminen eivät kuulu nyt kysymyksessä olevaan 
toimintaan eikä puunhankinnassa muutenkaan ole kyse luvanvaraisesta 
toiminnasta. Yhtiö on viitannut Vaasan hallinto-oikeuden 31.12.2020 
antamaan päätökseen nro 20/0188/3, ympäristönsuojelulain 2 §:n 1 
momenttiin ja 5 §:n 1 momentin 1–3 kohtiin sekä vesilain 1 luvun 2 §:n 1 
momenttiin ja 3 §:n 1 momentin 1 kohtaan. Toimintakokonaisuuden osalta 
yhtiö on viitannut myös valituksenalaisen päätöksen perusteluihin sekä 
aluehallintoviraston valitusten johdosta antamaan lausuntoon ja Lapin ELY-
keskuksen antamaan vastineeseen.  

Metsäluonnon suojelu, kuten metsien monimuotoisuuden turvaaminen, 
toteutetaan luonnonsuojelulain ja metsälain nojalla. Hallitusohjelma ja 
ympäristöministeriön Punainen kirja eivät ole ympäristölupaharkinnassa 
vaikuttavia oikeusohjeita. Lupaharkinnan on perustuttava voimassa olevaan 
lainsäädäntöön eikä lupapäätöstä voida miltään osin perustaa tavoitteellisiin 
ohjeisiin tai selvityksiin. Myöskään puunhankintaan liittyvät 
ilmastovaikutukset, kuten hiilinieluihin liittyvä tarkastelu, eivät ole 
ympäristölupaharkinnassa lainsäädännön mukaan huomioon otettava asia. 
Vaikka kansainväliset sopimukset ovat Suomea sitovia, ei näitä sovelleta 
suoraan yksittäistapaukseen, vaan Suomea sitovat velvoitteet toteutetaan 
kansallisen lainsäädännön avulla.  

Yhtiö on osana ympäristölupamenettelyä selvittänyt lisääntyvästä 
puunhankinnasta ja metsänkäsittelystä aiheutuvat hajakuormitusvaikutukset 
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Kemijoen vesistöön ja Kemin edustan Perämeren tilaan sekä 
hankekokonaisuuden ympäristö- ja vesistövaikutuksien yhteisvaikutukset 
muun pistekuormituksen sekä hajakuormituksen kanssa. Yhtiö on myös 
arvioinut puunhankinnan ympäristövaikutukset YVA-menettelyssä 
lainsäädännön edellyttämässä laajuudessa.  

Hankkeen kokoon liittyen yhtiö on todennut, ettei lainsäädäntö rajoita 
hankkeiden kokoluokkaa. Hankkeen koko on määritelty yhtiön 
liiketoiminnallisten tavoitteiden perusteella, jotka huomioivat muun muassa 
nykyisen sellutehtaan uusimistarpeen ja havusellun tulevaisuudessa tasaisesti 
kasvavan kysynnän. Tehtaan kapasiteettia ei ole laissa rajoitettu ja asia on 
toiminnanharjoittajan vapaassa harkinnassa.  

Ilmaan kohdistuvien hiukkas-, rikki- ja typpioksidipäästöjen osalta yhtiö on 
todennut, että päästöt ja niiden vaikutukset on selvitetty riittävällä tavalla, jotta 
luvan myöntämisen edellytykset ovat toteutuneet. Tehtaan kokoluokka on 
huomioitu lupaharkinnassa ja päästömäärien huomattavan kasvamisen vuoksi 
on erityistä huomiota kiinnitetty typenoksidipäästöjen ja hiukkaspäästöjen 
rajoittamiseen. Näiden päästöraja-arvoja on luvassa tiukennettu yhtiön 
lupahakemuksessa esittämästä. Raja-arvojen tiukentamisen myötä 
vuosipäästöt jäävät selvästi lupahakemuksessa esitettyä alhaisemmiksi. 
Asetetut ilmapäästöjen pitoisuuksien luparajat ovat rikkidioksidin, TRS:n ja 
pölyn osalta huomattavasti tiukempia kuin vuonna 2019 nykyiselle tehtaalle 
annetussa ympäristöluvassa ottaen huomioon myös tuotantokapasiteetit. 
Luparajat ovat myös huomattavasti tiukemmat kuin viime vuosina uusille 
sellu- tai biotuotetehdashankkeille annetut raja-arvot.  

Sekä soodakattilalla että meesauunilla käytetään kaikkia BAT-päätelmien 
tekniikoita. Ainoa poikkeus näihin on se, että meesauunin polttoaineeksi on 
valittu kuoresta kaasutettu tuotekaasu, joka mahdollistaa integraatin 
fossiilisista polttoaineista luopumisen, mutta nostaa bioperäisille polttoaineille 
tyypillisesti typpidioksidipäästöä. Raskasta polttoöljyä ei siten myöskään 
tarvitse kuljettaa tehtaalle kuten nykyisin. Tämä vähentää sekä liikenteen 
riskejä että liikenteen päästöjä.  

Yhtiö on eriyttänyt integraatin tieliikenteen yhdelle tielle Sahansaarenkadulle, 
jota myöten päästään suoraan moottoritielle, jonka liikenteen 
typpidioksidipäästöjä lisääntyvä liikenne ei oleellisesti nosta. 
Lupahakemuksessa esitetyn mallinnuksen mukaan liikenne ei aiheuta 
ilmanlaatuasetuksessa annettujen raja-arvojen ylittymistä raskaan liikenteen 
pääväylän Sahansaarenkadun varrella eikä liikennöintiä tehtaalle ole tarve 
liikenteestä ilmaan kohdistuvien päästöjen takia rajoittaa. Yhtiölle on asetettu 
tarkkailuvelvoite myös liikenteen ilmanlaatuvaikutusten osalta.  

Savupiipun korkeus on valittu tehdyn mallinnuksen perusteella estämään 
ilmapäästöjen ympäristövaikutusten kasvamisen. Savupiipun korkeutta 
rajoittava lentokentän läheisyys on myös huomioitu.  

Hiilidioksidin päästöraja-arvoa koskee ympäristönsuojelulain 55 §. 
Vesihöyryä ei lasketa kasvihuonekaasuihin. Kasvihuonekaasuja ovat 
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hiilidioksidi, metaani, dityppioksidi sekä fluoriyhdisteet HFC, PFC ja SF6. 
Yhtiön nykyisellä Kemin tehtaalla on kasvihuonekaasujen päästölupa. Yhtiö 
hakee tarvittaessa kasvihuonekaasujen päästöluvan myös biotuotetehtaalle. 
Yhtiö on hakemuksessaan selvittänyt, että fossiilisten polttoaineiden poltossa 
syntyvien kasvihuonekaasupäästöjen määrä vähenee hankkeen myötä. Muita 
kasvihuonekaasuja ei ole käsitelty, koska niitä ei synny eikä käytetä 
integraattiympäristössä. Yhtiö on siten riittävällä tarkkuudella esittänyt, ettei 
kasvihuonekaasuista aiheudu sellaista ympäristön pilaantumista, joka olisi 
ympäristönsuojelulain mukaisen ympäristöluvan myöntämisen este. Haihtuvia 
otsonikatoa aiheuttavia aineita on säädelty lupamääräyksessä 28, joka koskee 
hönkäkaasujen klooripitoisuutta.  

Kaatopaikan päästöjen osalta yhtiö on todennut, että kaatopaikalle toimitetaan 
lähinnä soodasakkaa, jonka kaatopaikkakelpoisuus on osoitettu hakemuksessa. 
Käytössä olevalle kaatopaikalle ei toimiteta orgaanisia jätteitä, joten metaania 
ei synny. Yhtiön käytöstä poistetulle vanhalle kaatopaikalle on toimitettu 
jonkun verran myös orgaanisia jätteitä kyseessä olevan ajan lakeja, asetuksia 
ja ympäristölupaa noudattaen. Vanhan kaatopaikan täyttö on lopetettu 
31.10.2007. Sekä uutta että vanhaa kaatopaikkaa tarkkaillaan säännöllisesti. 
Kaatopaikan päästöt ovat säädösten ja kaatopaikkaa sääntelevien lupien 
mukaiset ja tarkkailuraporttien perusteella viranomaisten tiedossa.  

Vesipuitedirektiivin huomioimisen osalta yhtiö on todennut direktiivin 
velvoittavan ensisijaisesti Suomea valtiona sekä viranomaisia, ei yksityisiä 
toiminnanharjoittajia. Lupahakemus on laadittu voimassa olevan 
lainsäädännön mukaisesti. Koska puunhankinta ei kuulu laitoksen 
ympäristölupamenettelyyn, ympäristölupaa ei voida pitää sen perusteella 
vesipuitedirektiivin vastaisena.  

Lupaviranomainen ja muutoksenhakutuomioistuimet arvioivat 
lainsäädännössä asetettujen luvan myöntämisedellytysten täyttymistä aina 
tapauskohtaisesti ottaen huomioon muun muassa kyseisen luvanvaraisen 
toiminnan aiheuttamat päästöt sekä purkuvesistön ominaisuudet ja jätevesien 
sekoittumisolosuhteet. Kunkin hankkeen luvitus perustuu kyseistä hanketta 
koskeviin selvityksiin ja mallinnuksiin. Aluehallintovirasto on 
valituksenalaisessa päätöksessään ottanut huomioon valituksessa mainitut 
unionin tuomioistuimen Weser-tuomion ja korkeimman hallinto-oikeuden 
Finnpulp-päätöksen ja todennut, että lupamääräysten mukaisesti toimittaessa 
biotuotetehtaan päästöt eivät heikennä vaikutusalueen vesimuodostumien 
ekologista luokitusta eikä ekologisen luokituksen laadullisen tekijän tilaluokka 
muutu yhdenkään tekijän osalta. Luvan myöntämisen edellytykset ovat 
täyttyneet.  

Lapin ELY-keskuksen laatimat vesienhoitosuunnitelmat ja muut 
vesienhoitolain mukaiset toimenpiteet ja niihin liittyvät mahdolliset virheet 
eivät ole nyt vireillä olevan muutoksenhaun kohteena. Aluehallintovirasto on 
päätöksessään ottanut huomioon sekä vesienhoitosuunnitelmien toisen (v. 
2016–2021) että kolmannen suunnittelukauden (v. 2022–2027).  
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Yhtiö on hakemuksessaan seikkaperäisesti käsitellyt puunhankinnan ja 
ilmastonmuutoksen vaikutuksia Kemijokeen tulevaan kuormitukseen pitkällä 
tähtäimellä. Puunhankinnan lisäyksen aiheuttaman muutoksen on arvioinut 
Luonnonvarakeskus ja ilmastonmuutoksen vaikutuksen Suomen 
ympäristökeskus. Lupahakemuksessa esitetyn laskelman mukaan 
biotuotetehtaan aiheuttaman puunkulutuksen lisäyksen vaikutuksen 
yhdistettynä ilmastonmuutokseen arvioidaan lievästi vähentävän Kemijoen 
fosforin ja typen pitoisuuksia. Sekä typen että fosforin pitoisuudet pysyvät 
Kemijoessa varovaisuusperiaatekin huomioiden erinomaisina verrattaessa 
veden laatua luokitusrajoihin. Kemijoen fosforipitoisuus on nykytilassa 12,8 
µg/l ja skenaarion mukaan 12,1 µg/l vuonna 2069. Typpipitoisuus on 
nykytilassa 388 µg/l ja 371 µg/l vuonna 2069. Suurten ja erittäin suurten 
turvemaiden jokien fosforin erittäin hyvän ja hyvän luokan luokitusraja on 20 
µg/l ja typen luokitusraja 450 µg/l.  

Asian ratkaisemiseksi on ollut käytössä riittävät selvitykset hankkeen 
vaikutuksista vesien- ja merenhoidon tavoitteisiin, eikä luvan myöntämisen 
estettä vesienhoitosuunnitelman kannalta ole olemassa. Myös hankkeen 
yhteisvaikutukset muiden hankkeiden kanssa on otettu hakemuksessa 
huomioon. Päätös ei ole Weser-tuomion, Finnpulp-päätöksen tai 
vesipuitedirektiivin vastainen.  

Yhtiö on liittänyt vastineeseen koosteraportin Kemin biotuotetehtaan 
jätevesien vesistömallinnuksista (Luode Consulting Oy 19.4.2021). Raportissa 
on vertailtu keskenään seuraavien mallinnusten tuloksia: 1) Biotuotetehtaan 
edelleen vähennetyn kuormituksen vaikutukset (lupahakemuksessa mukana 
ollut malliskenaario); 2) Edellistä vastaava tilanne, jossa nyt erinomaisessa 
fysikaalis-kemiallisessa tilassa olevan Kemijoen ravinnepitoisuudet on 
laskettu erinomaisesta hyvän rajalle; 3) Ympäristöluvan lupaehtojen mukaiset 
vaikutukset; 4) Tilanne, jossa tehdasintegraatista ei johdettaisi ollenkaan 
jäähdytys- ja jätevesiä mereen.  

Vesipuitedirektiivin mukaisessa luokittelussa rannikkomerialueen 
vedenlaadun tarkasteluyksikkö on vesimuodostuma, joten myös 
mallituloksista laskettiin keskimääräinen pitoisuus vesimuodostuman alueella. 
Mallinnuksessa ei ole huomioitu fosforin ja typen kulumista muun muassa 
biologisen kulumisen ja sedimentaation johdosta, joten todelliset pitoisuudet 
olisivat siksi kesäkaudella mallinnettuja tuloksia alhaisempia. Raportissa on 
esitetty, miten mereen purettavan jäteveden typpi- ja fosforikuormituksen eri 
tasot vaikuttavat vesistöissä mallinnettuihin pitoisuuksiin heinä-elokuussa ja 
koko vuoden jaksolla.  

Kokonaistypen pitoisuuden heinä-elokuun keskiarvo Ajos sisä -
vesimuodostumassa olisi lupamääräyksen 13 mukaisella kuormituksella 600 
kg/vrk kuukausikeskiarvona erinomaisen ja hyvän pitoisuuden rajalla. Tehtaan 
typen kuormitus tulee normaalitilanteessa olemaan raja-arvon alapuolella ja 
Ajos sisä -vesimuodostuman keskimääräinen typpipitoisuus on silloin 
erinomaisessa tilassa.  
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Tehtaan fosforikuormitus tulee normaalitilanteessa olemaan selvästi 
lupamääräyksen 13 raja-arvon 20 kg/vrk kuukausikeskiarvona alapuolella 
tavoitearvon ollessa 15 kg P/vrk. Integraatin fosforipäästö on siten 
todennäköisesti suurimman osan aikaa 20–30 % lupamääräyksen raja-arvoa 
alhaisempi. Tuolloin Ajos sisä -vesimuodostuman fosforipitoisuus on heinä-
elokuussa hyvän ja tyydyttävän rajalla. Tätä alemmas ei Ajos sisä -
vesimuodostumassa päästä siinäkään tilanteessa, että ingeraatista ei tulisi 
jätevesipäästöä lainkaan. Syynä on Kemijoen suuri vaikutus. Jotta jätevesien 
puhdistustulos saavuttaa tavoitteet myös COD-päästön osalta, ei 
fosforitavoitetta voida tästä edelleen vähentää.  

Kemijoen vedenlaatu määrää käytännössä täysin sen, millainen vedenlaatu on 
Ajos sisä -vesimuodostumassa, johon biotuotetehtaan jätevedet johdetaan. 
Kemijoen fosforipitoisuudet vaihtelevat välillä 15–30 µg/l ja virtaaman 10 
vuorokauden keskiarvo välillä noin 250–3 000 m3/s. Näistä laskettuna 
Kemijoesta estuaarialueelle tuleva päivittäinen fosforikuormitus vaihtelee 
välillä noin 300–8 000 kg/d keskimääräisen kuorman ollessa noin 800 kg/d.  

Koosteraportin mukaan voimakkaimmin Kemijoen kuormitus näkyy 
suistoalueen kattavalla Kemi sisä -vesimuodostuman alueella ja lähes yhtä 
voimakkaana myös Ajos sisä -vesimuodostuman alueella matalillakin joen 
virtaamilla. Voimakkaiden virtaamien aikana jokiveden vaikutus kattaa myös 
lähes koko Kemi Simo ulko -vesimuodostuman alueen työntyen Ajoksen 
eteläkärjen ohi myös Maksniemi sisä -vesimuodostuman alueelle. Kevään 
sulamisvesien ja Kemijoen kevättulvan aikana joen ravinnepitoisuudet 
nousevat, mikä nostaa alapuolisten rannikkovesimuodostumien 
ravinnepitoisuudet hyvää ekologista tilaa vastaavista pitoisuuksista välttävää 
tilaa vastaaviin pitoisuuksiin. Tulvan loputtua ravinnepitoisuudet palaavat 
hitaasti hyvää tilaa vastaavalle tasolle heinä-elokuun aikana.  

Asiassa tehdyt selvitykset osoittavat, ettei biotuotetehdas vaaranna Ajos sisä -
vesimuodostuman eikä muidenkaan alapuolisten rannikkovesien hyvä tilan 
tavoitteen saavuttamista. Toisaalta Kemijoen ravinnepitoisuus pitää 
rannikkovesien ravinnepitoisuudet korkealla suhteessa rannikkovesien 
tiukkoihin luokkarajoihin. Kemijoen fysikaalis-kemiallinen tila on 
erinomainen suhteessa joen luokkarajoihin.  

Hajakuormituksen, lämpökuorman ja sisäisen kuormituksen osalta yhtiö on 
viitannut valituksenalaisessa päätöksessä lausuttuun sekä hakemuksen 
täydennyksenä toimitettuun vesistövaikutusten arviointien tarkennusta 
koskevaan raporttiin (AFRY Finland Oy 4.5.2020). Raportin johtopäätösten 
mukaan biotuotetehtaan vesistökuormitus pienenee aiempiin vaiheisiin nähden 
merkittävästi. Jäähdytystornien käytöllä lämpökuormitus pysyy nykyisellä 
tasolla.  

Hankkeen pitkäaikaisvaikutukset voidaan arvioida suhteellisen luotettavasti. 
Kysymyksessä on olemassa olevan toiminnan kapasiteetin kasvattaminen. 
Olemassa olevan toiminnan päästöt ja niiden vaikutukset vesistöön ovat 
kattavan vuosikymmeniä kestäneen tarkkailun myötä hyvin tiedossa. 
Laitoksella otetaan käyttöön jäähdytystornit ja jäteveden jatkuvatoiminen 
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tertiäärikäsittely. Koska lämpöpäästö mereen ei kasva ja sekä fosfori- että 
COD-kuormitus vähenevät, ei jäteveden purkualueella odoteta esiintyvän 
hapettomia olosuhteita eikä siten sisäistä kuormitusta. 

Jätevesien suola-aineiden vaikutusten sekä vesien kerrostumisen ja 
vähähappisuuden osalta yhtiö on viitannut valituksenalaisen päätöksen 
perusteluihin ja todennut, että Kemin edustalla happitilanne on nykytilanteessa 
ollut hyvä eikä talviaikanakaan ole esiintynyt merkittävää happivajetta. 
Tilanteen ei arvioida muuttuvan uuden biotuotetehtaan myötä.  

Käsitellyt jätevedet kulkeutuvat lämpimämpinä vesinä ensin pinnassa niiden 
purkualueella meressä. Korkean suolapitoisuuden vuoksi ne kuitenkin 
laskeutuvat melko nopeasti jäähtyessään purkualueen pohjan tuntumaan. Tämä 
lisää pohjan läheisen vesikerroksen suolapitoisuutta. Merialueella 
suolapäästöjen vaikutus on lähtökohtaisesti olennaisesti pienempi kuin 
järvivedessä. Kemin edustalla murtoveden suolapitoisuus on matala, 1–3 
promillea, Kemijoesta tulevan jokiveden vaikutuksen vuoksi. Jätevesien 
laimentumisen ja vaikutusten lievenemisen näkökulmasta Kemin edustan 
merialueella on kuitenkin hyvät olosuhteet. Lupaharkinnassa on arvioitu, että 
jätevedet eivät aiheuta Kemin edustan merialueella paikallisestikaan pysyvää 
suolakerrostuneisuutta ja sen seurauksena happikatoa tai siitä aiheutuvia 
vaikutuksia.  

Vastineen liitteenä olevan koosteraportin mukaan biotuotetehtaan ja nykyisen 
tehtaan jätevesien suolapitoisuuden vaikutuksilla ei juurikaan ole eroa, oli 
kyse sitten kesä- tai talvikauden tai koko vuoden mallinnuksesta. Alueen 
vesistöä on tarkkailtu kymmeniä vuosia eikä happikatoa ole esiintynyt 
silloinkaan, kun nykytehtaan päästöt ovat olleet merkittävästi biotuotetehtaan 
lupamääräysten mukaisia raja-arvoja korkeammalla tasolla.  

Vesi- ja ilmapäästöjen haitallisia aineita koskevien selvitysten riittävyyden 
osalta yhtiö on ensinnä todennut, ettei valituksessa ole yksilöity, millä tavoin 
selvitykset ovat olleet puutteellisia. Valituksessa on lueteltu käytännössä 
kaikki biotuotetehtaan päästöt ja todettu, että päätös perustuu riittämättömiin 
selvityksiin. Yhtiö on viitannut aiemmin vastineessa lausuttuun ja todennut, 
ettei päätöstä voida kumota yksilöimättömän ja perustelemattoman väitteen 
johdosta. 

Jätevesipäästöjen summaparametrit COD ja AOX on maailmanlaajuisesti 
hyväksytty käytettäväksi sellu- ja paperitehtaiden jätevedenpuhdistamoiden 
tehokkuuden, jätevesien haitallisuuden ja ympäristövaikutusten arviointiin. 
Summaparametreja käytettäessä kaikki jäteveden ainesosat tulevat 
huomioiduksi eivätkä ainoastaan yksittäiset komponentit. Biotuotetehtaan 
jäteveden COD ja AOX on karakterisoitu yhtiön lupahakemuksessa ja 
hakemuksen liitteenä on toimitettu yhtiön Äänekosken tehtaalta mitattuja 
COD- ja AOX-karakterisoinnin mittaustuloksia.  

Biotuotetehdas tulee käyttämään viimeisintä BAT-tekniikkaa, jossa 
valkaisumenetelmien lisäksi muut prosessitekniset ratkaisut vähentävät 
haitallisten yhdisteiden syntymistä ja joutumista alapuolisiin vesistöihin. 
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Jätevedet eivät sisällä sellaisia yhdisteitä tai niiden pitoisuuksia, joilla 
voitaisiin katsoa olevan haittavaikutuksia alapuoliselle vesistölle tai sen 
käyttäjille. Valkaisussa ei synny monikloorattuja yhdisteitä ja jätevesissä 
esiintyvät yhdisteet ovat rakenteeltaan luonnossa tavattavien yhdisteiden 
kaltaisia ja siksi biohajoavia. Valituksenalaisessa päätöksessä on annettu 
kattava määrä lupamääräyksiä, joilla säädellään päästöjä vesiin ja ilmaan sekä 
niiden tarkkailua ja jatkossa tapahtuvaa selvittämistä.  

Vaarallisten ja haitallisten aineiden osalta yhtiö on viitannut valituksenalaisen 
päätöksen lupamääräykseen 16, jonka mukaan biotuotetehtaalta mereen 
johdettavat jätevedet eivät saa sisältää vesiympäristölle vaarallisia tai 
haitallisia aineita pitoisuuksina, jotka voivat johtaa ympäristönlaatunormin 
ylittymiseen pintavedessä tai kaloissa.  

Yhdistyksen mainitseman alumiinipäästön osalta yhtiö on todennut, että 
tiukkojen jäteveden päästöraja-arvojen vuoksi jäteveden saostukseen 
tarvittavan polyalumiinikloridin käyttömäärästä seuraa alumiinipäästö veteen, 
joka on laskennallisesti keskimäärin 13,4 mg/l. Alumiinin haitallisuus 
vesieliöstölle on vähäistä, kun puhdistetun jäteveden pH on yli kuuden, kuten 
nyt on. Kemin edustan yhteistarkkailujen mukaan veden pH eri 
tarkkailupisteillä on ollut 7,3–7,7. Näin ollen lupapäätöksen kertoelmaosassa 
mainitulle alumiinipitoisuudelle on perusteltu syy eikä pitoisuus aiheuta 
ympäristönsuojelulaissa kiellettyjä seurauksia.  

Myrkyllisten ja haitallisten kemikaalien vaikutusten osalta yhtiö on todennut, 
että biotuotetehtaalla käytettävät kemikaalit ovat pääpiirteissään samat kuin 
nykytehtaalla ja kemikaalien käyttöturvallisuustiedotteet ovat REACH-
asetuksen mukaisia. Biotuotetehtaalta ei pääse normaalitilanteessa kemikaaleja 
vesistöön tai ilmaan yli ympäristöluvassa sallittujen rajojen. Toiminnan 
onnettomuusriskit ovat hallittavissa. Toiminta tehdasalueella on jatkunut 
pitkään ja jatkuu edelleen samojen toiminnanharjoittajien toimesta, joten 
alueen erityispiirteet ja alueella toimiminen on tuttua. Toiminta perustuu hyvin 
tunnettuun tekniikkaan, josta yhtiöllä on runsaasti kokemusta. Uusista 
osatoiminnoista, kuten rikkihappolaitoksen ja kuoren kuivaus- ja 
kaasutuslaitoksen toiminnasta, lentotuhkan kiteytyksestä sekä jäteveden 
käsittelyn tertiäärivaiheesta yhtiöllä on kokemusta muilta toiminnassa olevilta 
tehtailta Suomessa.  

Biotuotetehtaan jäteveden AOX-päästötaso on BAT-päätelmien mukainen. 
Jäteveden COD:stä suurin osa on suurimolekyylisiä orgaanisia yhdisteitä, 
toisin sanoen ligniiniä, hiilihydraatteja sekä uuteaineita, jotka ovat liuenneet 
sellumassasta valkaisuprosessin aikana. Jätevedet tullaan puhdistamaan 
biologisen puhdistamon jälkeen vielä kemiallisella tertiäärivaiheella, jolloin 
päästään alhaiseen COD-päästötasoon. Tällöin varsinkin pienimolekyylisten 
aineiden osuus on vähäinen eikä esimerkiksi hartsihappoja oleteta löytyvän 
jätevesistä käytännössä lainkaan. Puhdistetun jäteveden COD sisältää 
ensisijaisesti ligniiniosasia ja kiintoainetta eli bakteeriryhmiä. Näillä 
hitaammin hajoavilla yhdisteillä ei arvioida olevan vaikutuksia ympäristöön.  
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Vanhemmissa tutkimuksissa sellutehtaiden käsitellyissä jätevesissä esiintyvät 
hartsihappopitoisuudet olivat välillä 3–70 µg/l ja sterolien vastaavasti välillä 
20–160 µg/l. Hartsihappojen ja sterolien kynnyspitoisuuksien biologisille 
vaikutuksille vesieliöissä on arvioitu olevan välillä 10–50 µg/l. 
Biotuotetehtaan jätevesien laimentumisen jälkeen vesistössä muodostuvat 
pitoisuudet ovat selvästi biologisia vaikutuksia aiheuttavia kynnyspitoisuuksia 
pienemmät.  

Toksisia vaikutuksia voisi syntyä pohjasedimentoitumisen seurauksena. 
DHAA:n ja pimaraanityypin happojen on todettu olevan sedimentissä hitaasti 
hajoavia ja näin hartsihapoista voimakkaimmin sedimentoituvia. Sterolien 
osalta sedimentoitumista voidaan pitää epätodennäköisenä. Biotuotetehtaan 
jätevesien päästötasoilla Kemin edustan sedimenttien uuteainekertymät eivät 
kasva. 

AOX:n ja COD:n karakterisoinnissa muurahaishapon, etikkahapon, 
propaanihapon, voihapon ja maitohapon, alifaattisten hiilivetyjen, 
aromaattisten hiilivetyjen ja eetterien pitoisuudet olivat alle määritysrajojen. 
Kloorietikkahappo ylitti määritysrajan mutta sitä ei tulla käyttämään uudella 
biotuotetehtaalla. Alifaattisten hiilivetyjen kokonaispitoisuus oli alle 50 µg/l. 
Terpeenien kokonaispitoisuus oli alle 0,01 mg/l. Koska eri yhdisteiden 
pitoisuudet ovat pieniä ja useimmiten alle määritysrajan, on jätevesien 
tarkkailuun syytä käyttää summaparametreja AOX ja COD.  

Valkaisemattoman massan tuotantoprosesseista ei pääse jätevedenkäsittelyyn 
eikä vesistöön sulfidia. Mahdolliset satunnaiset pienet sulfidimäärät 
hapettuvan jätevedenkäsittelyssä sulfaatiksi. Rikkivedyn syntymiseen tarvitaan 
sulfidin läsnä ollessa matala pH tai sulfaatin läsnä ollessa hapettomat 
olosuhteet, jotka kumpikaan eivät toteudu jätevesiprosessissa. Syanideja, 
syanaatteja ja metaania ei käytetä eikä muodostu prosessissa.  

Prosessista ja puusta vapautuvat haitalliset alkuaineet kuten raskasmetallit on 
esitetty hakemuksessa. Hakemuksessa on lisäksi esitetty 
ympäristönlaatunormiaineiden (Hg, Cd, Pb, Ni) pitoisuudet. 
Ympäristönlaatunormit eivät ylity vesistössä jätevesien johtamisen 
seurauksena. Vesi- ja ilmapäästöjen E-PRTR-mittaukset tehdään vuosittain ja 
tulokset ilmoitetaan tarvittaessa Euroopan päästö- ja siirtorekisteriin. Metallien 
ja puolimetallien pitoisuuksien selvittämisestä on lisäksi annettu lupamääräys 
55. Ilmapäästöjen kynnysrajat eivät ole ylittyneet biotuotetehdasta vastaavalla 
tehtaalla.  

Puhdistamolta ei vapaudu jätevesiin erillistä mikrobimassaa. Poistuvassa 
jätevedessä on kiintoainetta ja COD:tä, joista osa on peräisin 
tertiäärisaostuksen läpäisseestä biolietteestä. Aktiivilieteprosessissa elävät 
mikrobit hajottavat jätevedessä olevaa ainesta. Bioliete on normaalia luonnon 
mikrobistoa eikä poikkea vesistössä esiintyvistä mikrobeista. Puhdistettuun 
jäteveteen jäävän biomassan vaikutukset määritetään COD:n, kiintoaineen, 
AOX:n ja ravinteiden vaikutusten kautta. Puhdistetut jätevedet eivät ole 
toksisia ja lisäksi ne laimenevat vesistössä nopeasti. Jätevesien toksisuutta 
valvotaan säännöllisesti toksisuustesteillä.  
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Vesistöön johdettavan jäteveden kiintoaine koostuu tertiäärilietejäämästä. 
Siinä on pieniä ligniini- ja biolieteperäisiä hiukkasia sekä suoloja. Niiden 
vesistövaikutuksia seurataan COD-, AOX- ja ravinnemäärityksillä.  

Jäähdytysveden desinfiointiin käytetään tehtaalla valkaisuun valmistettavaa 
klooridioksidia. Klooridioksidi annostellaan jäähdytysvesikiertoon. Tarkoitus 
on, että kiertovedessä pysyy jatkuvasti biotoimintaa minimoiva pitoisuus 
kemikaalia. Valkaisun jäännöskloori hävitetään rikkihappolaitoksella 
syntyvällä natriumbisulfiitilla. Vesikierron hapettumisenestokemikaalina ei 
tulla käyttämään hydratsiinia. Soodakattilan ja biokattilan kattilaveden 
hapenpoistoon käytetään karbohydratsidia.  

Jätevedenpuhdistamon primääri- ja tertiäärilietteen linkoamisessa käytettävä 
polymeeri on luokiteltu vaarattomaksi ja se päätyy pääosin lietteeseen. 
Ruskean sellun pesussa käytettävä vaahdonestoaine päätyy mustalipeän 
joukossa haihduttamolle ja edelleen soodakattilalle polttoon. 
Jätevedenpuhdistamolla käytettävä vaahdonestoaine on biologisesti helposti 
hajoava. Se ei saa sisältää komponentteja, joiden katsotaan olevan pysyviä, 
bioakkumoloituvia tai myrkyllisiä. 

Jäähdytys- ja jätevesien lämpökuorman vaikutusten osalta yhtiö on todennut, 
että lämpöpäästölle valituksenalaisen päätöksen lupamääräyksessä 11 asetettu 
raja-arvo 4 400 TJ/a (145 MW) vastaa nykyistä jäähdytys- ja jätevesien 
lämpöpäästöä. Lisäksi lupamääräyksessä 54 on määrätty selvittämään tehtaan 
toiminnassa muodostuva ylijäämälämpö kohteittain.  

Vedenoton vaikutusten osalta yhtiö on todennut, että raakavedenotto ei 
lisäänny nykyisestä. Raakavesi johdetaan tehtaalle nykyistä kanavaa pitkin. 
Uudelle raakavedenottamolle tulee korisihti, joka erottaa yli 22 µm kokoiset 
partikkelit. Raakavedenoton määrä, eikä siten myöskään poistuvan jäteveden 
ja jäähdytysveden määrä, ei muutu suhteessa nykytilaan, joten merkittäviä 
virtausmuutoksia tai vaikutuksia ei aiheudu.  

Vesistömuutosten sosiaalisten ja kalastoon ja kalastukseen kohdistuvien 
vaikutusten osalta yhtiö on todennut, että ne on arvioitu osana YVA-
selostusta. Biotuotetehdas ei aiheuta vaikutuksia virkistys- ja 
ammattikalastukseen. Kemin alueen kalastajien mukaan kaloissa ei ole 
esiintynyt makuvirheitä. Liukoisen elohopean ympäristönlaatunormi ei tule 
ylittymään. Sosiaaliset ja taloudelliset vaikutukset Kemin, Lapin ja koko 
Suomen mittakaavassa tehtaan koko elinkaaren aikana ovat positiivisia. 

Rakentamisen aikaisten vaikutusten lisäselvittämisen osalta yhtiö on todennut, 
että haitta-aineiden leviämisestä vesistörakentamisessa on toimitettu 
riskitarkastelu hakemuksen täydennyksenä. Lisäksi hakemuksen liitteenä on 
ollut vesistötäyttöjen suunnitelmaselostus. Rakentamisen aikana käytetään 
silttiverhoja, joilla kiintoaineen ja haitta-aineiden leviäminen estetään. 
Vesialueille sijoitetaan ainoastaan puhtaaksi todettuja maamassoja. 
Lupamääräyksessä 57 on määrätty tarkkailemaan rakentamisvaiheen päästöjä 
ja vaikutuksia.  
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Sekoittumisvyöhykkeen osalta yhtiö on viitannut edellä lausumaansa ja 
todennut lisäksi, että valituksenalaisessa päätöksessä ei ole määrätty 
sekoittumisvyöhykettä.  

Purkuputken sijoittamisen ja sedimenttien laadun osalta yhtiö on todennut, että 
jäteveden purkuputki ei siirry. Tehdasalueella on tehty kattavat sedimentti- ja 
maaperätutkimukset. Tulosten perusteella on tehty massojen hyödyntämis- ja 
sijoituskelpoisuustarkastelu, joka on ollut hakemuksen liitteenä. Jatkossa vesi- 
ja lämpömäärä nykyisestä purkupaikasta mereen tulee olemaan nykyistä 
pienempi. Pieni taseen mukainen määrä purettavia jäähdytysvesiä johdetaan 
jatkossakin Kurimonhaaraan.  

BAT-tekniikan käyttöä koskevien vaatimusten osalta yhtiö on todennut, että se 
on sitoutunut käyttämään sellu- ja paperiteollisuuden parasta käytettävissä 
olevaa tekniikkaa. Joiltakin osin valittu tekniikka on tätä edistyneempää, kuten 
väkevien hajukaasujen prosessointi rikkihapoksi, lentotuhkan kiteytys, 
lämpökuorman alentaminen jäähdytystorneilla ja suljetun jäähdytysvesikierron 
avulla sekä jäteveden käsittelyn kokonaisuus tertiäärivaiheineen. Valittu 
jätevesien käsittelytekniikka on luotettavin BAT-tekniikka, jonka käytöstä on 
referenssi yhtiön vastaavan kokoluokan integraatissa Äänekoskella. Prosessiin 
kuuluu jätevesien esiselkeytys, ilmastus eli aktiivilietevaihe, jälkiselkeytys, 
kemiallinen tertiäärivaihe, flotaatio sekä kiekkosuodattimet. Valitulla 
prosessilla päästään asetettuihin tiukkoihin lupaehtoihin. Yhtiö haluaa myös 
parantaa prosesseja, jos on mahdollista vähentää luotettavasti päästöjä edelleen 
esimerkiksi jollain yksikköprosessilla.  

Soodakattilan lentotuhka johdetaan sähkösuodattimelta kiteytykseen eikä 
jätevesiin. Kiteytyksellä saadaan palautettua hyötykäyttöön 75–80 % tuhkasta, 
joka yleensä johdetaan jätevesiin. 

Valkaisun jätevesien haihduttamiseen ei ole olemassa BAT-tekniikkaa. 
Yhtiöllä on tältäkin osin käytössä paras käytettävissä oleva tekniikka. 
Kuoripuristimien jätevedet johdetaan mustalipeän haihduttamolle ja puun 
sulatusvedet jätevedenpuhdistamolle.  

Tehdaskaatopaikalla on voimassa oleva ympäristölupa. Kaatopaikkajätteistä 
tehdään kelpoisuustestit vuosittain. Kaatopaikan suotovedet johdetaan 
jätevedenpuhdistamolle. Kaatopaikan suotovesien osuus jätevesien 
sisältämistä metalleista on noin 0–1,5 %.  

Vakuuden korjaamisen osalta yhtiö on todennut, että vakuus on asetettu lain 
asettamien vaatimusten mukaisesti ja on oikeasuhtainen. Vakuudella katetaan 
jäte- ja jäähdytysvesipäästöistä mahdollisesti aiheutuvia vahinkoja, kunnes 
myöhemmin annettava korvausratkaisu saa lainvoiman. Aloittamis- ja 
valmisteluluvalle on määrätty omat vakuudet. Lisäksi luvassa on annettu 
ohjaus ennakoimattomien vahinkojen varalle. Mahdolliset riskit on näin ollen 
huomioitu valituksenalaisessa päätöksessä.  

Unionin tuomioistuimen ennakkoratkaisun pyytämisen osalta yhtiö on 
katsonut, että unionin tuomioistuimen oikeuskäytäntö ja kansallinen 
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oikeuskäytäntö ovat erityisesti edellä mainitut Weser-tuomio ja Finnpulp-
päätös huomioon ottaen niin selviä, että Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen 267 artiklan mukaisen ennakkoratkaisun pyytäminen ei ole 
tarpeen asian ratkaisemiseksi. Yhtiö on lisäksi viitannut Vaasan hallinto-
oikeuden 31.12.2020 antamaan päätökseen nro 20/0188/3, jossa 
ennakkoratkaisupyyntövaatimus on hylätty.  

Lupamääräyksen 72 muuttamista koskevan vaatimuksen osalta yhtiö on 
todennut, että asiassa on kyse lain nojalla suoraan biotuotetehtaan aiheuttaman 
vesistön pilaantumisesta aiheutuvien vahinkojen korvaamisesta. Yhtiö on 
tehnyt esityksen pilaantumisvahinkojen korvaamiseksi. Korvausasian 
erottaminen erikseen käsiteltäväksi on tarpeen, jotta korvauksia arvioitaessa 
voidaan huomioida koko kalenterivuoden aikaiset mahdolliset vaikutukset. 
Yksityiskohtainen selvitys voidaan tehdä vasta biotuotetehtaan käynnistyttyä. 
Selvittämisvelvoite on tullut rajata juuri niihin päästöihin, joita 
tehdasintegraatin vesistöpäästöistä aiheutuu.  

Lupakäsittelyn kuulemis- ja menettelyvirheiden osalta yhtiö on todennut, ettei 
asiassa ole tapahtunut menettelyvirhettä. Puunhankinnan ja 
hankekokonaisuuden rajauksen osalta yhtiö on viitannut edellä lausumaansa. 
YVA-menettelyn ja ympäristölupamenettelyn kuulemiset on hoidettu erikseen. 
Molemmat kuulemiset on toteutettu lainsäädännön vaatimukset täyttäen.  

On varsin tavanomaista, että luvan hakija ennen lupahakemuksen 
toimittamista keskustelee avoimesti hankkeesta lupaviranomaisen kanssa. 
Viranomaisneuvotteluissa ei ole ollut esillä tai tullut ilmi käsittelyyn taikka 
asianosaisten oikeusturvaan tai muistutusten ja mielipiteiden esittämiseen 
vaikuttavia asioita, joita ei olisi julkaistuissa hakemusasiakirjoissa esitetty. 
Viranomaisneuvotteluiden muistiot eivät itsessään ole sellaisia 
hakemusasiakirjoja, joita lupaviranomainen lainsäädännön nojalla olisi 
velvollinen julkaisemaan internetissä. Asiakirjojen lupatietopalvelussa 
julkaisematta jättäminen ei tarkoita, että ne olisivat salattuja viranomaisen 
toiminnan julkisuudesta annetun lain vastaisesti. Yhdistys on asiakirjoja 
pyytäessään ne myös saanut.  

Täydennysten osalta yhtiö on katsonut, että hakemus ei lisätietojen myötä ole 
olennaisesti muuttunut eikä lupaviranomaisella näin ole ollut velvollisuutta 
kuuluttaa hakemusta uudelleen. Täydennykset on julkaistu lupatietopalvelussa.  

Aluehallintoviraston näkemys siitä, ettei lupa-asioiden jakamisella ole ollut 
vaikutusta asioiden käsittelyyn, ratkaisuharkintaan tai sen lopputulokseen tai 
asianosaisten mahdollisuuksiin vaikuttaa asiassa, on perusteltu ja 
lainmukainen. Kun lisäksi huomioidaan, että kaatopaikkaluvan ja 
vedenottoluvan osalta on ollut kyse lainvoimaisten lupapäätösten yksittäisten 
lupamääräysten muuttamisesta, ei lupa-asioiden jakamista voida pitää 
menettelyvirheenä.  

Aloittamis- ja valmistelulupien osalta yhtiö on todennut, että biotuotetehtaan 
ympäristö- ja vesitalousluvassa on kyse yhtiön nykyisen selluntuotannon 
laajentamisesta Pajusaaren tehdasalueella. Vanha sellutehdas tullaan 
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sulkemaan ja purkamaan uuden tehtaan käynnistyttyä. Toiminnan 
ympäristövaikutuksia tarkkaillaan jo nykyisin, jolloin mahdollisiin päästöihin 
ja vaikutuksiin on mahdollista puuttua välittömästi.  

Aloittamisluvan myöntäminen ei tee muutoksenhakua hyödyttömäksi, sillä 
biotuotetehdas rakennetaan olemassa olevalle teollisuusalueelle ja kaikkia 
päästöraja-arvoja on noudatettava päätöksen täytäntöönpanosta lähtien. 
Toiminnan aloittamiselle on määrätty vakuus. Ympäristönsuojelulain 199 §:n 
mukaiset edellytykselle toiminnan aloittamiselle muutoksenhausta huolimatta 
ovat täyttyneet.  

Vesitalousluvan mukaisessa valmisteluluvassa on kyse biotuotetehtaan 
käyttöönoton valmistelemiseksi tarvittavista vesialueiden täytöistä ja sillan 
rakentamisesta. Toiminnan aloittamiselle on määrätty vakuus. Toimenpiteet 
sijoittuvat nykyiselle tehdasalueelle, joka on jo luonnontilasta muuttunut alue, 
eikä toimenpiteiden arvioida aiheuttavan ympäristön pilaantumista eikä 
huomattavaa haittaa vesien käytölle tai luonnolle. Valmisteluluvan 
myöntämiselle on ollut perusteltu syy ja vesilain 3 luvun 16 ja 17 §:ien 
mukaiset edellytykset valmisteluluvalle ovat täyttyneet.  

 on antanut vastaselityksen ja toimittanut lisäselvitystä 
valitusoikeudestaan. 

 on toimittanut lisäselvitystä. 

Suomen luonnonsuojeluliiton Lapin piiri ry on antanut vastaselityksen, jossa 
se on todennut, ettei Pohjois-Suomen aluehallintovirasto ole lausunnossaan 
eikä Metsä Fibre Oy vastineessaan osoittanut yhdistyksen valitusperusteita 
aiheettomiksi tai virheellisiksi. Yhdistys on todennut pitävänsä valituksen 
perusteluineen täysimääräisesti voimassa. Yhdistys on lisäksi todennut, siltä 
osin kuin nyt on kysymys, muun ohella seuraavaa: 

Aluehallintoviraston perustelu, ettei hajakuormituksen kasvun hillitsemiseen 
voi antaa lupamääräyksiä, on ympäristönsuojelulain vastainen. Yhtiöllä on 
määräysvalta sekä puunhankinnan määrään että sen luontovaikutuksiin, ja 
lupaviranomaisen olisi lupapäätöksessään tullut antaa sellaisia 
lupamääräyksiä, ettei luvanhakija toiminnoillaan aiheuttaisi ympäristölle, 
vesistölle, ilmastolle ja luonnon monimuotoisuudelle liian suurta haittaa, 
huomioiden myös yhteisvaikutukset muiden toimijoiden vaikutusten kanssa.  

Suomea koskevat direktiivit ja kansainväliset sopimukset ovat Suomea sitovia 
eikä toimivaltainen viranomainen voi tehdä päätöstä, joka on niiden vastainen. 
Se, ettei kansallista lainsäädäntöä ole vielä saatettu direktiivien tai sopimusten 
velvoittamalle tasolle, ei anna oikeutta toimenpiteisiin, jotka ovat noiden 
direktiivien tai sopimusten vastaisia.  

Hankkeen koko on määritelty vain liiketoiminnallisten taloustavoitteiden 
perusteella. Yhtiö ei perustelullaan osoita, etteikö nykyisen Kemin 
sellutehtaan kokoluokan mukainen uuteen tekniikkaan perustuva uusi 
sellutehdas olisi ympäristövaikutuksiltaan selvästi nykyistä sellutehdasta 
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vähäisempi. Ympäristövaikutukset on esitetty sellutonnia kohden laskettuna 
eikä kokonaispäästöinä ympäristön kantokykyyn suhteutettuna.  

Valituksessa kuvattu EU:n luonnon monimuotoisuusstrategia rakentuu kuuden 
toisiaan tukevan tavoitteen ympärille, joilla käsitellään tärkeimpiä luonnon 
monimuotoisuutta hävittäviä tekijöitä ja pyritään vähentämään EU:n luontoon 
ja ekosysteemipalveluihin kohdistuvia pahimpia paineita. Yhdistys on 
viitannut tutkimusraporttiin ”The Economics of Biodiversity: ’The Dasgupta 
Review.” Missä yhteydessä ja millä tavoin toimivaltaisten viranomaisten on 
toimittava, jotta Suomea sitovat kansainväliset sopimukset tulevat 
noudatetuiksi suurhankkeiden yhteydessä? Hallinto-oikeuden on ratkaisuaan 
varten selvitettävä direktiivien ja kansainvälisten sopimusten velvoittavuus 
Kemin uuden sellutehdashankkeen luvan myöntämisedellytysten täyttymisen 
selvittämiseksi, luonnon monimuotoisuuden turvaamista koskevien 
velvoitteiden täyttämiseksi sekä myönnetyn lupapäätöksen säädösten, 
direktiivien ja kansainvälisten sopimusvelvoitteiden täyttämiseksi. 

Valituksessa ei ole vaadittu ympäristölupapäätökseen raja-arvoa 
hiilidioksidille merkittävän paikallisen pilaantumisen ehkäisemiseksi, vaan 
ilmastolain velvoittamia toimia kasvihuonekaasujen vähentämiseksi ja 
kasvihuonekaasutaseen määrittämiseksi. Hakemuksesta tai yhtiön vastineesta 
ei käy ilmi nykyisen sellutehdaskompleksin kasvihuonekaasujen päästölupa 
määritysperusteineen eikä myöskään yhtiön aikoman uuden 
kasvihuonekaasupäästöluvan hakemuksen määritysperusteita. Näiden pitäisi 
olla selvillä jo nyt. Yhtiö ei vastineessaan esitä kasvihuonekaasutasetta, jossa 
olisi otettu huomioon lisääntyvän puunhankinnan pienentävä vaikutus 
hiilinieluihin ja siten kasvihuonekaasutaseen. Päästökauppalain mukaiset 
päästöoikeudet hiilidioksidipäästöille eivät poista ympäristönsuojelulain 
velvoitteita osoittaa lupahakemuksessa riittävät toimet päästöjen 
pienentämiseksi.  

Lupapäätös on vesipuitedirektiivin velvoitteiden vastaisesti tehty, koska se ei 
perustu riittäviin tieteellisen epävarmuuden poistaviin selvityksiin jäteveden 
metalli-, puolimetalli- ja orgaanisista yhdisteistä, jotka voivat aiheuttaa 
ekotoksikologisia tai ekologisia vaikutuksia vesistöön. Ei ole osoitettu, ettei 
hankkeesta aiheutuisi kiellettyjä seurauksia. Sekä ympäristönsuojelulaki että 
direktiivit velvoittavat riittävät selvitykset tehtäväksi jo lupahakemusvaiheessa 
eikä vasta lupapäätöksen antamisen jälkeen.  

Lupapäätös on tehty riittämättömiin selvityksiin perustuen, ja mikäli 
lupapäätöksen mukaisesti vasta jälkikäteisesti selvitettäisiin kalastolle, 
kalastukselle sekä rantakiinteistöjen omistajille aiheutuvia haittoja ja 
korvauksia, niin siinä tilanteessa olisi jo toiminnassa oleva tehdas, joka 
selityksissään mahdollisiin vaatimuksiin päästöjen pienentämisistä vetoaisi, 
että haittojen estämiskeinot toiminnassa olevaan prosessiin tulisivat 
kustannuksiltaan liian suuriksi. Edellä kuvatun ristiriidan välttämiseksi sekä 
ympäristönsuojelulaki että direktiivit velvoittavat riittävät selvitykset 
tehtäväksi jo lupahakemusvaiheessa koko hankekokonaisuuden 
vesistövaikutusten selvittämisen suhteen eikä vasta lupapäätöksen jälkeen eikä 
vain sellutehdaskompleksin jätevesipäästöjä koskevasti.  
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Hankekokonaisuuden määrittämisen suhteen on EU:n komissio antanut 
ohjeistusta. Ohjeistuksen mukaan liitännäishankkeiden kuulumista YVA-
menettelyn piiriin tulisi arvioida ”centre of gravity” -testin avulla 
(Commission Note, Subject: Interpretation line suggested by the Commission 
as regards the application of Directive 85/337/EEC to associated/ancillary 
works. 5.3.2012). 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 kuuluviksi. Kyseisenlaista hankekokonaisuuden 
selvittämistä ei ole tehty YVA-prosessissa eikä ympäristölupaharkinnan 
yhteydessä, minkä vuoksi hallinto-oikeuden on tehtävä EU:n komission 
ohjeistuksen mukainen hankekokonaisuusmäärittely.  

On epäselvää, onko YVA-yhteysviranomainen YVA-menettelyn yhteydessä 
pyytänyt YVA-selostuksen johdosta lausuntoa Suomalais-ruotsalaiselta 
rajajokikomissiolta, jonka toimivalta-alueelle hankkeen vaikutukset saattavat 
vaikuttaa sekä tehtaan pistekuormituksen että puunhankintatoiminnan 
hajapäästöjen vuoksi.  

 on antanut vastaselityksen ja toimittanut lisäselvitystä 
valitusoikeudestaan. Valitusoikeutensa tueksi muutoksenhakija on muun 
ohella viitannut alailmakehän otsonin ympäristövaikutuksiin. 

 on toimittanut lisäselvitystä valitusoikeudestaan ja todennut 
muun ohella sen perustuvan luonnon ja ihmisten terveyden suojelemiseen. 

 on toimittanut lisäselvitystä. 

Suomen luonnonsuojeluliiton Lapin piiri ry on toimittanut valituksen 
täydennyksen, jossa se on toistanut valituksensa vaatimukset ja viitannut muun 
ohella muuttuneeseen maailmanpoliittiseen tilanteeseen. 

 on toimittanut lisäselvitystä. 

Merkintä 

Hallinto-oikeus on tänään antamillaan päätöksillä ratkaissut samanaikaisesti 
Pohjois-Suomen aluehallintoviraston päätöksistä nro 165/2020, Metsä Fibre 
Oy:n Kemin tehtaan vedenottoa koskevan vesitalousluvan muuttaminen 
(diaarinumerot hallinto-oikeudessa 20073/03.04.04.04.20/2021 ja 
20131/03.04.04.04.20/2021) ja nro 166/2020, Metsä Fibre Oy:n Kemin tehtaan 
teollisuusjätteen käsittelyalueen ympäristöluvan muuttaminen 
(20072/03.04.04.04.20/2021 ja 20130/03.04.04.04.20/2021) tehdyt valitukset. 
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Hallinto-oikeuden ratkaisu 

1. Hallinto-oikeus ei tutki  ja  valituksia. 

2. Hallinto-oikeus hylkää Suomen luonnonsuojeluliiton Lapin piiri ry:n 
valituksen. 

Perustelut 

1. Tutkimatta jättäminen 

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

Vesilain 15 luvun 2 §:n 1 kohdan mukaan muutosta vesilain 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. 

Ympäristönsuojelulain ja vesilain mukainen asianosaisen valitusoikeus 
perustuu siihen haitalliseen vaikutukseen, joka valituksenalaisen päätöksen 
mukaisesta toiminnasta saattaa aiheutua hänelle. Oikeuskäytännössä asiaa on 
arvioitu keskeisesti toiminnan sekä muutoksenhakijan asuinpaikan ja hänen 
omistamiensa tai hallitsemiensa maa- tai vesialueiden välisen etäisyyden 
perusteella. 

Metsä Fibre Oy on vastineessaan hallinto-oikeudelle vaatinut, että  
 ja  valitukset jätetään tutkimatta, koska he eivät ole 

asianosaisia. Hallinto-oikeus on  ja  osoittamissaan 
vastaselityspyynnöissä pyytänyt muutoksenhakijoita valitusoikeuden 
varmistamiseksi määräajassa selvittämään, minkälaisia vaikutuksia luvan 
hakijan hakemuksen mukaisesta toiminnasta on heidän etuihinsa ja 
oikeuksiinsa, tai esittämään muita asiaan vaikuttavia perusteita.  

 on vastaselityksessä ja sen täydennyksissä viitannut perustuslain 2 
§:ään ja todennut lisäksi muun ohella, että hän on ympäristönsuojelulain 
tarkoituksen toteutumisen mahdollistavan teknologian keksijä ja patentin 
haltija. Asiakirjojen ja väestötietojärjestelmän perusteella  asuu 

 yli 100 kilometrin etäisyydellä hakemuksen mukaisesta 
toimintakiinteistöstä, eikä hänellä ole kiinteistöomistuksia Kemissä. 
Hakemuksen mukaisesta toiminnasta aiheutuvat vaikutukset eivät ulotu 
muutoksenhakijan asuinpaikalle eikä toiminta saata vaikuttaa hänen 
oikeuteensa tai etuunsa. Asiakirjoista ei ilmene muutakaan perustetta  
asianosaisuudelle asiassa. Hallinto-oikeus katsoo edellä lausutun perusteella, 
että  ei ole pidettävä asianosaisena ympäristönsuojelulain 191 §:n 1 
momentin 1 kohdassa ja vesilain 15 luvun 2 §:n 1 kohdassa tarkoitetulla 
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tavalla.  valitus on siten yhtiön vaatimuksen mukaisesti jätettävä 
tutkimatta. 

 on vastaselityksessä ja sen täydennyksessä tuonut esille muun 
muassa terveyden suojelemisen sekä alailmakehän otsonin. Asiakirjojen ja 
väestötietojärjestelmän perusteella  asuu  yli 100 
kilometrin etäisyydellä hakemuksen mukaisesta toimintakiinteistöstä, eikä 
hänellä ole kiinteistöomistuksia Kemissä. Hakemuksen mukaisesta 
toiminnasta aiheutuvat vaikutukset eivät ulotu muutoksenhakijan asuinpaikalle 
eikä toiminta saata vaikuttaa hänen oikeuteensa tai etuunsa. Asiakirjoista ei 
ilmene muutakaan perustetta  asianosaisuudelle asiassa. Hallinto-
oikeus katsoo edellä lausutun perusteella, että  ei ole pidettävä 
asianosaisena ympäristönsuojelulain 191 §:n 1 momentin 1 kohdassa ja 
vesilain 15 luvun 2 §:n 1 kohdassa tarkoitetulla tavalla.  valitus on 
siten yhtiön vaatimuksen mukaisesti jätettävä tutkimatta. 

2. Pääasia 

Sovellettuja oikeusohjeita 

Ympäristönsuojelulain 5 §:n 1 momentin 2 kohdan mukaan ympäristön 
pilaantumisella tarkoitetaan 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 ympäristön 
pilaantumisen vaaraa aiheuttavalla toiminnalla tarkoitetaan 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. 

Ympäristönsuojelulain 6 §:n mukaan toiminnanharjoittajan on oltava selvillä 
toimintansa ympäristövaikutuksista, ympäristöriskeistä ja niiden hallinnasta 
sekä haitallisten vaikutusten vähentämismahdollisuuksista 
(selvilläolovelvollisuus). 

Ympäristönsuojelulain 7 §:n 1 momentin mukaan toiminnanharjoittajan on 
järjestettävä toimintansa niin, että ympäristön pilaantuminen voidaan ehkäistä 
ennakolta. Jos pilaantumista ei voida kokonaan ehkäistä, se on rajoitettava 
mahdollisimman vähäiseksi. Toiminnanharjoittajan on rajoitettava toimintansa 
päästöt ympäristöön ja viemäriverkostoon mahdollisimman vähäisiksi. 

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 
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ehkäistä. Pykälän 2 momentin mukaan toiminnan sijoituspaikan 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; 5) muut mahdolliset sijoituspaikat alueella. 

Ympäristönsuojelulain 12 §:n mukaan luvanvaraista toimintaa ei saa sijoittaa 
asemakaavan vastaisesti. Lisäksi alueella, jolla on voimassa maakuntakaava 
tai oikeusvaikutteinen yleiskaava, on katsottava, ettei toiminnan sijoittaminen 
vaikeuta alueen käyttämistä kaavassa varattuun tarkoitukseen. 

Ympäristönsuojelulain 27 §:n 1 momentin mukaan ympäristön pilaantumisen 
vaaraa aiheuttavaan toimintaan, josta säädetään liitteen 1 taulukossa 1 
(direktiivilaitos), on oltava lupa (ympäristölupa).  

Ympäristönsuojelulain liitteen 1 taulukon 1 kohdan 1 a mukaan 
luvanvaraisena toimintana on pidettävä teollisuuslaitosta, jossa valmistetaan 
massaa puusta tai muista kuitumateriaaleista.  

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 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 tämän lain 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; 5) eräistä naapuruussuhteista 
annetun lain 17 §:n 1 momentissa tarkoitettua kohtuutonta rasitusta. 
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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. Luvassa on toiminnan 
sijoituspaikan soveltuvuutta 11 §:n 2 momentin mukaisesti arvioitaessa sekä 
onnettomuuksien ehkäisemiseksi tarpeellisia lupamääräyksiä annettaessa 
otettava huomioon, mitä toiminnan sijoituspaikkaa ja vaikutusaluetta 
koskevassa tulvariskien hallinnasta annetun lain (620/2010) mukaisessa 
tulvariskien hallintasuunnitelmassa esitetään. Luvassa on lisäksi otettava 
huomioon tarvittavissa määrin tämän lain 204 §:ssä tarkoitetut suunnitelmat ja 
ohjelmat. 

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 
päästöjen ehkäisemisestä sekä muista toiminnan lopettamisen jälkeisistä 
toimista; 6) muista toimista, joilla ehkäistään tai vähennetään ympäristön 
pilaantumista tai sen vaaraa.  

Saman 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 55 §:n mukaan, jos toimintaan sovelletaan 
päästökauppalakia (311/2011), ei ympäristöluvassa saa antaa päästökauppalain 
2 §:ssä tarkoitetuille kasvihuonekaasupäästöille päästöraja-arvoja, elleivät ne 
ole tarpeen merkittävän paikallisen ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi. 

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

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 
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§:ssä säädetystä jätehuollon seurannasta ja tarkkailusta sekä jätteen käsittelyn 
seuranta- ja tarkkailusuunnitelmasta ja sen noudattamisesta. 

Ympäristönsuojelulain 62 §:n 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. 

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. 

Ympäristönsuojelulain 77 §:n 1 momentin mukaan edellä 75 §:n 1 momentin 
nojalla määrättävät päästöraja-arvot on määrättävä samalle tai lyhyemmälle 
ajanjaksolle ja samojen vertailuolosuhteiden mukaisina kuin päästötasot. 

Ympäristönsuojelulain 125 §:n mukaan myöntäessään ympäristöluvan 
lupaviranomaisen on samalla, jollei 126 §:stä muuta johdu, määrättävä 
toiminnasta johtuvasta vesistön pilaantumisesta aiheutuvat vahingot 
korvattaviksi. 

Ympäristönsuojelulain 126 §:n 1 momentin mukaan, jos 125 §:ssä 
tarkoitettujen vahinkojen yksityiskohtainen selvittäminen viivästyttäisi 
kohtuuttomasti lupa-asian ratkaisua, valtion ympäristölupaviranomainen voi 
ratkaista luvan myöntämistä koskevan asian ja siirtää korvausasian 
myöhemmin ratkaistavaksi. 

Vesilain 3 luvun 4 §:n 1 momentin mukaan lupa vesitaloushankkeelle 
myönnetään, jos: 1) hanke ei sanottavasti loukkaa yleistä tai yksityistä etua; tai 
2) hankkeesta yleisille tai yksityisille eduille saatava hyöty on huomattava 
verrattuna siitä yleisille tai yksityisille eduille koituviin menetyksiin.  

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. 

Vesilain 3 luvun 14 §:n 1 momentin mukaan, jos vesitaloushankkeesta 
aiheutuu kalakannoille tai kalastukselle vahinkoa, hankkeesta vastaava on 
velvoitettava ryhtymään toimenpiteisiin vahinkojen ehkäisemiseksi tai 
vähentämiseksi (kalatalousvelvoite) taikka määrättävä maksamaan tällaisten 
toimenpiteiden kohtuullisia kustannuksia vastaava maksu 
kalatalousviranomaiselle (kalatalousmaksu). 
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Vesilain 11 luvun 17 §:n 2 momentin mukaan lupa-asiassa lupa myönnetään, 
jos hanke täyttää tässä laissa ja sen nojalla annetuissa asetuksissa säädetyt 
vaatimukset. 

Jätelain 1 §:n mukaan jätelain tarkoituksena on edistää kiertotaloutta ja 
luonnonvarojen käytön kestävyyttä, vähentää jätteen määrää ja haitallisuutta, 
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. 

Ympäristönsuojelusta annetun valtioneuvoston asetuksen (713/2014, 
ympäristönsuojeluasetus) 2 luvussa säädetään lupahakemuksesta. Mainitun 
luvun 3 §:ssä säädetään lupahakemuksen sisällöstä, 4 §:ssä hakemukseen 
liitettävistä tiedoista, 5 §:ssä lisätiedoista päästöistä vesistöön ja 6 §:ssä 
lisätiedoista jätteistä ja jätehuollosta. 

Vesitalousasioista annetun valtioneuvoston asetuksen (1560/2011) 1 luvussa 
säädetään hakemusasioista. Mainitun luvun 1 §:ssä säädetään lupahakemuksen 
perustiedoista, 2 §:ssä hakemuksessa esitettävistä selvityksistä, 11 §:ssä 
työkohteista sekä rakennelmista ja laitteista laadittavista piirustuksista, 12 
§:ssä selvityksistä vedenkorkeuksista ja virtaamista, 13 §:ssä uomien pituus- ja 
poikkileikkauspiirustuksista ja 16 §:ssä selvityksistä järjestelyistä 
rakennusvaiheen aikana. 



  64 (127) 
   
 

Vesiympäristölle vaarallisista ja haitallisista aineista annetun valtioneuvoston 
asetuksen (1022/2006) 6 b §:n 1 momentin (1308/2015) mukaan 
ympäristöluvassa voidaan toiminnanharjoittajan hakemuksesta määrätä 
sekoittumisvyöhykkeestä, jolla yhden tai useamman liitteen 1 kohdissa C2 ja 
D tarkoitetun aineen pitoisuus vedessä voi ylittää aineelle säädetyn 
ympäristönlaatunormin, jollei normi ylity muussa pintavesimuodostuman 
osassa. 

Toimintaan sovellettavat BAT-päätelmät 

Komission 26.9.2014 antama täytäntöönpanopäätös Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivin 2010/75/EU mukaisten parhaita käytettävissä olevia 
tekniikoita (BAT) koskevien päätelmien vahvistamisesta massan, paperin ja 
kartongin tuotantoa varten (2014/687/EU, metsäteollisuuden BAT-päätelmät). 
Biotuotetehtaan päätoimiala on massan valmistus. 

Komission 31.7.2017 antama täytäntöönpanopäätös Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivin 2010/75/EU mukaisten parhaita käytettävissä olevia 
tekniikoita (BAT) koskevien päätelmien vahvistamisesta suuria polttolaitoksia 
varten (2017/1442/EU, LCP BAT-päätelmät). LCP BAT-päätelmät koskevat 
biokattilan K10 toimintaa.  

Vesienhoitosuunnitelma 

Valtioneuvosto on 16.12.2021 päätöksellään nro YM/2021/68 hyväksynyt 
Kemijoen vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelman vuosiksi 2022–2027.  

Asiassa saatu selvitys  

Hakemuksen mukainen toiminta ja sijainti 

Hakemuksella on haettu ympäristö- ja vesitalouslupaa Metsä Fibre Oy:n uuden 
biotuotetehtaan rakentamiseen ja toimintaan Kemissä. Ympäristönsuojelulain 
mukainen hakemus koskee sulfaattisellun valmistusprosessia, kuoren kuivaus- 
ja kaasutuslaitoksessa valmistettavan tuotekaasun tuotantoprosessia, 
rikkihappolaitosta apulaitoksineen sekä jätevedenpuhdistamoa. Uusi 
biotuotetehdas tulee korvaamaan Metsä Fibre Oy:n olemassa olevan Kemin 
sellutehtaan, joka pysäytetään uuden biotuotetehtaan käynnistyessä, lukuun 
ottamatta kuitulinjaa 1, joka jää tuottamaan valkaisematonta sellua, ja 
biokattilaa K10. Biotuotetehtaan toiminta on tarkoitus käynnistää alkuvuonna 
2023. Hakemukseen sisältyy ympäristönsuojelulain 199 §:n mukainen 
hakemus toiminnan aloittamiseksi muutoksenhausta huolimatta lupapäätöstä 
noudattaen 200 000 euron suuruista vakuutta vastaan. Vesilain mukainen 
hakemus koskee vesitalouslupaa hankkeelle, joka käsittää vesialueen täyttöjä 
sekä sillan rakentamisen, sekä valmistelulupaa hankkeen toteuttamista 
valmistelevia toimenpiteitä varten 45 000 euron suuruista vakuutta vastaan. 
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Kemin tehdasalueella sijaitsee nykyisin Metsä Fibre Oy:n sulfaattisellutehdas 
ja Metsä Board Oyj:n kartonkitehdas. Näistä edellä mainituista laitoksista 
käytetään yhteisnimitystä Kemin tehdasintegraatti. 

Biotuotetehdas sijoitetaan nykyisen sellutehtaan pohjoispuolelle sekä entisen 
sahan alueelle. Uuden tehtaan käytettävissä olevan alueen kokonaispinta-ala 
Pajusaarella ja Sahansaarella on noin 60 hehtaaria. Laitoksen rakennukset 
sijoittuvat Metsä Fibre Oy:n omistamille tontille, jonka kiinteistötunnus on 
240-28-2801-5 ja pinta-ala 335 ha. Pajusaari sijaitsee noin kahden kilometrin 
etäisyydellä Kemin keskustaajamasta pohjoiseen. Tehtaan luoteispuolella on 
Sotisaaren asuinalue, jossa sijaitsevat tehdasta lähimpänä olevat 
asuinrakennukset. Tehtaan jätehuoltoalue sijaitsee Kuivanuorossa Pajusaaren 
länsipuolella.  

Pajusaari, Sahansaari ja Kuivanuoro ovat alkujaan Kemijoen suiston saaria 
Perämeren rannalla ja alueen vesistö on rakentamisen seurauksena erittäin 
voimakkaasti muutettu. Isohaaran voimalaitoksen valmistuminen vuonna 1949 
on muuttanut Kemijoen virtauksia joen suistossa. Myös Akkunusjoen uomaa 
on voimakkaasti muutettu ja osa entistä Kemijoen suistoa saa vetensä nykyisin 
Akkunuksen kautta.  

Tehdasalueella tai sen ympäristössä ei sijaitse merkittäviä pohjavesialueita 
eikä vedenottamoita. Lähin pohjavesialue on Kuivanuorossa, mutta sillä ei ole 
yhteyksiä Kemin muihin pohjavesialueisiin. Tehdasalueen välittömässä 
läheisyydessä ei ole luonnonsuojelualueita. Natura 2000 -verkostoon kuuluvan 
alueen Perämeren saaret lähimmät saaret sijaitsevat noin kolmen kilometrin 
etäisyydellä hankealueesta. Perämeren kansallispuisto sijaitsee noin seitsemän 
kilometrin etäisyydellä hankealueen lounaispuolella.  

Hankealueella on voimassa Länsi-Lapin maakuntakaava. Ympäristöministeriö 
on vahvistanut Länsi-Lapin maakuntakaavan 19.2.2014. Kaava on saanut 
lainvoiman 11.9.2015.  

Tehdasalueella on voimassa Kemijokisuun ja Karihaaran oikeusvaikutteinen 
yleiskaava, joka on saanut lainvoiman 4.10.2001. Yleiskaava-alueeseen 
kuuluvat Kemijokisuun saaret, Pajusaari, Sahansaari, Sotisaari, Rastinsaari, 
Kuivanuoro ja Vähä-Kuivanuoro, sekä Karihaarassa rannan puoleiset alueet 
Sahansaarenkadun ympärillä (Karihaaran tehdaskylän alue). Karihaarassa 
Sahurinkadun, Tornionkadun ja Koivuharjunkadun itäpuolella on voimassa 
Pohjoisten alueiden yleiskaava. Yleiskaavassa tehdasalue on määritelty 
ympäristövaikutuksiltaan merkittävien teollisuustoimintojen alueeksi TT/sr 
11-16. Alueella saa harjoittaa puunjalostusteollisuutta ja siihen liittyviä 
toimintoja. 

Alueella on voimassa kaksi asemakaavaa. Kemin kaupunginvaltuuston 
27.8.2001 hyväksymä asemakaava on saanut lainvoiman 4.10.2001. 
Asemakaava koskee tehdasaluetta, Kiikelin länsiosaa sekä Karihaarassa 
Torvisenkadun, Sahurinkadun, Tornionkadun, Koivuharjunkadun ja radan 
rajaamaa aluetta. Tehdasalueelle laadittu 28. kaupunginosan korttelia 2801 
tontteja 1-4 koskeva vaiheasemakaava on hyväksytty Kemin 



  66 (127) 
   
 

kaupunginvaltuustossa 1.4.2019. Vaiheasemakaava on saanut lainvoiman 
25.5.2019. 

Vuonna 2001 hyväksytyssä asemakaavassa tehdasalue on määritelty 
teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueeksi T. Vaiheasemakaavassa 
tehdyt muutokset mahdollistavat tehdasalueelle sijoittuvan uuden 
biotuotetehtaan rakentamisen suunnitellulle paikalle ja hanke voidaan toteuttaa 
olemassa olevan asemakaavan puitteissa.  

Yleiskuvaus biotuotetehtaan toiminnasta 

Suunnitellulla biotuotetehtaalla tullaan valmistamaan valkaistua ja 
valkaisematonta sulfaattisellua, käyttäen raaka-aineena pääosin havupuuta ja 
koivua. Biotuotetehtaan tuotantokapasiteetti on noin 1,5 miljoonaa tonnia 
sellua vuodessa, keskimäärin noin 4 300 t/d, josta valkaisematonta sellua 
tuotetaan kuitulinjalla 1 noin 180 000 tonnia vuodessa. Sivutuotteina saadaan 
höyryä, sähköä, kuorta, biopellettejä, tärpättiä, mäntyöljyä, rikkihappoa, 
metanolia, meesaa, poltettua kalkkia ja kalkkipölyä sekä maanparannusaineita.  

Hankkeen toteutuessa nykyisen sellutehtaan toiminta päättyy lukuun ottamatta 
kuitulinjaa 1 ja biokattilaa K10. Biokattila on vuonna 1983 käyttöön otettu 
kiinteän polttoaineen leijukerroskattila, jonka polttoaineteho on 98,8 MW.  
Nykyinen sellutehdas tullaan purkamaan biotuotetehtaan käynnistyttyä. 

Sellutehdas sisältää seuraavat päätoiminnot: puun kuorinta ja haketus, keitto, 
pesu ja happivalkaisu, valkaisu, happi-, klooridioksidi- ja rikkihappolaitos, 
kuivaus, tuotevarasto, kemikaalien talteenottolinja, tuotekaasulaitos ja 
biokattila oheistoimintoineen. Tehdasalueelle vedetään myös uusi 110 kV:n 
voimajohto.  

Hankkeen toteutuksessa käytetään kaikilta osin parasta käyttökelpoista 
tekniikkaa (BAT), johon lukeutuvat muun muassa tehokas hajukaasujen 
keräily ja käsittelyjärjestelmä sekä lähes suljettu vesikiertojärjestelmä. 
Tehokkaan tuotantoprosessin ja uudenaikaisen tekniikan ansiosta raaka-aineita 
ja energiaa käytetään säästeliäästi ja tehokkaasti. Joiltakin osin tekniikka on 
BATia kehittyneempää kuten rikkihapon valmistus hajukaasuista sekä 
tuotekaasun valmistus kuoresta meesauunin biopolttoaineeksi. Myös 
jätevedenkäsittelyllä saavutetaan BATia parempi puhdistustulos.  

Puuraaka-aine ja kemikaalit kuljetetaan tehtaalle maanteitse joko autoilla tai 
junilla. Raaka-aine koostuu pyöreästä kuitupuusta ja mekaanisen 
metsäteollisuuden sivutuotehakkeesta. Puun varastokentällä ei ole 
kastelujärjestelmää. Puunkäsittelyssä puu kuoritaan kuorimarummuissa ja 
haketetaan hakuilla. Kesäaikana puut huuhdotaan kuorimon kiertovesialtaan 
vedellä ja talviaikana puiden sulatukseen käytetään kuumennettua kiertovettä 
ja/tai höyryä. Puunippujen läpi menneestä vedestä erotetaan kivet ja hiekka 
jätelavalle. Tämän jälkeen vesi johdetaan kiertovesikaivoon. 
Kuorimarummussa ei käytetä lainkaan vettä. Kuorimarummussa erottuva 
kuori siirretään kuorenrepijöiden kautta kuoripuristimille, joissa kuoresta 
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puristamalla erotetaan vettä niin, että kuoren kuiva-ainepitoisuus nousee noin 
55 %:iin koivukuorella ja noin 40 %:iin havupuukuorella. Kuoripuristimien 
puristinvedet johdetaan haihduttamolle. Kuorimarummun jälkeen puut 
huuhdotaan pesurullastoilla tuorevedellä tai kartonkitehtaan kirkassuodoksella. 
Kiertovesikaivon vedestä pieni osa johdetaan ylijuoksuna biologiselle 
jätevedenpuhdistamolle.  

Noin puolet kuoresta käytetään tuotekaasun raaka-aineena. Kuoren 
kaasutuslaitoksessa materiaalien sisältämä orgaaninen aines kaasutetaan 
biopolttoaineeksi ja syntyvä tuotekaasu ohjataan meesauunille polttoaineeksi. 
Loput kuoresta myydään kolmansille osapuolille tai poltetaan biokattilassa.  

Hakkeesta saatava kuidut yhteen sitova ligniini liuotetaan keittämällä hake 
alkalisessa kemikaaliliuoksessa korkeassa lämpötilassa ja paineessa. Syntynyt 
prosessiliuos, mustalipeä, erotetaan kuiduista, jotka lajitellaan. Kuiduista 
poistetaan edelleen värillistä ligniiniä alkalisella happikäsittelyllä. 
Happikäsittelyn jälkeen massa pestään ja syntyvä suodos käytetään massan 
pesussa vastavirtapesuun perustuvissa laitteissa ja keittimessä. Happikäsitelty 
massa valkaistaan valkaisussa, jossa klooridioksidi- ja alkaliset vaiheet 
vuorottelevat. Valkaisukemikaaleina käytetään klooridioksidia, happea, 
vetyperoksidia ja natriumhydroksidia. Rikkihappoa käytetään 
valkaisuprosessissa pH:n säätöön.   

Valkaistu massa kuivataan ja paalataan kuivatuskoneella. Osa voidaan myös 
pumpata matalassa sakeudessa tai toimittaa puristemassana Metsä Board Oyj:n 
kartonkitehtaalle. Kartonkitehtaan tuotantokapasiteetti on noin 445 000 tonnia 
vuodessa. 

Keitossa ja happikäsittelyssä syntyvä mustalipeä haihdutetaan haihduttamolla 
ja poltetaan soodakattilassa, jolloin saadaan keittokemikaalit talteen 
uudelleenkäyttöä varten ja tuotettua höyryä. Talteen otetut kemikaalit 
muutetaan uudelleen käytettäväksi keittokemikaaliksi kaustisointiprosessissa. 
Kaustisointiprosessissa käytetystä kalkista syntynyt meesa suodatetaan, 
pestään ja poltetaan meesauunissa, jolloin se saadaan muokattua 
kaustisoinnissa käytettäväksi kalkiksi. 

Mustalipeän haihdutuksessa erottuvat hajurikkiyhdisteet ja muut 
lauhtumattomat palavat yhdisteet johdetaan höyryn mukana hajukaasukeräilyn 
kautta rikkihappolaitokselle tai soodakattilaan poltettavaksi. 
Rikkihappolaitoksen hajukaasujen käsittelyaste tulee olemaan yli 99 % 
käyntiajasta. Rikkihappolaitoksen tehtävä sellutehtaassa on hyödyntää 
hajukaasujen rikki rikkihapon valmistukseen ja pienentää siten vesistöön 
menevää sulfaattikuormaa. Rikkihappolaitoksen kapasiteetti on noin 100 t/d. 
Rikkihappolaitos on konvertteri, jossa väkevät hajukaasut poltetaan puhtaassa 
hapessa. Syntynyt rikkidioksidi hapetetaan katalyyttisesti rikkitrioksidiksi, 
joka absorboidaan veteen rikkihapoksi. Katalyytti on divanadiinipentoksidi. 
Rikkihapon tuotanto vähentää kemikaalikuljetuksia noin 500 rekkalastillista 
vuodessa. Hajukaasujen rikistä noin 95 % sitoutuu rikkihappoon, 5 % 
natriumbisulfiittiin ja alle 0,1 % piippuun johdettaviin poistokaasuihin. 
Rikkihappo käytetään mäntyöljyn palstoituksessa ja/tai valkaisun pH:n 
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säädössä ja/tai klooridioksidin valmistuksessa. Natriumbisulfiitti käytetään 
valkaisussa hävittämään klooridioksidijäämät ja tämä rikki ja natrium poistuu 
pääasiassa jätevesiin.  

Soodakattilassa mustalipeän sisältämät natrium- ja rikkikemikaalit muuttuvat 
natriumkarbonaatiksi ja natriumsulfidiksi. Kattilasta valuva sula johdetaan 
kaustisointiprosessiin. Soodakattilan savukaasut johdetaan tehokkaaseen 
sähkösuodattimeen, jolla otetaan talteen lentotuhka. Lentotuhkaa muodostuu 
400–700 t/d. Suurin osa soodakattilan lentotuhkasta sekoitetaan vahvalipeään 
ja otetaan siten takaisin kiertoon. Suljettu prosessi aiheuttaa sen, että 
vierasaineista erityisesti kloori ja kalium rikastuvat kemikaalikiertoon. 
Vierasaineiden rikastuminen haittaa soodakattilan ajettavuutta ja lisää kattilan 
korroosiota. Tämän vuoksi osa lentotuhkasta, noin 220 t/d, liuotetaan 
kylläiseksi liuokseksi, josta kiteytyy natriumsulfaattia. Liukenematon suola 
suodatetaan takaisin talteenottokiertoon ja vesifaasi johdetaan 
jätevedenpuhdistamolle. Vesifaasissa poistuu kloorin ja kaliumin lisäksi myös 
natriumia ja rikkiä. Käsittelyyn otettavasta suolasta saadaan takaisin 
talteenottokiertoon yli 80 %, noin 175 t/d. Käsiteltävä suolamäärä riippuu 
sisään tulevista kalium- ja kloridimääristä. Glaubersuolan eli natriumsulfaatin 
ei ole havaittu aiheuttavan vaikutuksia puhdistamon toiminnalle eikä se 
vaikuta puhdistamon mitoitukseen. Kiteytyslaitoksen kapasiteetti on 300 t 
tuhkaa/d. Menetelmällä saadaan vesistöön johdettavan natriumsulfaatin määrä 
minimoitua.  

Biotuotetehdas on yliomavarainen energian suhteen, koska mustalipeän 
poltosta saatavalla energialla pystytään kehittämään yli kaksinkertaisesti 
lämpöä ja sähköä kuin sellunvalmistusprosessissa tarvitaan. Ylijäämäenergia 
myydään höyrynä ja sähkönä kolmansille osapuolille. Tehdas varustetaan 
lauhdeturbiinilla sähköntuotantoa varten. 

Tehtaan raakavedenotto ei lisäänny nykyisestä. Metsä Fibre Oy vastaa 
integraatin raakavedenotosta ja sen käsittelystä. Integraattiin johdettavia vesiä 
varten tullaan rakentamaan kokonaisuudessaan uusi vedenottamo ja 
vedenottoon käytettävät laitteet. Vesi otetaan nykyisestä Kemijoesta 
johdetusta uomasta. Vedenoton kapasiteetti on 4,45 m3/s. Arvio integraatin 
tulevasta vedenkäytöstä on noin 110 000 m3/d, josta kemiallisesti puhdistettua 
vettä tulee olemaan noin 88 400 m3/d.  

Tehdasintegraatissa syntyvät jätevedet käsitellään uudella 
jätevedenpuhdistamolla. Jätevesivirtaama on keskimäärin 88 500 m3/d. 
Jätevedenpuhdistamon puhdistusprosessi koostuu esiselkeytyksestä, 
biologisesta puhdistuksesta ja kemiallisena saostuksena toteutettavasta 
tertiäärikäsittelystä. Biologisella jätevedenpuhdistamolla syntyvä bioliete 
poltetaan ensisijaisesti soodakattilassa. Primääri- ja tertiääriliete kuivataan 
termisesti ja pelletöidään ja toimitetaan polttoon joko ulkopuolelle tai 
vaihtoehtoisesti poltetaan biokattilassa K10.  

Biologisella jätevedenpuhdistamolla käsiteltävät jätevedet muodostuvat 
pääosin kuorimon, sellun ja kartongin valmistuksen prosessijätevesistä sekä 
vähäisessä määrin jätteiden käsittelyalueen likaantuneista jätevesistä. Lisäksi 
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biologiselle puhdistamolle johdetaan teollisuusjätevesien joukossa 
tehdasalueella syntyvät saniteettijätevedet. 

Rakentamisen aikaiset vaikutukset 

Uusi maantiesilta rakennetaan putkisiltana. Maantiesilta on suunniteltu 
huomioiden yläpuolisen silta-aukon koko, ylivirtaama tulva-aikana sekä 
ylivaluma tulevan maantiesillan ympäristössä. Vesialueiden nykyisten 
rantapenkereiden sekä rakennusten etäisyyden vuoksi maantiesillan 
aiheuttamasta veden korkeuden muutoksesta ei ole haittaa. Maantiesillan ylä- 
ja alapuolella esiintyy pohjapatoja ja voimakkaasti virtaavia kohteita, jolloin 
luonnoneliöiden kulkumahdollisuudet eivät heikkene uuden rumpurakenteen 
myötä. Sillan rakentamisessa noudatetaan veden samentumisen estäviä 
työmenetelmiä ja käytetään silttiverhoa. Maantiesilta rakennetaan 
tehdasalueen ulkopuolelta tuodusta louheesta ja CE-merkityistä kiviaineksista, 
eikä siltarakenteessa käytetä tehdasalueen ylijäämämaita.  

Vesialueiden täyttötyöt tehdään silttiverhon ja louhepenkereen takana 
hyödyntäen biotuotetehdashankkeen rakennusaikaisia kaivumassoja. 
Täyttötöissä käytettävät kaivumassat koostuvat maarakentamiskelpoisista 
hienoista hiekkarakeista ja hiekkamoreenista, jonka seassa esiintyy eloperäistä 
materiaalia. Täytöissä käytetään ainoastaan puhtaaksi todettuja maamassoja. 
Täyttötyöt tehdään työtä varten laaditun suunnitelmaselostuksen ja 
pohjarakennesuunnitelmien mukaisesti. Täyttöalueet rajataan silttiverhoilla, 
joilla voidaan estää penkereen täyttötöissä nousevan maamateriaalin 
leviäminen ympäröiville vesialueille ja näin ollen estetään vesistöjen 
rakennusaikainen samentuminen. Tehdasalueen sisäpuolella, Sahasaaren ja 
Pajusaaren välissä sijaitseva vesialue täytetään ilman silttiverhoa, koska alue 
on rajattu aiemmin rakennetulla penkereellä, eikä veden samentumisen riskiä 
täyttöalueen ulkopuolella näin ollen ole.  

Biotuotetehtaan rakentamisen aikaiset hulevedet ohjataan Vähähaaraan, josta 
ne johdetaan laskeutuksen jälkeen mereen. Viipymäaltaaseen kertyneestä 
vedestä otetaan kertanäytteitä, joista määritetään pH, johtokyky, COD ja 
tarvittaessa metallit.  

Ympäristöriskianalyysin yhteydessä tunnistettiin seuraavia uuden tehtaan 
rakennustöihin liittyviä riskejä: viemäröintijärjestelyiden rikkoutuminen 
vanhan tehtaan purkamisen yhteydessä, riskinä on päästöt vesistöön; 
rakennustyömaan hulevesien käsittelyyn liittyvät riskit, vaarana on haitallisten 
aineiden pääsy vesistöön; kuljetuksiin ja nostotöihin liittyvät riskit, jotka ovat 
rakennustyömaan aikana suuremmat kuin tavanomaisessa toiminnassa; 
pilaantuneiden maiden käsittelyyn liittyvät riskit, joita ovat päästöt maaperään 
ja pohjaveteen; putken tai kaapelin rikkoontuminen kaivutyön yhteydessä. 
Rakennusaikaisia mahdollisia häiriö- ja onnettomuustilanteita ja niihin liittyviä 
vaikutuksia ehkäistään rakennustöiden suunnittelulla.  

Rakentamisvaiheen vaikutukset ovat väliaikaisia. Rakentamisen aikana 
merkittävimmät vaikutukset liittyvät liikenteeseen ja meluun. Rakentamisen 
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aikana liikenne lisääntyy merkittävästi lähialueiden tie- ja katuverkolla. Melua 
aiheutuu rakennusmateriaalien kuljetuksista sekä rakentamiseen liittyvistä 
toimenpiteistä. Rakentaminen vaikuttaa myös muun muassa lähialueen 
ilmanlaatuun, syntyvien jätteiden määrään ja uusien rakennettavien kohteiden 
luonnonolosuhteisiin.  

Vastaanottavan vesistön kuvaus ja nykytila 

Integraatin jätevedet tullaan johtamaan mereen Pajusaaren edustalle kuten 
nykyäänkin. Vesialue kuuluu Koilliseen Perämereen. Tehtaan edustalla 
jätevedet sekoittuvat Kemijoen tuomaan jokiveteen ja kulkeutuvat osittain 
Selkäsaaren länsipuolitse sekä Selkäsaaren ja Ajoksen melko suojaisen alueen 
kautta merelle. Selkäsaaren ja Ajoksen väliselle alueelle johdetaan myös 
Kemin kaupungin jätevedet. Ajoksen itäpuolelle Veitsiluodonlahdelle 
johdetaan Stora Enso Oyj:n tehtaan jätevedet. 

Rannikkovyöhyke Kemin edustalla on matalaa ja karikkoista, rantaviiva on 
rikkonainen ja sille antavat leimansa jokien suistoalueet. Kemijoki on 
Perämereen laskevista joista suurin. Sen keskivirtaama on 544 m3/s. Yhteensä 
Kemijoki ja Tornionjoki tuovat alueelle yli neljänneksen Perämereen 
laskevien jokien kokonaisvesimäärästä. Jokien tuoma vesi parantaa alueen 
veden vaihtuvuutta, sekoittumista ja siten myös jätevesien laimentumista. 
Toisaalta jokivedet myös kuormittavat merialuetta. Hydrologiset olosuhteet 
vaikuttavat voimakkaasti muun muassa alueelle tulevan huuhtouman määrään 
ja laatuun. Meriveden korkeuden vaihtelu alueella on laajaa ja nopeaa. 
Jääpeitteen kestoaika on rannikolla noin 5–6 kuukautta. Pohjoinen Perämeri 
jäätyy marras-joulukuussa ja vapautuu jäästä toukokuussa. Perämeren 
pohjukassa maankohoaminen on varsin voimakasta, mikä vaikuttaa rannikon 
mataloitumiseen ja sitä kautta olosuhteiden muuttumiseen. 

Kemijoella on merkittävä vaikutus Kemin edustan veden laatuun ja 
ainetaseisiin. Vähäisemmässä määrin alueella vaikuttavat myös muun muassa 
Tornionjoen ja Simojoen vedet. Jokivesien laatu poikkeaa monilta 
ominaisuuksiltaan merivedestä. Jokivesissä on alhaisempi sähkönjohtavuus, ne 
ovat väriltään tummempia ja sisältävät yleensä enemmän humusta, rautaa, 
kiintoainetta ja fosforia kuin merivesi. Jokivesien laatu vaihtelee 
vuodenajoittain ja ravinne- ja kiintoainepitoisuudet ovat yleensä 
suurimmillaan kevättulvan aikana. Talvella vesimassa on kerrostunut siten, 
että merivettä kevyempi jokivesi leviää laajalle alueelle jään alla meriveden 
päällä.  

Pohjoinen Perämeri on koko kasvukauden selkeästi fosforirajoitteinen, mutta 
rannikon läheisyydessä tilanne vaihtelee joki- ja jätevesien vaikutuksesta 
riippuen, ja sekä typellä että fosforilla on merkitystä perustuotantoa 
rajoittavana ravinteena.  

Kemijoen alueella sekä Kemin edustan merialueella on tehty 
velvoitetarkkailua sekä vesistö- ja kalastoselvityksiä vuosikymmenien ajan 
muun muassa voimalaitosten vaatiman joen säännöstelyn ja metsäteollisuuden 
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takia. Kemin edustalla ainetaseisiin vaikuttavat rannikon metsäteollisuuden ja 
Kemin kaupungin puhdistettujen jätevesien lisäksi Kemijoen ja alueelle 
laskevien pienempien jokien ainevirtaamat sekä Kemijokisuulle johdettavat 
Keminmaan kunnan puhdistetut jätevedet. Lisäksi merialuetta kuormittaa 
muun muassa suoraan maa-alueilta tuleva hajakuormitus.  

Vuoden 2018 tarkkailututkimuksen mukaan Kemin edustan merialueen veden 
laatu parani 1990-luvulla jätevesien käsittelyn tehostumisen myötä. 2000-
luvun puolivälin jälkeen kehitys on ollut pääosin tasaisempaa. Selvimmin 
vaikutukset ovat olleet havaittavissa jätevesien ensisijaisilla vaikutusalueilla 
talvella, jolloin olosuhteet merialueella ovat stabiilimmat kuin kesällä.  

Selkäsaaren ja Ajoksen välisellä alueella happitilanne on parantunut 
tarkastelujaksolla ja huonoa happitilaa kuvaavia, alle 40 % hapen 
kyllästysasteita ei juuri ole enää todettu. Veitsiluodonlahden suulla ja Ajoksen 
eteläpuolella selvää kehityssuuntaa ei ole havaittavissa, mutta alle 60 % 
kyllästysasteita on esiintynyt 2000-luvun alkuvuosien jälkeen 
Veitsiluodonlahden suulla silloin tällöin, ja Ajoksen eteläpuolella vain 
yksittäisissä näytteissä. Kemijoen edustalla kyllästysasteet ovat olleet 
yksittäisiä poikkeuksia lukuun ottamatta tasoa 60–100 %. Välttävää tilaa 
kuvaavia kyllästysasteita (40–70 kyll. %) esiintyy kuitenkin edelleen lähinnä 
jätevesien purkualueiden läheisyydessä talvella. Ulompana merellä hapen 
kyllästysaste on muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta vähintään tyydyttävää 
tasoa (>70 %) viimeisten kymmenen vuoden aikana myös talvella.  

Kokonaisfosforipitoisuuksissa on havaittavissa laskeva trendi vuoden 1990 
jälkeen. Fosfaattifosforipitoisuudet ovat myös lievästi laskeneet tai pysyneet 
keskimäärin vakaina. Päällysveden kokonaisfosforipitoisuus on ollut 
purkupaikan edustalla vuosina 1990–2019 tasolla 20 µg/l ja Selkäsaarten 
länsipuolella tasolla 10 µg/l. Kokonaistyppipitoisuuksissa on havaittavissa 
lievä nouseva suuntaus Veitsiluodonlahden suulla ja uloimmalla pisteellä, 
mutta muilla pisteillä ei ole havaittavissa selvää kehityssuuntaa. 
Kokonaistyppipitoisuus on ollut sekä purkupaikan edustalla että ulommilla 
havaintopaikoilla vuosina 1990–2019 tasolla 300–400 µg/l.  
Veitsiluodonlahden suulla on esiintynyt tavanomaista korkeampia 
typpipitoisuuksia vuodesta 2013 lähtien, mikä saattaa johtua Stora Enso Oyj:n 
typpikuormituksen kasvusta. Epäorgaanisen typen pitoisuuksissa on 
havaittavissa vähäistä nousua ulointa pistettä lukuun ottamatta. 

Kasviplanktonin määrää kuvaavan a-klorofyllipitoisuuden trendi on lievästi 
laskeva Veitsiluodonlahden suulla ja Kemijoen edustalla. Ajoksen 
lounaispuolella ja ulompana merellä klorofyllipitoisuuden trendi on lievästi 
nouseva. Selkäsaaren ja Ajoksen välisellä alueella selvää suuntausta ei ole 
havaittavissa. Kesällä 2018 otetuissa näytteissä klorofylli-a:n pitoisuudet 
olivat Selkäsaaren pohjoispuolella 7,8 µg/l ja 15 µg/l, Selkäsaaren ja Ajoksen 
välisellä alueella 5,0–23,0 µg/l ja Selkäsaaren eteläpuolella 3,3 µg/l ja 11 µg/l, 
mikä viittasi lievästi rehevään - rehevään vedenlaatuun. Itäisimmillä 
tarkkailupisteillä klorofylli-a:n pitoisuudet 1,7–3,5 µg/l ilmensivät karua 
vedenlaatua. Ulompana merellä a-klorofyllin pitoisuus on ollut keskimäärin 
3,2 µg/l. 
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Kemin edustan velvoitetarkkailua vuonna 2018 koskevan raportin (Eurofins 
Ahma Oy 2.7.2019) mukaan talvella 2018 jokivesi on vaikuttanut 
merinäytteiden väri- ja sameusarvoja sekä rautapitoisuuksia nostavasti. Lisäksi 
Selkäsaaren pohjoispuolella ja Selkäsaaren ja Ajoksen välisellä alueella 
alusvedessä sekä Veitsiluodonlahdella päällysvedessä (KE01) havaittiin 
viitteitä jätevesien vaikutuksesta, joka näkyi kokonaistypen ja 
ammoniumtypen pitoisuuksien nousuna. Lisäksi kuormitukseen viittaavia 
kokonaistypen ja ammoniumtypen pitoisuuksien nousuja havaittiin sekä 
Selkäsaaren ja Ajoksen että Veitsiluodonlahden suualueiden alusvedessä. 
Kevättalvella pintaveden keskimääräiset typpipitoisuudet ilmensivät 
pääasiassa karua veden laatua, mutta itäisimpien näytepisteiden keskimääräiset 
typpipitoisuudet viittasivat lievästi rehevään vedenlaatuun. Pintaveden 
keskimääräiset kokonaisfosforin pitoisuudet Veitsiluodonlahdella ja toisaalta 
läntisimmässä pisteessä ilmensivät lievästi rehevää vedenlaatua, kun taas 
muiden pisteiden vesi oli keskimäärin karua.  

Mainitun raportin mukaan kesällä 2018 Selkäsaaren pohjoispuolella ja 
Selkäsaaren ja Ajoksen välisellä alueella keskimääräisissä rauta-, CODMn-, 
sameus- ja typpipitoisuuksissa oli havaittavissa jokivesien vaikutusta. Myös 
Veitsiluodonlahden keskimääräinen typpipitoisuus ilmensi jokivesien 
vaikutusta. Selkäsaaren pohjoispuolella ja Selkäsaaren ja Ajoksen välisellä 
alueella fosforipitoisuudet olivat pääasiassa lievästi rehevän veden tasolla kun 
taas muilla pisteillä kokonaisfosforipitoisuudet olivat pääasiassa karun veden 
tasolla. Keskimääräiset typpipitoisuudet ilmensivät karua veden laatua. 

Edelleen mainitun raportin mukaan syys-marraskuussa 2018 intensiivisen 
tarkkailun näytepisteillä Selkäsaaren ja Ajoksen välisellä alueella ja 
Veitsiluodonlahdella happitilanne oli erinomainen sekä päällys- että 
alusvedessä. Pisteiden vesi oli tummaa ja näytteenottokerrasta ja syvyydestä 
riippuen joko karua tai lievästi rehevää.  

Hakemuksen mukaan Kemin edustan merialueen tarkkailussa oli vuonna 2018 
seitsemän pohjaeläintarkkailukohdetta, joista kolme on ollut tarkkailussa 
aiemminkin. Runsaslukuisimmat ryhmät vuonna 2018 olivat surviaissääsket ja 
harvasukasmadot. Muista pohjaeläinryhmistä tavattiin muun muassa 
monisukasmatoja, simpukoita ja äyriäisiä. Pohjaeläimistön tila vaihteli eri 
näytealueilla. Esimerkiksi BBI-indeksin perusteella Ajoksen eteläpuolisen 
näytealueen pohjaeläimistön tila on erinomainen ja Selkäsaaren ja Ajoksen 
välisen alueen ja Veitsiluodonlahden suualueen tila on tyydyttävä. BBI-ELS-
indeksiarvojen perusteella havaintoalueiden ekologinen tila on parantunut 
viimeisten kolmen havaintokerran tulosten perusteella.  

Kemin edustan merialueella kalataloustarkkailua on toteutettu Metsä Fibre 
Oy:n ja Metsä Board Oyj:n, Stora Enso Oyj:n ja Kemin Energia ja Vesi Oy:n 
ympäristölupien edellyttämällä tavalla ja Kemin edustan kalataloudellisen 
yhteistarkkailuohjelman mukaisesti. Kalataloustarkkailu sisältää vuosittain 
pyydysten likaantumisen ja kalojen kauppa- ja käyttökelpoisuuden seurannan. 
Tarkkailuun kuuluvat lisäksi määrävuosin tehtävä madekannan seuranta, 
kalastustiedustelu sekä koekalastukset ja ahvenkannan seuranta.  
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Selkäsaaren-Ajoksen välillä, Veitsiluodonlahdella ja Ajoskrunnissa 
suoritettujen koekalastusten perusteella särkikalat ja ahven muodostivat 
biomassasta suurimman osan. Muita merkittäviä saalislajeja olivat kiiski ja 
Selkäsaaren-Ajoksen välisellä alueella myös istutusperäinen kuha. Näiden 
lisäksi saatiin vähän tai satunnaisesti muikkua, siikaa ja silakkaa.  

Pyydysten likaantumisseurannan perusteella rehevöityminen on näkynyt 
lähinnä pyydysten limoittumisena. Vuonna 2018 rysien likaantuminen oli 
edellisvuosiin verrattuna keskimääräistä ja likaantuminen ilmeni pääasiassa 
rysien limoittumisena, jonka lisäksi jokisuussa olleet rysät likaantuivat 
jokivirtauksen mukanaan kuljettamista kiintoaineesta ja roskista. 

Vuoden 2018 Coastal-koeverkkokalastusten yksikkösaaliit olivat varsin 
runsaat rannikon läheisillä alueilla. Koekalastussaaliissa ahven oli runsain 
yksittäinen saalislaji biomassojen perusteella. Koekalastussaaliit olivat 
särkikalavaltaisia ja särkikalojen biomassa olikin yli puolet 
kokonaisbiomassasta kaikilla alueilla. Viime vuosien koekalastusten 
perusteella lahna vaikuttaa selvästi runsastuneen Kemin edustan rannikon 
läheisillä alueilla.  

Kemin alueen kaupallisten kalastajien määrä oli 20 henkilöä vuonna 2019. 
Kalastus Kemin edustalla painottuu rysäkalastukseen ja keskittyy siten 
avovesikauteen ja etenkin kesä-heinäkuulle. Verkkokalastus oli melko 
vähäistä, ja sitä harjoitettiin jonkin verran ympäri vuoden. Vuonna 2015 
talvikalastusta verkoilla harjoitti vain 4 kalastajaa. Vuoden 2018 kaupallisen 
kalastuksen raportoitu kokonaissaalis oli yhteensä noin 54 tonnia ja se 
muodostui pääosin lohesta ja siiasta.  

Perämeren alueelta on raportoitu 1990-luvulta mateen lisääntymishäiriöitä, 
joiden syy-seuraussuhteita ei ole kuitenkaan selvitetty. Vuosien 2001–2015 
samoin kuin vuoden 2018 kalataloustarkkailujen mukaan kutukyvyttömien 
mateiden osuus on edelleen suuri Perämeren alueella, mutta 
kutukyvyttömyyttä aiheuttavaa tekijää ei ole voitu esittää. Vuosina 2001‒2018 
sukukypsien mateiden osuus on ollut yleensä alle 20 % ja keskimäärin noin 
14,5 %. Vuosina 2001–2015 ja 2018 Kemin edustan merialueella tehdyissä 
ahvenseurannoissa ei ole havaittu haitallisia vaikutuksia kannan 
uusiutumisessa tai morfologisia vammoja, jotka liittyisivät metsäteollisuuden 
jätevesipäästöihin. 

Kemijoen vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelma ja toimenpideohjelma 
vuosille 2022–2027 

Hakemuksen mukaan Kemin ja Simon kuntien edustojen rannikkovedet 
merimailin etäisyydellä rannasta kuuluvat Kemijoen vesienhoitoalueeseen. 
Rannikkovesialueiden pinta-ala on noin 916 km². Kolmannella 
vesienhoitokaudella Kemijoen vesienhoitoalueen sisemmät rannikkovedet, eli 
Kemi sisä -, Ajos sisä -, Maksniemi sisä - ja Simo sisä -vesimuodostumat, 
luokittuivat tyydyttävään ekologiseen tilaan. Biotuotetehtaan jätevedet tullaan 
johtamaan nykyisessä purkuputkessa Ajos sisä -vesimuodostumaan, jonka 
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pinta-ala on 40,5 km2. Myös ulompi rannikkovesimuodostuma, Kemi–Simo 
ulko, luokittui tyydyttävään ekologiseen tilaan aiemman hyvän tilan sijaan.  

Kemijoen vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelman vuosille 2022–2027 
mukaan kaikki Kemijoen vesienhoitoalueen rannikkovedet luokittuivat 
tyydyttävään ekologiseen tilaan. Rannikon läheisiin vesimuodostumiin 
kohdistuu sekä jokivesien tuomaa että alueella sijaitsevan metsäteollisuuden ja 
asumajätevesien kuormitusta. Voimakkaimmin kuormituksen vaikutus näkyy 
Ajoksen alueella, missä sekä fysikaalis-kemialliset laatutekijät että 
kasviplankton (klorofyllipitoisuus) kuvastavat välttävää tilaa. Edellisellä 
suunnittelukaudella Simon edustan rannikkoalue (Simo sisä) ja ulompi 
rannikkovesimuodostuma, Kemi-Simo ulko, luokiteltiin hyvään tilaan, mutta 
kolmannella suunnittelukaudella ne on luokiteltu tyydyttävään tilaluokkaan.  

Vesienhoitosuunnitelman mukaan Perämeren rannikkovesien luokittelu on 
ongelmallista, sillä käytössä olevat biologiset laatutekijät eivät ota riittävästi 
huomioon Perämeren ominaispiirteitä. Vesienhoidon toiselle 
suunnittelukierrokselle rannikkovesien kasviplanktonin klorofyllin 
luokkarajoja tarkistettiin osana EU:n interkalibrointityötä. Luokkarajojen 
tarkistuksen myötä klorofyllin luokkarajat tiukkenivat entisestään. 
Luokittelussa ei ole huomioitu Perämeren olosuhteita, missä jokivesien 
vaikutus on voimakasta matalalla rannikkoalueella. Myös rannikon 
pohjaeläinindeksin (pehmeiden pohjien tilaa kuvaava indeksi, BBI) 
käyttökelpoisuuteen Perämeren pohjoisosissa sisältyy epävarmuutta. Pohjan 
laatu alueella on hyvin vaihtelevaa, ja pohjat ovat enimmäkseen hiekka- tai 
sorapohjia. Pehmeäpohjaisia alueita esiintyy satunnaisesti pieninä painanteina. 
Pohjaeläimistö on niukkaa ja vähälajista, ja lajistossa vallitsevat 
surviaissääsken toukat ja harvasukasmadot. BBI-indeksi ei ehkä ota riittävästi 
huomioon alueen erityispiirteitä.  

Edelleen vesienhoitosuunnitelman mukaan rannikkovesistä 80 % on luokiteltu 
biologisten laatutekijöiden perusteella ja 20 % veden laadun ja 
klorofyllipitoisuuden perusteella. Vaikka biologista aineistoa on käytettävissä 
melko kattavasti, vaatii tekijöiden soveltuvuus Perämeren olosuhteisiin vielä 
kehittämistä. Nykyisillä luokkarajoilla biologiset laatutekijät ja 
klorofyllipitoisuus antavat osassa rannikkovesimuodostumia 
vedenlaatutekijöitä heikomman luokan. Rannikkoalueen pintavesien 
kemiallinen tila on mittausten perusteella hyvää huonompi. Pääasiallinen tilaa 
heikentävä aine on elohopea. Ylityksen tärkein syy on laskeuma. 

Vesienhoitosuunnitelmassa on koko rannikkoalueelle asetettu 
aikataulupidennys hyvän ekologisen tilan saavuttamiselle. Tavoitteena on, että 
tavoitetila saavutetaan vuoteen 2027 mennessä. Perusteina määräajan 
pidentämiselle on luonnonolosuhteiden ylivoimaisuus ja tekninen 
kohtuuttomuus.   

Kemijoen vesienhoitoalueen toimenpideohjelman vuosille 2022–2027 mukaan 
Kemin edustalle kohdistuvasta ihmistoiminnan fosforikuormituksesta 
Kemijoen kautta tuleva osuus on noin 164 t/a ja rannikon lähivaluma-alueelta 
tulevan kuormituksen osuus 2 t/a. Pistekuormituksesta aiheutuva 



  75 (127) 
   
 

fosforikuormitus on Kemijoesta noin 7,7 t/a ja rannikon lähivaluma-alueelta 
noin 0,4 t/a. 

Toimenpideohjelman mukaan massa- ja paperiteollisuus keskittyy rannikolle 
ja niiden jätevesipäästöt kohdistuvat suoraan merialueelle. Merkittäväksi 
paineeksi teollisuuden jätevedet on arvioitu sisemmän rannikon Ajoksen ja 
Maksniemen vesimuodostumissa. Mereen lähivaluma-alueelta kohdistuvasta 
ihmisperäisestä ravinnekuormituksesta teollisuuden fosforipäästöt ovat yli 90 
% ja typpikuormituksesta noin 75 %. Massa- ja paperiteollisuuden kuormitus 
on pitkällä aikavälillä vähentynyt vesiensuojelumenetelmien ja 
tuotantotekniikoiden kehittyessä. Mateiden kutuvalmiuden on havaittu 
alentuneen Perämerellä ja Kemijärvellä. Ilmiön aiheuttajiksi on arvioitu 
selluteollisuuden päästöjä, mutta vaikuttavaa ainetta ei ole voitu todentaa.  

Edelleen toimenpideohjelman mukaan kaikki Kemijoen vesienhoitoalueen 
rannikkovedet luokittuivat tyydyttävään ekologiseen tilaan. Rannikon läheisiin 
vesimuodostumiin kohdistuu sekä jokivesien tuomaa että alueella sijaitsevan 
metsäteollisuuden ja asumajätevesien kuormitusta. Voimakkaimmin 
kuormituksen vaikutus näkyy vesimuodostumassa Ajos sisä, missä sekä 
fysikaalis-kemialliset laatutekijät että kasviplankton (klorofyllipitoisuus) 
kuvastavat välttävää tilaa. Tähän vaikuttavat rannikkovesien hyvin tiukat 
klorofyllin luokkarajat sisävesiin verrattuna. Laskennallinen pohjaeläinindeksi 
kuvasti välttävää tilaa, mutta asiantuntija-arviona sen tila arvioitiin 
tyydyttäväksi. Arvio biologisesta ja ekologisesta tilasta on kokonaisuutena 
tyydyttävä. Ajos sisä -vesimuodostumassa fosforipitoisuuden vähennystarve 
on 30–50 %, typpipitoisuuden vähennystarve 10–30 % ja klorofyllipitoisuuden 
vähennystarve yli 50 %.  

Teollisuuden vesienhoidon toimenpiteisiin kuuluu luvanvaraisten teollisuuden 
laitosten käyttö, ylläpito ja tehostaminen siten, että toimintataso pysyy 
vähintään alkavan suunnittelukauden alkuvaiheen tasolla lupamääräykset 
täyttäen. Vesiympäristölle haitallisten aineiden vaikutuksia vähennetään, ja 
riskienhallintaa sekä häiriötilanteisiin varautumista kehitetään 
ympäristölupamenettelyiden ja valvontatoimien avulla. Riskien hallinta ja 
ympäristövaikutuksista selvilläolo ovat jatkuvia prosesseja.  

Toiminnasta aiheutuvat päästöt veteen 

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on 17.5.2019 antamallaan päätöksellä nro 
64/2019 myöntänyt Metsä Fibre Oy:lle ympäristöluvan, joka koskee muun 
ohella sulfaattisellun tuotantoa kapasiteetilla 650 000 t/a yhtiön nykyisessä, 
uuden biotuotetehtaan käyttöönoton jälkeen purettavassa sellutehtaassa.  

Vaasan hallinto-oikeus on 17.11.2021 antamallaan päätöksellä nro 21/0144/3 
muuttanut eräitä edellä mainitun aluehallintoviraston päätöksen 
lupamääräyksiä. Päätöksen lupamääräyksen 6 mukaan tehtaalta johdettavista 
jätevesistä aiheutuva päästö mereen saa olla kuukausikeskiarvona yhteensä 
enintään seuraava: CODCr  30 000 kg/vrk, kiintoaine 3 000 kg/vrk, 
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kokonaisfosfori 30 kg/vrk, kokonaistyppi 700 kg/vrk ja AOX 350 kg/vrk. 
Päätös on lainvoimainen. 

Hakemuksen mukaan tehdasintegraatin kuormitus vesistöön on vuosina 2016–
2018 ollut keskimäärin seuraava: jätevesivirtaama 61 400 m3/d, CODCr  22 500 
kg/vrk, kiintoaine 1 500 kg/vrk, kokonaisfosfori 21 kg/vrk, kokonaistyppi 450 
kg/vrk ja AOX 165 kg/vrk. Kuormitus sisältää jätevedenpuhdistamolta 
poistuvan kuormituksen lisäksi Vähähaaran jälkiselkeytysaltaasta poistuvasta 
vedestä aiheutuvan fosforikuormituksen normaalitilanteessa.  

Tehdasintegraatissa toimivilta tehtailta johdetaan jätevedenpuhdistamoille 
jatkossa käsiteltäväksi jätevesiä yhteensä noin 88 000 m3/d. Kuoren 
kuivauksessa ja kaasutuksessa ei synny prosessijätevesiä. Biologiselle 
puhdistamolle johdettava kuormitus muodostuu tehdasintegraatin 
tuotantotasojen mukaisesti ja teolliseen toimintaan kuuluvista 
poikkeustilanteista.  

Arvio tehdasintegraatin kuormituksesta vesistöön vuosikeskiarvona vuonna 
2024 on seuraava: CODCr 20 000 kg/vrk, kiintoaine 2 000 kg/vrk, 
kokonaisfosfori 15 kg/vrk, kokonaistyppi 450 kg/vrk ja AOX 350 kg/vrk. 
Arvio kuormituksesta kuukausikeskiarvona vuonna 2024 ja yhtiön esitys 
luparajoiksi on seuraava: CODCr 25 000 kg/vrk, kiintoaine 3 000 kg/vrk, 
kokonaisfosfori 20 kg/vrk, kokonaistyppi 600 kg/vrk ja AOX 500 kg/vrk. 
Jätevesien arvioitu kemiallinen hapenkulutus (CODCr) on ≤ 285 mg/l, 
kiintoainepitoisuus ≤ 35 mg/l, kokonaisfosforipitoisuus ≤ 0,25 mg/l, 
kokonaistyppipitoisuus ≤ 7 mg/l ja AOX-pitoisuus ≤ 5,7 mg/l.  

Hakemuksessa on esitetty Kemin integraatin arvioidut jätevesipäästöt 
tuotetonnia kohden (kg/ADt) verrattuna metsäteollisuuden BAT-päätelmien 
mukaisiin päästötasoihin:  
 

BAT-päästötaso, vuosikeskiarvo, kg/ADt  
Valkaistu 
sellu 

Valkaisematon 
sellu 

Kartonki Integraatti 
Arvioitu 
tuleva 
päästötaso 

CODCr  7–20 2,5–8 0,15–1,5 5,0–14,7 3,5 
Kiintoaine 0,3–1,5 0,3–1  0,02–0,35 0,2–1,2  0,42 
Kok. N 0,05–0,25 0,1–0,2 0,01–0,1 0,045–0,211 0,083 
Kok. P 0,01–0,03 0,01–0,02 0,003–0,012 0,008–0,025 0,0028 
AOX (* 0–0,2 - - - 0,102 

*) AOX vain valkaistua sellutonnia kohti 

Vertailussa käytetty BAT-päästötaso jätevesikuormitukselle on muodostettu 
yhdistämällä sulfaattisellulle ja integroimattomalle (ei mekaanisen massan 
valmistusta) kartongin valmistukselle annetut BAT-päästötasot BAT-
päätelmien yleisissä näkökohdissa annetun laskentamenetelmän mukaisesti. 
Laskennassa käytetyt tuotantokapasiteetit ovat 1 500 000 t/a sulfaattisellua, 
josta 180 000 t/a valkaisematonta sellua, ja 445 000 t/a kartonkia.  

Kemin integraatin jätevesikuormituksen vesistöön voidaan todeta olevan 
erittäin alhainen parhaan käyttökelpoisen tekniikan mukaisiin päästötasoihin 
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nähden. Toiminnasta aiheutuvat jätevesipäästöt tulevat olemaan kaikilta osin 
BAT-päästötason alarajan tuntumassa. Näin alhaisen päästötason 
saavuttaminen edellyttää uusinta prosessitekniikkaa niin biotuotteiden 
valmistusprosesseissa kuin jätevedenkäsittelyssäkin, yhdistettynä hyvään ja 
tasaiseen käytettävyyteen. 

Hakemuksessa on esitetty jäteveden koostumuksen kuvaus. Hakemukseen on 
lisäksi liitetty suunniteltua biotuotetehdasta vastaavan tehtaan puhdistamolta 
lähtevien jätevesien COD- ja AOX-karakterisoinnin määritysten tulokset ja 
sekä prosessissa käytettyjä että siinä syntyviä jätevesiin päätyviä 
vesiympäristölle vaarallisia ja haitallisia aineita koskevat tiedot. 

COD- ja AOX-karakterisoinnin tulosraportin mukaan jätevesien 
kuukausinäytteen COD-päästö oli 6,6 kg/ADt ja AOX-päästö 0,10 kg/ADt. 
COD-päästö sisältää AOX-päästön. Näytteestä määritettiin COD-yhdisteinä 
orgaaniset hapot ja aldehydit, rasva- ja hartsihapot, sterolit, terpeenit ja 
seskviterpeenit, furfuraali ja HMF, fenoliset yhdisteet, alifaattiset hiilivedyt ja 
alkoholit, aromaattiset hiilivedyt, eetterit, esterit, ketonit ja rikkiyhdisteet, 
siloksaanit, terpeenit ja muut haihtuvat yhdisteet sekä 
kokonaishiilivetyanalyysi. AOX-yhdisteinä määritettiin kloorifenolit ja 
halogenoidut hiilivedyt, mukaan lukien etikkahapot, bentseenit ja tolueenit. 
Merkittävä osa tutkittujen aineiden pitoisuuksista on ollut alle määritysrajojen. 

Sellun valkaisusta päätyy jätevesiin natriumia 17,4 kg/ADt ja rikkiä 6,3 
kg/ADt. Valkaisun jätevesiin aiheuttama vuosikuormitus on noin 26 000 t 
natriumia ja 9 400 t rikkiä. Soodakattilan sähkösuotimella erottuvaa 
natriumsulfaattia käsitellään kiteyttämällä ja prosessin vesijae johdetaan 
jätevesien mukana vesistöön. Johdettavan natriumin määrä on enintään noin 
45 t/d, mikä on hieman enemmän kuin nykyisellä sellutehtaalla. Käsittelyn 
jäännösliuoksen mukana jätevesiin päätyy natriumia 3,4 kg/ADt ja rikkiä 2,4 
kg/ADt. Jäännösliuoksen jätevesiin aiheuttama vuosikuormitus on noin 5 100 t 
natriumia ja 3 500 t rikkiä. Biotuotetehtaan jätevesien aiheuttama 
sulfaattikuormitus on 39 000 t/a ja sulfaattipitoisuus 1 200 mg/l. Ilman 
rikkihappolaitosta sulfaattikuormitus olisi 55 000 t/a ja sulfaattipitoisuus 1 700 
mg/l.  

Jätevesien aiheuttama metallikuormitus vesistöön on esitetty seuraavassa 
taulukossa:  
 
kg/a Nykyinen tehdas Alustava arvio ilman 

tertiäärikäsittelyä 
Tertiäärikäsittelyn 

jälkeen 
As 36 90 41 
Hg < 1 < 1  
Cd 7 17 14 
Cr 80 200 76 
Cu 774 1 900 1 292 
Pb 78 200 40 
Ni 126 300 300 
Zn 1 208 3 000 2 880 
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EU:n juomavesidirektiivin mukaan esimerkiksi veden kuparipitoisuuden raja 
on 2,0 mg/l. Tertiääripuhdistuksen jälkeen kuparia olisi jätevedessä noin 40 
µg/l. Vesistössä pitoisuus laskee nopeasti alle 1 µg/l.  

Yhtiö on hakemuksessaan ja vastineessaan hallinto-oikeudelle todennut, että 
jätevesien tertiäärikäsittelyssä käytettävän polyalumiinikloridin laskennallinen 
jäännöspitoisuus jätevesissä on keskimäärin 13,4 mg/l. Alumiinin haitallisuus 
vesieliöstölle on vähäistä, kun veden pH on yli kuuden. Puhdistetun jäteveden 
pH on yli kuuden. Kemin edustan yhteistarkkailujen mukaan veden pH eri 
tarkkailupisteillä on 7,3–7,7. 

Prosessijätevesien lisäksi integraatista johdetaan vesistöön prosessien 
likaantumattomia jäähdytys- ja tiivistevesiä enintään 25 000 m3/d. 
Puunkäsittelyn hulevedet tullaan johtamaan viipymäaltaaseen ennen niiden 
johtamista vesistöön. Tehdasalueen puhtaat hulevedet johdetaan 
käsittelemättöminä vesistöön. Jäähdytys- ja hulevesien laatua seurataan muun 
muassa jatkuvatoimisilla mittauksilla. 

Vesistöpäästöjen vaikutukset vastaanottavalla vesialueella 

Integraatin aiheuttaman jätevesi- ja jäähdytysvesien kuormituksen vaikutuksia 
vesistöön on selvitetty lukuisten leviämismallinnusten avulla. Jäteveden 
purkupisteeksi on valittu VE0 ja jäähdytysveden purkupisteeksi VE1a, jotka 
ovat nykyiset purkupisteet. Purkupaikkojen valinnassa arvioitiin eri 
vaihtoehtojen vaikutuksia jääoloihin, talviaikaiseen jäällä liikkumiseen 
kaupungin edustalla, Selkäsaaren edustalla ja Kemijoen suulla sekä 
vaikutuksia kalojen kulkureitteihin. 

Jäähdytysvesien purkupaikoiksi ehdotettiin YVA-menettelyssä nykyistä 
Kurimonhaaraa, Kemijoen päähaaraa, Majapudasta, Kuivanuoron eteläkärkeä 
ja Ajoksen satamaa. Kurimonhaaraan puretaan pieni osa vanhan tehtaan 
jäähdytysvesistä nytkin. Nykyiset Vähähaaraan johdettavat jäähdytysvedet 
jäävät uudella tehtaalla pois. Koska tehtaan jäähdytys on päätetty toteuttaa 
jäähdytystorneilla, lasketaan tarvittava pieni määrä jäähdytysvettä 
Kurimonhaaran pohjoisaltaaseen, johon se menee nykyisinkin. 

Jätevesien purkupaikoiksi ehdotettiin nykyistä Pajusaaren eteläkärkeä sekä 
Selkäsaaren länsipuolta. Metsä Fibre Oy on sitoutunut alusta alkaen siihen, 
että uusi tehdas tulee toimimaan nykyisen tehtaan lupaehtojen puitteissa eikä 
jäteveden tilavuusvirtaus merkittävästi kasva. Siksi jätevesien purkupisteistä 
vesistölle aiheutuneet muutokset jäävät vähäisiksi ja joidenkin parametrien 
osalta jopa vähenevät. Koska jätevedellä on myös vaikutuksia jään 
muodostukseen, katsottiin, että jäteveden purku nykyiseen tehdasalueen 
rannalla olevaan pisteeseen on parempi vaihtoehto. Kemiläiset ovat tottuneet 
kiertämään jäteveden nykyisen purkualueen aivan Pajusaaren eteläkärjessä, 
kun taas Selkäsaaren lähellä tulisi uusi vaara-alue kauemmaksi merelle. 
Meriveden lämpötilan nousu kesäoloissa jäi kaikissa vaihtoehdoissa alle yhden 
asteen, joten se ei vaikuttanut purkupaikan valintaan. 
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Yhtiö on liittänyt hallinto-oikeudelle antamaansa vastineeseen raportin Kemin 
biotuotetehtaan jätevesien vesistömallinnuksista (Luode Consulting Oy 
8.6.2021). Raportissa on mallinnettu muun ohella biotuotetehtaan vaikutukset 
valituksenalaisen päätöksen lupaehtojen mukaisesti toimittaessa. 

Raportin mukaan nykytehtaan toteutuneeseen jätevesikuormitukseen 
verrattuna biotuotetehtaan lupaehtojen mukaisessa tilanteessa kokonaistypen 
kuormitus kasvaisi 33 %, kiintoainekuormitus kaksinkertaistuisi, AOX-
kuormitus kolminkertaistuisi ja suolapitoisuus lähes kaksinkertaistuisi. Muiden 
mallinnettujen parametrien osalta kuormitus pysyisi lähellä nykytehtaan tasoa. 
Fosforikuormitus vähenisi 5 %. Tällä ei kuitenkaan ole vaikutusta 
fosforipitoisuuteen vesimuodostumatasolla. 

Biotuotetehtaan lupaehtojen mukaisessa tilanteessa jätevesivaikutus rajautuu 
pääasiassa Ajos sisä -vesimuodostuman alueelle. Ajos sisä -vesimuodostuman 
alueella kokonaistyppipitoisuudessa on vähäistä nousua nykytehtaan 
tilanteeseen verrattuna, pitoisuus nousee keskimäärin 7–9 μg/l koko vuoden 
tarkastelujaksolla sekä erikseen tarkastelluilla talvi- ja kesäjaksolla. 
Kokonaisfosfori- ja COD-pitoisuus pysyy kaikkien vesimuodostumien alueella 
nykytehtaan tasolla, joskin vähäistä 1 μg/l kokonaisfosforipitoisuuden laskua 
havaitaan kesäkaudella Ajos sisä -vesimuodostuman alueella rajautuen 
purkuaukon läheisyyteen. Nykytehtaan jätevesipäästöön verrattuna noin 
kaksinkertaistunut kiintoainekuormitus ja jäteveden suolapitoisuuden nousu ei 
aiheuta yleistä kiintoaine- ja suolapitoisuuden nousua Ajos sisä  
-vesimuodostuman alueella eikä ympäröivissä vesimuodostumissa, vaan 
vaikutukset rajautuvat aivan purkuaukon edustalle. AOX-pitoisuus sitä vastoin 
lähes kaksinkertaistuu Ajos sisä -vesimuodostuman alueella. Myös sitä 
ympäröivissä vesimuodostumissa havaitaan vähäistä pitoisuuden nousua. 

Kokonaistypen pitoisuus pysyy suurimman osan aikaa hyvässä ja jopa 
erinomaisessa tilassa sekä nykytilassa että biotuotetehtaan lupaehtojen 
mukaisessa tilanteessa. Huhti-toukokuun vaihteessa pitoisuus nousee, koska 
Kemijoen virtaama alkaa nousta ja tuo lisää typpeä merialueelle. 
Typpipitoisuus alkaa kuitenkin nopeasti vähentyä ja typpipitoisuus on hyvää 
huonommassa tilassa vain kuukauden.  

Ajos sisä -vesimuodostuman fosforipitoisuus on suurimman osan vuotta 
hyvässä tilaluokassa sekä nykytilassa että biotuotetehtaan lupaehtojen 
mukaisessa tilanteessa. Huhti-toukokuun vaihteessa pitoisuus nousee, koska 
Kemijoen virtaama alkaa nousta ja tuo lisää fosforia merialueelle. 
Fosforipitoisuuden väheneminen on hidasta ja kestää elokuulle saakka. 
Kesäajan mallinnetun fosforipitoisuuden hidas lasku johtuu Kemijoen 
kesäajan korkeammasta fosforipitoisuuden tasosta, mikä vaikuttaa matalillakin 
jokivirtaamilla Ajos sisä -vesimuodostuman fosforipitoisuuteen. Tämän lisäksi 
mallinnusmenetelmän havaittiin kesäkaudella tuottavan mittaushavaintoja 
korkeampia pitoisuuksia, koska menetelmässä ei huomioida kesäkaudella 
korostuvaa ravinteiden kulutusta. 

Mallin validoinnin osalta raportissa on todettu muun ohella, että mallinnetun 
merialueen virtausolosuhteista ei ole saatavilla virtausmittausaineistoja, joten 
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mallin validointi tehtiin merialueen vedenlaatuhavaintojen ja jääpeitettä 
kuvaavien talvikauden satelliittikuvien mukaan.  

Vertaamalla nykyisen purkualueen edustalla havaintopisteiden kohdalla 
mitattuja ja mallinnettuja meriveden lämpötiloja tarkistettiin lämpötilamallin 
luotettavuus. Pintakerroksessa mallinnetut lämpötilat seuraavat hyvällä 
tarkkuudella mitattuja lämpötiloja. Myös pohjakerroksessa mallinnetut 
lämpötilat vastaavat hyvin mitattuja lämpötiloja lukuun ottamatta 
poikkeuksellisen lämpimän heinäkuun hetkellistä ääritilannetta, jossa 
pintakerroksen saavuttaessa maksimilämpötilan myös pohjakerros lämpeni 
mitattua enemmän. Kokonaisuutena vertailusta voidaan päätellä 
lämpötilamallin toistavan mitattuja lämpötiloja hyvällä tarkkuudella. 

Estuaarialueille tyypillisen makean jokiveden ja suolaisen meriveden 
vuorottelua kuvaavan suolapitoisuuden mittaushavaintoja ei ollut saatavilla 
mallinnetulla jaksolla purkualueen havaintopisteiltä. Mallinnettu tulos 
purkualueen suolapitoisuudesta osoittaa kuitenkin tyypillisen vuorottelun 
toteutuvan. Maksimijokivirtaaman jaksolla keväällä ja alkukesällä 
suolapitoisuus on lähellä nollaa rannikon läheisen veden ollessa pääasiassa 
jokivettä. Jokivirtaaman laskiessa alkaa estuaarialueille tyypillinen 
suolapitoisuuden heilahtelu vähäsuolaisen meriveden huuhdellessa 
rannikkovesiä tuulen ja meriveden pinnankorkeuden vaihtelun ajamana, 
samalla jokivesien levitessä myös säännöllisesti alueelle. Mallinnettu 
merivedenpinnankorkeus seuraa hyvin Kemin Ajoksen mareografin 
mittaushavaintoja. 

Jäämalli validoitiin satelliittikuvien ja saatavilla olevien jäänpaksuuden 
mittaushavaintojen mukaan. Tämän lisäksi mallinnettujen talvien tuloksia 
verrattiin Ilmatieteenlaitoksen julkaisemiin vastaavien talvien 
jäätalvikuvauksiin vuosilta 2017–2018 (keskimääräinen talvi) ja 2013–2014 
(leuto talvi). Mallinnetut jäänpaksuuden kehitykset vastasivat hyvin 
Ilmatieteenlaitoksen jäätalvikuvauksia. Jäämallin tuloksien vertailu vastaavan 
hetken satelliittikuvan kanssa osoittaa, että rantavyöhykkeelle muodostunut 
kiintojään alue vastaa todellista peittävyyttä. Myös heikon jään alue sekä 
satelliittikuvassa Ajoksen suuntaan työntyvä heikon jään kieleke vastaavat 
satelliittikuvan muotoja, kuten myös sulan veden alueen raja. Jäämallin 
voidaan siten todeta soveltuvan hyvin Perämeren jääolosuhteiden simulointiin. 

Vedenlaatumallin luotettavuutta arvioitiin vertaamalla tarkkailupisteillä 
mitattuja pitoisuuksia vastaavissa pisteissä mallinnettuihin pitoisuuksiin. 
Validointiin oli saatavissa merialueen mittaushavaintoja kokonaistyppi-, 
kokonaisfosfori- ja COD-pitoisuuksista. Kattavin validointiaineisto oli 
Selkäsaaren itäpuolella sijaitsevalla tarkkailupisteellä, jossa mallinnetut 
pitoisuudet vastasivat kaikkien parametrien osalta hyvin mittaushavaintojen 
tasoa. Mallitulokset kuitenkin hieman aliarvioivat kokonaisfosforin 
mittaushavainnoissa näkyvää kevään pääosin jokivesilähtöistä 
kuormitushuippua. Selkäsaaren länsipuolella ja lähellä purkualuetta 
sijaitsevalla tarkkailupisteellä kokonaisfosforipitoisuus vastasi 
mittaushavaintoja, mutta kokonaistyppipitoisuus ja COD-pitoisuus olivat 
mittaustuloksia korkeampia. On kuitenkin huomioitava, että mallinnuksessa 
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vedenlaatuparametreja käsiteltiin passiivisina aineina ilman prosesseja, eli 
tulokset kuvaavat konservatiivista leviämistä, suurinta mahdollista 
leviämisaluetta. Todellisuudessa ainetta kuitenkin häviää matkalla kulutuksen, 
hajoamisen sekä sedimentaation mukana. Vastaavasti ainetta myös palautuu 
takaisin kiertoon matalan merialueen säännöllisessä resuspensiossa. 
Kokonaisuutena vedenlaatumallin validoinnista voidaan päätellä mallin 
toimivan hyvällä tarkkuudella. 

Hakemukseen liitetyn Kemin biotuotetehtaan vesistövaikutusarvion 
tarkennuksia koskevan raportin (AFRY Finland Oy 28.4.2020) mukaan 
vesistömallinnukset on päivitetty vastaamaan päivittynyttä hakemusta ja 
kuormitusarviota, jonka mukaan jäähdytysvedet käsitellään jäähdytystorneilla 
ja jätevesien käsittelyssä käytetään tertiäärikäsittelyä. Tarkennuksessa on 
huomioitu ekologisen tilan luokitustiedot kolmannella vesienhoitokaudella ja 
niissä tapahtuneet muutokset. Lisäksi tarkastelussa on huomioitu muita 
lupaviranomaisen kanssa ja YVA-vaiheen perustellussa päätelmässä esiin 
nousseita seikkoja kuten COD- ja AOX-päästöt osana vesistövaikutusarviota 
sekä hajakuormituksen kehitys ja vaikutus vesimuodostuman tilaan.   

Jäähdytystorniskenaariossa JT vesistöön johdettava jäähdytysvesimäärä 
pienenee nykyiseen tilanteeseen verrattuna noin 28 %, mutta kokonaisuutena 
jäähdytys- ja jätevesistä vesistöön kohdistuva lämpökuormitus pysyy 
nykyisellä tasolla. Happea kuluttavan aineen (COD) päästöt eivät käytännössä 
kasva, kun huomioidaan olemassa olevan laitoksen toteutuneet päästöt vuosina 
2016–2018 ja uuden biotuotetehtaan luparajaesityksen mukainen 
enimmäiskuormitus. Uuden biotuotetehtaan COD-kuormituksen tavoitetasona 
on 20 t/d eli hieman nykyistä toteutunutta kuormitusta alhaisempi taso. 
Fosforin osalta tertiäärikäsittelyn tavoitteena on päästöjen laskeminen tasolle 
15 kg/d eli noin 30 % vähennys nykyiseen toteutuneeseen kuormitukseen 
verrattuna, esitetyn luparajan ollessa 20 kg/d. Typpipäästön arvioidaan 
kasvavan nykyiseen toteutuneeseen kuormitukseen nähden keskimäärin noin 
20 %. Merkittävintä on halogenoitujen orgaanisten klooriyhdisteiden eli AOX-
päästöjen kasvu johtuen sellutehtaan massan valkaisuprosessista. Esitetyn 
luparajan mukainen enimmäiskuormitus 500 kg/d ei ole kuitenkaan suoraan 
vertailtavissa nykyiseen toteutuneeseen tilanteeseen, vaan ennemmin nykyisen 
toiminnan uusimman luvan 17.5.2019 mukaiseen kuukausiraja-arvoon, joka 
on 350 kg/d. Voimassa olevassa luvassa 29.5.2007 AOX-päästölle ei ole raja-
arvoa.  

Vesistömallinnuksissa on oletettu vesistöpäästöjen olevan jatkuvasti 
maksimitasolla ja leviävän konservatiivisesti ilman prosesseja vain 
laimentumalla, mikä aiheuttaa yliarviointia vaikutusarviointiin. Maltillisella 
yliarvioinnilla vähennetään epävarmuutta, joka voisi johtaa vaikutusten 
aliarviointiin. 

Mallinnustulosten perusteella biotuotetehtaan toiminnan aiheuttamat lievät 
vaikutukset rajoittuvat pääosin Ajos sisä -vesimuodostumaan. Erittäin lievää 
vaikutusta hankkeesta aiheutuu myös Kemi sisä -vesimuodostumaan. Kemi-
Simo ulko -alueelle vaikutukset eivät käytännössä ulotu.  
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Biotuotetehdas lisäisi hieman alueelle kohdistuvaa typpikuormitusta. 
Hakemukseen sisältyvän luparajaesityksen mukaisen kuormituksen 600 kg/d 
pitoisuusvaikutuksia on arvioitu interpoloimalla mallinnuskenaarioiden 540 
kg/d ja 700 kg/d tulosten väliltä. Typpipitoisuus nousisi luparajaesityksen 
mukaisella maksimikuormituksella 600 kg/d Selkäsaaren ympäristössä 
kesäaikana keskimäärin 4–14 μg/l. Kaikilla havaintopaikoilla sekä koko 
vesimuodostuman tasolla typen kokonaispitoisuus pysyisi nykyisellä 
välttävällä tasolla eikä vähäisellä kuormituslisäyksellä siten olisi vaikutusta 
typpimuuttujan tilaluokkaan. Ulkoalueella typpipitoisuuden nousu on enää 
hyvin lievä.  

Näkösyvyydessä ei arvioida tapahtuvan muutosta biotuotetehdashankkeen 
myötä, sillä näkösyvyyteen vaikuttavan levätuotannon ei arvioida kasvavan. 
Kiintoainekuormituksen on arvioitu kasvavan hyvin lievästi, mutta sillä ei ole 
merkittävää vaikutusta merialueen sameuteen tai näkösyvyyksiin.  

Biotuotetehtaan vaikutuksesta CODCr-kuormitus ei juurikaan kasva nykyiseen 
verrattuna ja mallinnustulosten perusteella pitoisuuslisäys olisi 
enimmäiskuormituksella lähialueellakin < 0,1 mg/l. Mallinnuksessa jätevedet 
sekoittuvat hyvin tehokkaasti koko vesimassaan myös talviolosuhteissa. 
Todellisuudessa jääkannen estäessä vesimassojen tehokkaan sekoittumisen, 
vedet kerrostuvat alueella voimakkaasti suolaisuuden suhteen ja makeat 
jokivedet leviävät jääkannen alla laajalle alueelle. Jätevesien sisältämä 
sulfaatti ja muut suolat lisäävät jäteveden tiheyttä. Jätevesien arvioitu tiheys on 
2,36 promillea (PSU), mikä vastaa keskimäärin pohjoisen Perämeren alueen 
suolaisuutta. Rannan läheisyydessä suolaisuus on kuitenkin keskimäärin 
alhaisempi, ±1 PSU. Toisaalta jätevesien korkeahko lämpötila, kesällä noin 
+35 °C ja talvella noin 30°C, vaikuttaa tiheyteen vastakkaisesti. Korkean 
lämpötilan vuoksi jätevedet voivat jäädä ensin pintaan, kunnes lämpötilaerot 
tasoittuvat. Sekoittuneen veden tiheyden ylittäessä ympäröivän veden tiheyden 
painuvat ne tiheyttään vastaavaan vesikerrokseen. Siten on mahdollista että 
talviaikana jätevesiä kertyy mallinnettua enemmän syvempään vesikerrokseen, 
jossa ne voivat aiheuttaa lievää hapen kulumista. Kemin edustalla happitilanne 
on kuitenkin ollut nykytilanteessa hyvä eikä talviaikanakaan ole esiintynyt 
merkittävää happivajetta eikä tilanteen arvioida muuttuvan hankkeen myötä. 
Heikkoja happitilanteita on esiintynyt vain yksittäisissä näytteissä yleensä 
jätevesien purkualueiden läheisyydessä. 

Vaikka typpikuormitus hieman kasvaa, ammoniumtyppikuormituksen ei 
arvioida kasvavan samassa suhteessa eikä ammoniumtypen hapettuminen eli 
nitrifikaatio lisää siten hapenkulutusta vesistössä. 

Vaikka biotuotetehtaan jätevesien AOX-kuormitus kasvaa merkittävästi 
suhteessa nykytilaan, jää pitoisuusnousu mallinnustulosten perusteella 
purkualueella vuosikeskiarvona tarkasteltuna tasolle 20–45 μg/l, jolloin 
kokonaispitoisuus on tasolla 80–90 μg/l. Lyhytaikaisesti voi esiintyä myös 
suurempia pitoisuusnousuja. Kauempana Ajoksen pohjoispuolella ja 
Kemijokisuun edustalla AOX-pitoisuuden nousu on keskimäärin enää luokkaa 
10 μg/l ja kokonaispitoisuus noin 30 μg/l. Ulommalla merialueella AOX-
pitoisuuslisäys on mallitulosten mukaan enää muutamia mikrogrammoja.  
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Biotuotetehtaan AOX-päästöt, 0,113 kg/ADt, ovat BAT-vaatimusten ylärajaa 
0,20 kg/ADt selvästi alhaisemmat. Biotuotetehdasta vastaavan tehtaan 
jätevesistä kartoitettiin AOX- ja COD-yhdisteiden parametriin sisältyviä 
orgaanisia haitta-aineita. Määritetyt pitoisuudet olivat kaikilta osin pieniä ja 
pääosin alle määritysrajojen. Esimerkiksi kalojen lisääntymishaittoihin 
liitettyjen kasvisterolien pitoisuudet olivat kaikilta osin alle määritysrajan. 
Edellä kuvatun perusteella voidaan arvioida, että suunnitellun biotuotetehtaan 
jätevedet eivät aiheuta välittömiä tai pitkäaikaisia toksisia haittavaikutuksia 
alueen vesiekosysteemille. 

Jätevesissä esiintyy lähinnä puuraaka-aineesta peräisin olevia metalleja 
pieninä pitoisuuksina, jotka eivät johda nikkelille, kadmiumille tai lyijylle 
määrättyjen ympäristönlaatunormien ylittymiseen. Biotuotetehtaasta ei siten 
aiheudu sellaisia vaikutuksia, joiden perusteella vesistön kemiallinen tila 
voitaisiin luokitella hyvää huonommaksi.  

Biotuotetehtaan jätevesien kuormituksen ei arvioida aiheuttavan hankealueen 
läheisissä vesimuodostumissa klorofyllipitoisuuksien tai kasviplanktonin 
biomassamäärien kasvua, joten vesimuodostumien kasviplanktonlaatutekijän 
tilan ei arvioida muuttuvan hankkeen kuormituksen takia. Pääasiallisella 
vaikutusalueella Ajos sisä -vesimuodostumassa klorofyllipitoisuus on 
välttävällä tasolla, mutta lähellä tyydyttävän rajaa. Siten tilaluokka ei heikkene 
herkästi, vaikka vesimuodostumaan kohdistuvassa kuormituksessa tapahtuisi 
muutoksia.  

Biotuotetehtaan lisääntyvät vesistövaikutukset ovat sen verran lieviä, että niillä 
ei arvioida olevan heikentävää vaikutusta Ajos sisä -vesimuodostuman eikä 
myöskään Kemi-Simo ulko -vesimuodostuman pohjaeläinten laskennalliseen 
tilaan.  

Pistemäisen kuormituksen piiriin kuuluu Kemin edustan alueella Metsä Fibre 
Oy:n ja Metsä Board Oyj tehdasintegraatin lisäksi muuta teollisuutta sekä 
yhdyskuntajätevesien puhdistamoita. Pistekuormitukseen ei ole odotettavissa 
merkittäviä muutoksia. Biotuotetehtaan jätevesien tertiäärikäsittelyllä 
saavutettava fosforikuormituksen vähennys on vesienhoidon tavoitteiden 
mukainen. Typpikuormitusta ei voida teknis-taloudellisesti järkevällä tavalla 
enää vähentää suunnitellusta.  

Hakemuksen mukaan mahdollisia vaikutuksia kalastoon voi aiheutua 
vesistöön purettavien jätevesien sisältämästä kuormituksesta sekä 
jäähdytysvesien aiheuttamasta lämpökuormituksesta. Lämpökuormituksen 
vaikutukset Kemin edustan merialueella ja jokisuun alueella eivät kohdistu 
esimerkiksi muikun tai silakan todennäköisimmille kutualueille. Lohi, taimen 
ja siika ovat suurelta osin istutuksista peräisin, joten niiden lisääntymiseen 
kohdistuvat vaikutukset voidaan arvioida vähäisiksi. Lämpökuorma vesistöön 
ei myöskään kasva nykyisestä. Kaupallisen kalastuksen osalta talvikalastus on 
vähäistä. Kalastuksen estyminen jäähdytysvesien aiheuttamalla heikon jään 
alueella kohdistuu pääosin vapaa-ajankalastajiin. Koska jäähdytysvesikierto on 
suljettu, heikon jään alue pysyy aivan jäteveden purkuputken tuntumassa. 



  84 (127) 
   
 

Tutkimusten perusteella modernin sellutehtaan jätevesillä, jotka käsitellään 
tehokkaassa aktiivilieteprosessissa, ei ole vaikutuksia kalastoon.  

Toiminnasta aiheutuvat päästöt ilmaan 

Biotuotetehtaan merkittävimmät päästöt ilmaan ovat peräisin soodakattilasta, 
meesauunista, rikkihappolaitokselta sekä biokattilasta K10. Savukaasut 
sisältävät hiilidioksidin ja vesihöyryn ohella jonkin verran hiukkasia, 
rikkidioksidia, hajurikkiyhdisteitä (TRS) ja typen oksideja. Lisäksi johdetaan 
ilmaan pieniä määriä klooridioksidilaitoksen hönkiä. Muista 
yksikköprosesseista ei normaalitilanteessa aiheudu olennaisia päästöjä ilmaan.  

Tehtaan toiminnasta aiheutuvien pelkistyneiden rikkiyhdisteiden ja hiukkasten 
kokonaispäästöt ilmaan tulevat pienenemään merkittävästi nykyiseen 
tilanteeseen verrattuna tuotantomäärän kasvamisesta huolimatta. Toiminnasta 
syntyvät väkevät ja laimeat hajukaasut kerätään ja käsitellään eikä 
hajupäästöjä normaalitilanteessa pääse ympäristöön. Laimeat hajukaasut 
kerätään soodakattilaan poltettavaksi ruskean uuden kuitulinjan, nykyisen 
kuitulinja 1:n ja talteenottolinjan paineettomista säiliöistä sekä hakesiiloista. 
Väkevät hajukaasut kerätään keittämöltä, haihduttamolta, stripperiltä ja 
likaislauhdesäiliöltä rikkihappolaitokselle tai soodakattilalle poltettaviksi. 
Äärimmäisessä poikkeustilanteessa, kun hajukaasujen turvallinen poltto ei ole 
mahdollista, hajukaasut johdetaan 105 metriä korkeaan piippuun. 

Hiukkaset erotetaan soodakattilan, biokattilan K10 ja meesauunin 
savukaasuista sähkösuodattimilla. Rikkihappolaitoksen savukaasut käsitellään 
pesurilla.  

Ilmapäästöistä kasvavat erityisesti typenoksidipäästöt. Tämä johtuu muun 
muassa soodakattilalla poltettavan mustalipeän korkeasta kuiva-
ainepitoisuudesta, joka on yli 83 %, sekä soodakattilalla ja meesauunilla 
käytettävistä verrattain typpipitoisista polttoaineista. Korkea soodakattilan 
lämpötila ja painetaso parantavat sen energiatehokkuutta merkittävästi. 
Polttoaineesta peräisin olevia typen oksideja ja soodakattilan korkean 
polttolämpötilan palamisilmasta synnyttämiä termisiä typen oksideja ei 
kuitenkaan pystytä täysin hallitsemaan edes uusimpia polttotekniikoita 
käyttämällä.  

Biotuotetehtaan soodakattilan ja meesauunin savukaasut johdetaan 105 metriä 
korkeaan piippuun. Rikkihappolaitoksen savukaasut sekä väkevien ja 
laimeiden hajukaasujen varayhteys johdetaan samaan piippuun. Olemassa 
olevalla biokattilalla K10 on oma 81,6 metriä korkea piippu.  

Klooridioksidin valmistuksesta ja valkaisusta tulevat höngät puhdistetaan 
yhteisellä hönkäpesurilla ennen kuin ne johdetaan ilmaan. Klooripitoisten 
kaasupäästöjen arvioidaan pysyvän nykyisellä tasolla eli alle 10 mg/Nm3. 
Biokattilan K10 päästöt täyttävät suuria polttolaitoksia koskevien BAT-
päätelmien vaatimukset.  
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Nykyisen sellutehtaan päästöt ilmaan ovat vuonna 2018 olleet seuraavat: 
kokonaisrikki (SO2 + TRS) 49 t/a, NOx 1 072 t/a ja hiukkaset 204 t/a. 
Biotuotetehtaan arvioidut päästöt ovat seuraavat: kokonaisrikki (SO2 + TRS) 
318 t/a, NOx 4 336 t/a ja hiukkaset 330 t/a.  

Soodakattilasta ilmaan johdettavat päästöt asettuvat rikkipäästöjen osalta 
vuositasolla BAT-päästötasojen alarajalle. Soodakattilan savukaasujen 
rikkidioksidin arvioitu vuorokausikeskiarvo on alle 25 mg/Nm3, 
vuosikeskiarvo alle 10 mg/Nm3 ja kokonaispäästö (SO2 + TRS) alle 0,03 
kg/ADt vuosikeskiarvona. Soodakattilan NOx-päästöjen arvioidaan olevan 
vuositasolla lähellä BAT-päästötason ylärajaa. Soodakattilan savukaasujen 
typenoksidien arvioitu vuosikeskiarvo on alle 220 mg/Nm3 ja kokonaispäästö 
alle 2,0 kg/ADt vuosikeskiarvona. Soodakattilan hiukkaspäästötasot ilmaan 
arvioidaan olevan BAT-päästötasojen vaihteluvälin ylätasolla. Soodakattilan 
savukaasujen hiukkasten arvioitu vuosikeskiarvo on alle 25 mg/Nm3 ja 
kokonaispäästö alle 0,20 kg/ADt vuosikeskiarvona.  

Meesauunin rikki- ja hiukkaspäästöt ilmaan asettuvat BAT-päästötasojen 
sisälle. Meesauunin savukaasujen rikkidioksidin arvioitu vuosikeskiarvo on 
alle 70 mg/Nm3 ja kokonaispäästö alle 0,10 kg/ADt vuosikeskiarvona. 
Hiukkaspäästöjen arvioitu vuosikeskiarvo on alle 25 mg/Nm3 ja 
kokonaispäästö alle 0,02 kg/ADt vuosikeskiarvona. Meesauunin 
typenoksidipäästöjen arvioidaan asettuvan verrattain korkealle BAT-
päästötasoihin nähden, johtuen tuotekaasun käytöstä meesauunin 
polttoaineena. Meesauunin savukaasujen typenoksidien arvioitu 
vuosikeskiarvo on alle 600 mg/Nm3 ja kokonaispäästö alle 0,45 kg/ADt 
vuosikeskiarvona.  

Hakemukseen on sisältynyt ympäristönsuojelulain 78 §:n mukainen hakemus 
soodakattilan ja meesauunin savukaasujen typenoksidipäästöjen BAT-
päästötasoista poikkeamiseksi. Yhtiö on hakemuksen täydennyksessä 
7.10.2020 muuttanut hakemustaan soodakattilan typenoksidipäästöjen raja-
arvoesityksen osalta. Uusi esitys soodakattilan savukaasujen typenoksidien 
raja-arvoksi on ollut 200 mg/Nm3 kuukausikeskiarvona, mikä on BAT-
päätelmien mukainen päästötaso.  

Aluehallintovirasto on valituksenalaisella päätöksellään hylännyt yhtiön 
hakemuksen siltä osin, kuin se on koskenut mainittua BAT-päästötasoista 
poikkeamista meesauunin typenoksidipäästöjen osalta. 

Biotuotetehtaan vaikutuksia ilmanlaatuun tarkasteltiin mallinnuksilla, jotka 
tehtiin matemaattis‐fysikaalisella AERMOD ‐leviämismallinnusohjelmistolla. 
Mallinnuksen perusteella vaikutukset ilmanlaatuun jäävät enimmilläänkin 
vähäisiksi ja paikallisiksi. Yhdyskuntien ilmanlaadulle lainsäädännössä 
asetetut ohje- ja raja-arvot alitetaan kaikilta osin. Korkeimmat 
vuosipitoisuudet tehtaan ympäristössä pienenevät verrattuna nykytilaan. 
Biotuotetehtaan päästöistä aiheutuvat NO2‐pitoisuudet ovat korkeimmillaan 3 
% vuosiraja‐arvosta 40 μg/m3, SO2‐pitoisuudet noin 1 % kasvillisuuden 
suojelemiseksi annetusta SO2‐vuosiraja-arvosta 20 μg/m3 ja PM10‐pitoisuudet 
alle 1 % PM10‐hiukkasten vuosiraja‐arvosta 40 μg/m3. Biotuotetehtaan 
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päästöjen enimmäispitoisuudet maanpinnan tasolla ovat kaikilta osin 
pienemmät kuin nykytilanteessa, johtuen biotuotetehtaan savukaasujen 
johtamisesta nykyistä korkeampaan piippuun. Ympäristölupaa haetaan 
nykyiseen raideyhteyteen perustuen ja liikennemuutosten vaikutus Kemin 
alueen ilmanlaatuun jää vähäiseksi.  

Kemi-Keminmaan ilmanlaadun yhteistarkkailun vuosien 2013–2014 tulosten 
mukaan Kemin ilmanlaatu alittaa rikkidioksidille, typenoksideille ja 
hengitettävillä hiukkasille asetetut raja-arvot. Suurimpia NO2-pitoisuuksia 
havaittiin talviaikaan, erityisesti aamuisin kello 06–09 pakkaspäivinä, jolloin 
ilman sekoittuminen on vähäistä. Pelkistyneiden rikkiyhdisteiden osalta 
ohjearvo ylittyi mittausjakson aikana kolme kertaa. Ilmanlaatu on 
enimmäkseen teollisuuspaikkakuntien tasolla. Typpidioksidin vuosipitoisuus 
on samaa luokkaa kuin suurissa kaupungeissa liikenneväylien lähellä.  

Fossiilisten polttoaineiden poltossa syntyvien kasvihuonekaasupäästöjen 
määrä vähenee hankkeen myötä. Biotuotetehtaalla ei käytetä fossiilisia 
polttoaineita lainkaan. Kuljetusten aiheuttama lisäys 
kasvihuonekaasupäästöihin on vähäinen saavutettaviin päästövähennyksiin 
verrattuna.   

Yhtiö on 1.9.2020 aluehallintovirastolle antamassaan selityksessä todennut, 
että hiilidioksidin lisäksi muita kasvihuonekaasuja (metaani, dityppioksidi, 
HFC-yhdisteet, PFC-yhdisteet, rikkiheksafluoridi ja typpitrifluoridi) ei ole 
hakemuksessa käsitelty, koska niitä ei esiinny integraattiympäristössä.  

Yhtiö on hallinto-oikeudelle antamassaan vastineessa todennut, että yhtiön 
tehdaskaatopaikalle toimitetaan lähinnä soodasakkaa, toiselta nimeltään 
viherlipeäsakkaa, jonka kaatopaikkakelpoisuus on osoitettu lupahakemuksen 
liitteessä 32. Käytössä olevalle kaatopaikalle ei toimiteta orgaanisia jätteitä, 
joten metaania ei synny.  

Toiminnasta aiheutuva melu 

Karihaaran metsäteollisuusalueen toiminnasta aiheutuvaa melua on selvitetty 
viimeksi vuonna 2014. Selvityksessä on melulähteinä huomioitu Metsä Fibre 
Oy:n sellutehtaan ja Metsä Board Oyj:n kartonkitehtaan toiminnot ja näiden 
toimintaan liittyvä liikenne. Selvityksen mukaan tehtaan toiminnasta 
ympäristöön aiheutuva melu on prosessiteollisuudelle tyypillistä tasaista 
kohinaa ja huminaa, joka toiminnan luonteesta johtuen on melko tasaista eri 
vuorokauden aikoina. Hyvin pientä eroa melukartoissa nähdään 
liikenneväylien ympäristössä. Teollisuusalueelle tulevaa ja sieltä lähtevää 
liikennettä on melko tasaisesti ympäri vuorokauden. Ympäristössä tehtyjen 
havaintojen perusteella metsäteollisuusalueen aiheuttama melu ei ole 
kapeakaistaista tai impulssimaista.  

Ympäristöluvassa asetetut meluohjearvot alittuivat sekä päiväajan 
keskiäänitason 55 dB että yöajan 50 dB keskiäänitason osalta. Sellu‐ ja 
kartonkitehtaiden aiheuttamaksi mittausjakson keskiäänitasoksi käytetyissä 
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mittauspisteissä mitattiin 40–51 dB(A). Äänitaso oli suurin Kuivanuoron / 
Sotisaaren alueella pisteissä, jotka sijaitsevat lähinnä kuorimoa.  

Biotuotetehtaan aiheuttama melu on pääasiassa tasaista ja ympäri vuorokauden 
jatkuvaa teollisuusmelua. Melua aiheuttavat muun muassa jäähdytystornit, 
tulo- ja poistoilmapuhaltimet, ilmakanavat sekä puunkäsittelystä aiheutuvat 
äänet. Myös raaka-aineiden ja tuotteiden kuljetuksista aiheutuu melua. 
Melumallinnuksen perusteella päiväajan keskiäänitaso 55 dB ylittyy neljän 
asuinrakennuksen luona ja yöajan keskiäänitaso 50 dB kahdeksan 
asuinrakennuksen luona. Melun ohjearvojen ylitykset aiheutuvat raide- ja 
tieliikenteestä.  

Nykytilanteen aiheuttama tärinä ei ylitä ohjearvoja. Runkomelun osalta on 
yhteensä 28 kiinteistöä, joissa asuinrakennuksille määritetty raja-arvo ylittyy. 
Tilanne pysyy biotuotetehtaan käyttöönoton jälkeen ennallaan, mikäli 
raideyhteys tehdasalueelle säilyy nykyisellään.  

Melumallinnuksen perusteella uuden biotuotetehtaan myötä melutasot 
lähimpien asuinkiinteistöjen kohdalla laskevat hieman tai pysyvät samoina 
nykytilanteeseen verrattuna. Tehdastoimintojen painopiste siirtyy 
pohjoisemmaksi, joten meluavat toiminnot siirtyvät pohjoista kohti. Puun 
vastaanotto ja hakkuri siirtyvät itään päin, jolloin niistä aiheutuva melu 
nykyisen tehtaan luoteis- ja pohjoispuolella vähenee ja erityisesti yöajan 
melutilanne paranee. Melumallinnuksen perusteella uuden puunkäsittelyn ei 
arvioida aiheuttavan melun ohjearvojen ylityksiä sen sijaintipaikan lähimmän 
asutuksen kohdalla.   

Liikenteen melusta johtuen yöajan melun ohjearvot ylittyvät muutaman 
asuinkiinteistön kohdalla. Tiheämmät puu- ja tuotekuljetukset johtavat melun 
lisääntymiseen tärkeimpien reittien varrella. Melun leviämisen rajoittamiseksi 
ehdotetaan meluvallia Sahansaaren kaupunkia vasten oleville reunamille. 
Meluvalli rakennetaan biotuotetehtaan rakentamisen yhteydessä tehdasalueen 
ylijäämäkaivumaista hankkeen toteutusvaiheessa laadittavan erillisen 
pohjarakennesuunnitelman mukaisesti.  

Puunhankinnan vaikutukset ympäristöön ja Kemijoen kuormitukseen 

Biotuotetehtaalla käytetään kuitupuuta ja sahahaketta nykyistä huomattavasti 
enemmän. Hakemuksessa on todettu, että puu hankitaan sertifioiduista 
metsistä luonnon monimuotoisuus ja virkistysarvot huomioon ottaen. Pohjois-
Suomen alueella on runsaasti hakkuupotentiaalia jäljellä. Lisääntyvien 
hakkuiden painopiste on harvennusikäisissä metsissä. Biotuotetehtaan 
vaikutukset luonnonvarojen käyttöön ovat suuremmat kuin nyt. 
Luonnonvarojen käytön lisäys kohdistuu uusiutuvaan luonnonvaraan, jonka 
kestävä käyttö on myös edellytys puuston hiilinielun säilymiselle. Hankkeen 
vaikutusten merkittävyys luonnonvaroihin arvioitiin ympäristövaikutusten 
arviointimenettelyssä (YVA) vähäiseksi. Perustellussa päätelmässä YVA-
yhteysviranomainen totesi, että yhtiön on jatkotyössään tarpeen tarkentaa ja 
aktiivisesti päivittää tietojaan puunhankinnan vaikutuksista luonnon 
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monimuotoisuudelle, ja esittää täsmällisiä lievennyskeinoja, joilla yhtiö omalta 
osaltaan heikentäviä vaikutuksia ehkäisee. Nämä seikat eivät hakemuksen 
mukaan kuitenkaan kuulu ympäristölupamenettelyyn.  

Puunhankinta lisääntyy 4,5 miljoonalla kiintokuutiometrillä vuodessa 
nykytilaan verrattuna. Vain pieni osa tästä puunhankinnan lisäyksestä 
kohdistuu Kemijoen alueelle. Sekä tukki- että kuitupuun hakkuumäärien on 
arvioitu olevan Kemijoen alueella noin 720 000 m3/a suurempi vuosina 2026–
2065 kuin vuosina 2018–2025. 

Hakemuksessa on arvioitu puunhankinnan ja ilmastonmuutoksen vaikutusta 
Kemijokeen tulevaan kuormitukseen pitkällä tähtäimellä. Luonnonvarakeskus 
(LUKE) on arvioinut biotuotetehtaan puuraaka-aineen hankinnan lisäyksen 
vaikutusta Kemijoen vesistökuormitukseen. Laskenta käsitti kivennäis- ja 
turvemaiden uudistamis- ja kasvatushakkuiden, lannoitusten sekä 
kunnostusojituksen aiheuttaman kuormitusvaikutuksen. Laskennassa 
huomioitiin myös ilmaston lämpenemisen vaikutus puuston kasvuun ja sen 
havaittiin pienentävän vähäisessä määrin metsätaloustoimenpiteistä johtuvaa 
typpi- ja fosforikuormitusta, koska sama puumäärä saadaan hakattua 
pienemmältä pinta-alalta ja tämä pienentää kuormitusta.  

Metsätalouden osuus Kemijokeen tulevasta fosforikuormasta on 22 % ja 
typpikuormasta 14 %. Biotuotetehtaan lisääntyvästä puunkäytöstä johtuen 
metsätalouden osuus Kemijoen fosforikuormasta kasvaa 23 %:iin ja 
typpikuormitus 16 %:iin. Metsätalouden aiheuttama orgaanisen hiilen 
kuormitus on 0,2 % Kemijokeen tulevasta orgaanisen hiilen kuormituksesta ja 
se kasvaa 0,5 %:iin vaikka puunkäyttö lisääntyisi suunnitellusti.  

Edellä esitetyt fosforin, typen ja orgaanisen hiilen kuormitusarviot edustavat 
enimmäiskuormitusta, joka toteutuu, mikäli turvemaiden uudistushakkuut 
toteutetaan avohakkuina. Kuormitusta on kuitenkin mahdollista vähentää 
korvaamalla uudistushakkuita jatkuvapeitteisen metsänkasvatuksen 
menetelmillä. Jatkuvapeitteisen kasvatuksen menetelmien käyttäminen 
vähentää kuviokohtaista käsittelypinta-alaa noin 50 % verrattuna 
uudistushakkuuseen, ja siten pelkästään pinta-alaperusteisesti voidaan 
arvioida, että hakkuun kuormitusvaikutus pienenee saman verran. Edellytykset 
kuormituksen pienenemiseen nyt esitetyistä turvemaiden uudistushakkuiden 
kuormitusarvioista ovat hyvät, mikäli biotuotetehtaan puunhankinnassa 
suunniteltu siirtyminen jatkuvapeitteisen metsänkasvatuksen menetelmien 
käyttöön toteutuu.  

Ilmastonmuutos vaikuttaa myös Kemijoen virtaamiin. Tulevia muutoksia 
arvioitiin Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) vesistömallijärjestelmän 
hydrologista mallia käyttäen. Mallinnetut muutokset keskivirtaamassa 
Kemijoella ovat melko pieniä: jaksolla 2020–2049 keskivirtaamat kasvavat 2–
7 % ja 4–11 % jaksolla 2040–2069. Eri vuodenaikojen virtaamat muuttuvat 
enemmän kuin koko vuoden keskiarvot. Talven ja kevään virtaamat kasvavat 
kaikissa tarkastelluissa vesistöissä. Vastaavasti kesän virtaamat pienenevät, 
kun kevään virtaamahuiput aikaistuvat. Syksyn virtaamien muutoksen suunta 
taas vaihtelee vesistöalueittain. Eri skenaarioilla mallinnettiin 
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ilmastonmuutoksen vaikutukset keskilämpötiloihin ja sademääriin ja sitä 
kautta Kemijoen virtaamiin ja tulvahuippuihin. Verrattaessa jaksoja 2020–
2049 ja 2049–2069, eli biotuotetehtaan toimintakauden aikana, 
ilmastonmuutos ei aiheuttaisi Kemijoen virtaamaan merkittäviä eroja. Kevään 
huippuvirtaama ajoittuisi joitakin viikkoja nykyistä aikaisemmaksi 
biotuotetehtaan toiminta-aikana.  

Puunhankinnan lisäyksen ajanjaksona 2020–2060 Kemijoen fosforikuorma 
aluksi hieman kasvaa nykytilanteeseen verrattuna ja vähenee myöhemmin. 
Koska Kemijoen virtaaman odotetaan samalla kasvavan ilmastonmuutoksesta 
johtuen, fosforipitoisuudet Kemijoessa hieman vähenevät, mikä omalta 
osaltaan auttaa fosforirajoitteisen Perämeren tilan parantamista. Erityisesti 
huomioitavaa on se, että fosforikuorman muutos kompensoituu integraatin 
fosforipäästöä vähennettäessä. Vastaavasti typpikuorma Kemijokeen hieman 
kasvaa, mutta typen pitoisuus Kemijokeen hieman pienenee. Orgaanisen 
aineen kuorma kasvaa hieman vastaavasti, mutta pitoisuus ei muutu.  

Luonnonhuuhtouma on suurin Kemijoen ainevirtaamiin vaikuttava tekijä. 
Huuhtoumien muutokset riippuvat pääosin maankäytössä tapahtuvista 
muutoksista. Kemijoen vesistöalueella maankäyttöön ei ole odotettavissa 
merkittäviä muutoksia ja näin ollen ilmastonmuutoksen vaikutukset Kemijoen 
kautta rannikolle tulevaan luonnonhuuhtoumaan jäävät suhteellisen pieniksi 
pitkällä aikavälillä.  

Oikeudellinen arviointi  

Kysymyksenasettelu 

Suomen luonnonsuojeluliiton Lapin piiri ry on valituksessaan ensisijaisesti 
vaatinut aluehallintoviraston päätöksen kumoamista ja hakemuksen 
hylkäämistä, koska lupahakemus ja valituksenalainen päätös eivät täytä 
lainsäädännössä asetettuja vaatimuksia biotuotetehtaan toimintaa varten 
tarpeellisen puunhankinnan sisältävän hankekokonaisuuden vaikutusten 
selvittämisestä kokonaisuutena. Koko hankekokonaisuuden luvan 
myöntämisen edellytysten täyttymistä ei ole valituksen mukaan hakemuksessa 
osoitettu.  

Asiassa on hallinto-oikeudessa ensin arvioitava, onko valituksenalainen päätös 
kumottava ja hakemus hylättävä valituksessa esitettyjen menettelyvirheitä ja 
selvitysten puutteellisuutta koskevien valitusperusteiden vuoksi. Mikäli 
päätöstä ei ole kumottava, on asiassa valituksessa vaaditusti toissijaisesti 
arvioitava, onko aluehallintoviraston päätös kumottava ja asia palautettava 
aluehallintovirastolle uudelleen käsiteltäväksi yhtäältä valituksesta tarkemmin 
ilmenevien uusien korjattujen selvitysten tekemiseksi ja toisaalta uusien 
selvitysten pohjalta tehtävän korjatun ympäristöluvan tekemiseksi. Lisäksi on 
kolmassijaisesti arvioitava tarvittaessa, onko hallinto-oikeuden tehtävä 
valituksessa vaaditut muutokset valituksenalaiseen päätökseen. 
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Päätöksen kumoamista koskeva vaatimus 

Hakemuksesta kuuleminen aluehallintovirastossa 

Sovellettuja oikeusohjeita 

Ympäristönsuojelulain 39 a §:n 2 momentin mukaan lupaviranomainen voi 
hakijan pyynnöstä tai omasta aloitteestaan järjestää tapaamisen lupa-asiasta 
hakijan ja viranomaisen välillä neuvonnan järjestämiseksi. Tapaamiseen 
voidaan kutsua myös muiden lupamenettelyyn osallistuvien viranomaisten 
edustajia ja muita asianosaisia. Valtion ympäristölupaviranomaisen on aina 
kutsuttava mukaan valtion valvontaviranomaisen edustaja. 

Ympäristönsuojelulain 40 §:n 1 momentin mukaan, jos hakemus on 
puutteellinen tai asian ratkaiseminen edellyttää erityistä selvitystä, hakijalle on 
varattava tilaisuus täydentää hakemusta viranomaisen asettamassa 
määräajassa. 

Ympäristönsuojelulain 44 §:n 1 momentin mukaan toimivaltaisen 
lupaviranomaisen on annettava ympäristölupaa koskeva hakemus tiedoksi 
julkisella kuulutuksella noudattaen, mitä hallintolain 62 a §:ssä säädetään. 
Kuulutus ja hakemusasiakirjat on kuitenkin oltava nähtävillä vähintään 30 
päivän ajan. Kuulutus ja hakemusasiakirjat voivat sisältää viranomaisten 
toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999, julkisuuslaki) 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 5 §:n 1 momentin mukaan, jos hakemus on puutteellinen tai 
asian ratkaiseminen edellyttää erityistä selvitystä, hakijalle on varattava 
tilaisuus täydentää hakemusta viranomaisen asettamassa määräajassa uhalla, 
että asia voidaan muutoin jättää tutkimatta. 

Vesilain 11 luvun 10 §:n 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. 
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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. Pykälän 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. 

Ympäristönsuojeluasetuksen 11 §:n 1 momentin mukaan lupahakemuksesta on 
kuulutettava sen jälkeen, kun asia on riittävän yksityiskohtaisesti selvitetty. 
Lupahakemusta 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 kuulutus 
sekä hakemusasiakirjat pidetään nähtävillä; 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; 11) tieto siitä, sovelletaanko hankkeeseen ympäristövaikutusten 
arviointimenettelyä. 

Ympäristönsuojeluasetuksen 13 §:n 1 momentin mukaan asian käsittelystä 
ilman aiheetonta viivytystä säädetään hallintolain (434/2003) 23 §:ssä ja 
viranomaisten välisestä yhteistyöstä mainitun lain 10 §:ssä. Viranomaisen on 
lupahakemusta tai ilmoitusta käsitellessään huolehdittava tarvittavasta 
yhteydenpidosta niihin viranomaisiin, jotka samanaikaisesti käsittelevät 
toiminnan muita lupa-asioita ja suunnitelmia. 

Ympäristönsuojeluasetuksen 13 §:n 2 momentin mukaan viranomaisen 
velvollisuudesta huolehtia asian riittävästä ja asianmukaisesta selvittämisestä 
säädetään hallintolain 31 §:ssä. Viranomainen voi lupa-asian selvittämiseksi 
tarvittaessa järjestää neuvotteluja asianomaisen valvontaviranomaisen ja 
hakijan kanssa. 

Vesitalousasioista annetun valtioneuvoston asetuksen (1560/2011) 21 §:n 
mukaan sen lisäksi, mitä vesilain 11 luvun 10 §:n 1 momentissa säädetään, 
lupahakemusta koskevasta kuulutuksesta on käytävä ilmi: 1) hakijan nimi ja 
yhteystiedot; 2) kuvaus hankkeesta; 3) hankkeen sijainti; 4) tiedot hankkeen 
olennaisista vaikutuksista; 5) tieto hakemusasiakirjojen nähtävilläpidosta; 6) 
tieto mahdollisesta julkisesta kuulemisesta. 
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Asiassa saatu selvitys 

Metsä Fibre Oy:n hakemus on pantu vireille aluehallintovirastossa 20.9.2019. 
Aluehallintoviraston diaariotteen mukaan asiassa on 19.2.2020, 18.5.2020 ja 
11.8.2020 järjestetty ympäristönsuojelulain 39 a §:n 2 momentin mukaiset 
tapaamiset, jossa läsnä ovat olleet yhtiön ja Lapin ELY-keskuksen edustajat. 
Tapaamisista laaditut muistiot on lähetetty tapaamisten osapuolille 
sähköpostitse. Aluehallintovirasto on 4.9.2020 Suomen luonnonsuojeluliiton 
Lapin piiri ry:n pyynnöstä toimittanut mainitut muistiot tiedoksi yhdistykselle. 

Asiassa on 3.9.2020 järjestetty tarkastus hakemuksen mukaisella 
toimintakiinteistöllä. Tarkastuspöytäkirja on lähetetty tarkastukseen 
osallistuneille sähköpostitse. Asiassa on lisäksi järjestetty 
ympäristönsuojeluasetuksen 13 §:n 2 momentin mukaiset neuvottelut lupa-
asian selvittämiseksi 5.10.2020 yhtiön Äänekosken tehtaalla sekä 2.11.2020 ja 
1.12.2020 koskien yhtiön aluehallintovirastolle toimittamia täydennyksiä. 
Neuvotteluista laaditut muistiot on lähetetty tapaamisten osapuolille 
sähköpostitse. 

Tapaamisista, tarkastuksesta ja neuvotteluista laaditut muistiot ja pöytäkirja on 
liitetty hakemusasiakirjoihin. Niitä ei ole liitetty julkisesti kuuluttamalla 
tiedoksi annettuihin asiakirjoihin. 

Hakemuksesta on tiedotettu julkaisemalla kuulutus ja hakemusasiakirjat 
lupaviranomaisen verkkosivuilla osoitteessa www.avi.fi/lupatietopalvelu 
27.5.–3.7.2020. Tieto kuulutuksesta on julkaistu myös Kemin ja Tornion 
kaupunkien ja Keminmaan kunnan verkkosivuilla. Hakemusta koskeva 
ilmoitus on julkaistu sanomalehdissä Lapin Kansa ja Kemi-Tornio 
kaupunkilehti. Hakemuksesta on lisäksi erikseen annettu tieto niille 
asianosaisille, joita asia erityisesti koskee. Aluehallintovirasto on pyytänyt 
hakemuksen johdosta lausunnon valituksenalaisesta päätöksestä tarkemmin 
ilmeneviltä viranomaisilta.  

Hakemuksen tiedoksiantokuulutuksen mukaan ympäristölupahakemus koskee 
Metsä Fibre Oy:n suunnitteleman uuden biotuotetehtaan rakentamista ja 
toimintaa Metsä Groupin nykyiselle tehdasalueelle Kemiin. 
Jätteenkäsittelyalueen voimassa olevan ympäristöluvan nro 132/2018/1 
mukaista loppusijoitettavan soodasakan määrää haetaan muutettavaksi vastaa-
maan kasvavaa tuotantoa. Vesilain mukaista lupaa haetaan sillan 
rakentamiseen Vähähaaran yli tehdasalueelle, Vähähaaran alueella tehtäviin 
vesialueiden täyttöihin sekä uusien vedenottorakenteiden ja pumppaamon 
rakentamiseen. Uusien vedenottorakenteiden johdosta haetaan 
tehdasintegraatin vedenottoluvan nro 2/2014/2 lupamääräyksen 1 muuttamista. 
Raakavedenotto Kemijoesta ei lisäänny nykyisestä, mutta tehdasintegraatin 
vedenottamo uusitaan. 

Hakemuksen tiedoksiantokuulutuksessa on lisäksi esitetty keskeiset tiedot 
tulevan tehtaan toiminnasta, YVA-menettelyn huomioon ottamisesta, 
toiminnan sijoittamispaikasta, tiedot olennaisista päästöistä ja syntyvistä 
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jätteistä, tiedot vesistövaikutuksista ja vahinkoarviosta sekä toiminnan 
aloittamislupaa ja valmistelulupaa koskevasta hakemuksesta. 

Metsä Fibre Oy on kuulutusajan jälkeen täydentänyt hakemusta 17.8.2020 
tarkentavilla tiedoilla siitä, että jäähdytysvesiä ei ole tarpeen jatkuvasti purkaa 
jäähdytystorneilta vesistöön, 21.8.2020 tarkentavilla tiedoilla biopellettien 
laadusta ja polttamisesta sekä kattilaan K10 tarvittavista 
parannustoimenpiteistä, 22.9.2020 lisätiedoilla soodakattilan mahdollisen 
NOx-pesurin investointi- ja käyttökustannuksista, 29.9.2020 lisätiedoilla 
hulevesien johtamisesta ja käsittelystä, 24.11.2020 lisätiedoilla käsiteltyjen 
jätevesien pitoisuuksista, 30.11.2020 päivitetyllä asemapiirustuksella, 
30.11.2020 ja 2.12.2020 lisätiedoilla kuoren ja biopellettien käytöstä, 
meluvallin toteutustavasta, liikenteen melusta, jäteveden tertiääripuhdistuksen 
vaikutuksesta metallipäästöön, ilmaan johdettavista SO2- ja TRS-päästöistä ja 
mereen johdettavista sulfaattipäästöistä sekä 4.12.2020 korjatuilla tiedoilla 
sulfaattipitoisuuksista ja -päästöistä.  

Yhtiö on 11.9.2020 toimittanut viranomaistarkastuksella pyydettyjä lisätietoja 
sekä täydentänyt näitä tietoja rikkihappolaitoksen NOx-päästöjen rajoittamista 
koskevilla tiedoilla 23.9.2020 ja 25.9.2020. Yhtiö on toimittanut lisätietoja 
rikkihappolaitoksen toiminnasta myös 29.10.2020 ja 30.11.2020 sekä tietoja 
energiatehokkuudesta 29.10.2020.  

Yhtiö on aluehallintoviraston pyynnöstä täydentänyt hakemusta 6.10.2020 
vesialueiden täyttöjä ja pohjasedimentin haitallisia aineita koskevalla 
tarkastelulla. Mainitusta täydennyksestä on pyydetty Lapin ELY-keskuksen 
lausunto. 

Yhtiö on 7.10.2020 muuttanut hakemusta soodakattilan NOx-päästöraja-arvon 
esityksen osalta sekä toimittanut 13.11.2020 kommentit luonnosvaiheessa 
oleva päätöksen kertoelmaosaan lukuun ”Valmistelulupa ja vakuus 
vesitaloushankkeille” asti.  

Kuulutusajan jälkeen toimitetut täydennykset on julkaistu aluehallintoviraston 
lupatietopalvelussa ja ne on kirjoitettu aluehallintoviraston päätöksen 
kertoelmaosaan.  

Oikeudellinen arviointi 

Yhdistys on valituksessaan vaatinut aluehallintoviraston päätöksen 
kumoamista kuulemisvirheiden perusteella. Aluehallintovirasto ei ole liittänyt 
kuulemisasiakirjoihin asiassa käytyjen viranomaisneuvotteluiden muistioita. 
Hakemusta ei ole täydentämisen jälkeen kuulutettu uudelleen.  

Hallituksen esityksessä eduskunnalle laeiksi ympäristönsuojelulain ja vesilain 
muuttamisesta (HE 268/2018 vp) on lupahakemuksen tiedoksiantoa ja 
lupahakemuksesta tiedottamista koskevan ympäristönsuojelulain 44 §:n 
yksityiskohtaisissa perusteluissa todettu muun ohella, että toimivaltainen 
lupaviranomainen saattaisi lupahakemuksen tiedoksi julkaisemalla 
kuulutuksen ja kuulutettavat hakemusasiakirjat verkkosivuillaan. 
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Ympäristölupahakemusta koskeva kuulutus pidettäisiin asiakirjoineen 
viranomaisen verkkosivuilla nähtävillä vähintään 30 päivän ajan. 
Toimivaltaisen lupaviranomaisen tehtävänä olisi huolehtia, että lupa-asian 
hakemusasiakirjat ovat sähköisesti nähtävillä vähintään kuulutusajan. Pykälän 
2 momentissa säilytettäisiin valtion lupaviranomaista koskeva vaatimus 
julkaista verkkosivuillaan yleisölle tarkoitettu, hakemusasiakirjoihin kuuluva, 
tiivistelmä, jonka luvan hakija on laatinut. Vaatimus perustuu 
teollisuuspäästödirektiiviin. 

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. Asiaa ei ole arvioitava toisin, vaikka viranomaisen asiakirjat 
ovat viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 1 §:n 1 momentin 
nojalla julkisia, jollei laissa toisin säädetä. Tähän nähden asiaa 
lupaviranomaisessa käsiteltäessä ei ole tapahtunut menettelyvirhettä, vaikka 
viranomainen ei olekaan julkaissut lupatietopalvelussa 
viranomaisneuvottelujen pöytäkirjoja ja aluehallintoviraston 
tarkastuspöytäkirjaa maastotarkastuksesta. Asiaa ei ole arvioitava toisin 
myöskään 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. 

Ympäristönsuojelulain ja vesilain 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. 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. Asiassa saadun selvityksen perusteella 
lupahakemusta koskeva kuulutuksesta ovat ilmenneet 
ympäristönsuojeluasetuksen 11 §:n 1 momentissa ja vesitalousasioista annetun 
valtioneuvoston asetuksen 21 §:ssä säädetyt olennaiset tiedot hakemuksen 
mukaisesta toiminnasta ja siitä aiheutuvista päästöistä ympäristöön. 
Hakemusasiakirjat on pidetty nähtävillä ja hakemuksesta on tiedotettu siten 
kuin ympäristönsuojelulain 44 §:ssä ja vesilain 11 luvun 10 §:ssä säädetään. 

Ympäristönsuojelulain ja vesilain säännösten mukaan hakijan on toimitettava 
asian ratkaisemiseksi riittävä selvitys. Tarvittaessa viranomaisen on varattava 
hakijalle tilaisuus täydentää puutteellista hakemusta. Hakemuksen uudelleen 
kuuluttamisen tarve täydentämisen jälkeen on lainsäädännössä jätetty pitkälti 
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viranomaisen harkintaan. Asiassa saadun selvityksen perusteella yhtiön 
hakemuksen täydennyksissä toimittamat tiedot eivät ole muuttaneet hakemusta 
olennaisella tavalla. Hakemuksesta kuulutettaessa ja muutoin tiedotettaessa ei 
näin ollen ole tapahtunut menettelyvirhettä, jonka johdosta valituksenalainen 
päätös olisi kumottava. 

Hakemusten eriyttäminen aluehallintovirastossa 

Sovellettuja oikeusohjeita 

Ympäristönsuojelulain 41 §:n mukaan, jos samalla toiminta-alueella 
sijaitsevalla usealla luvanvaraisella toiminnalla on sellainen tekninen ja 
toiminnallinen yhteys, että niiden ympäristövaikutuksia tai jätehuoltoa on 
tarpeen tarkastella yhdessä, toimintoihin on haettava lupaa samanaikaisesti eri 
lupahakemuksilla tai yhteisesti yhdellä lupahakemuksella. Lupaa voidaan 
kuitenkin hakea erikseen, jos hakemuksen johdosta ei ole tarpeen muuttaa 
muita toimintoja koskevaa voimassa olevaa lupaa. 

Ympäristönsuojelulain 46 §:n 1 momentin mukaan, jos ympäristön 
pilaantumisen vaaraa aiheuttavien eri toimintojen yhteisvaikutus on 
lupaharkinnan kannalta huomattava ja näiden toimintojen ympäristölupa-asiat 
ovat vireillä samassa lupaviranomaisessa, asiat on käsiteltävä ja ratkaistava 
samanaikaisesti, jollei sitä ole perustellusta syystä pidettävä tarpeettomana. 
Saman pykälän 2 momentin mukaan, jos 41 §:ssä tarkoitettuja toimintoja 
koskeva lupa-asia on pantu vireille eri lupahakemuksilla, hakemukset on 
käsiteltävä ja ratkaistava tarvittaessa samanaikaisesti ottaen huomioon 
toimintojen muodostama kokonaisuus. 

Ympäristönsuojelulain 47 §:n 1 momentin mukaan vesien pilaantumisen 
vaaraa aiheuttavaa toimintaa koskeva ympäristölupahakemus sekä samaa 
toimintaa koskeva vesilain mukainen lupahakemus ja hakemus tämän lain 34 
§:n 1 momentin 3 kohdassa tarkoitetun käyttöoikeuden saamiseksi on 
käsiteltävä yhdessä ja ratkaistava samalla päätöksellä, jollei sitä ole erityisestä 
syystä pidettävä tarpeettomana. Yhteiskäsittely ei ole tarpeen, jos toiminta 
edellyttää ympäristöluvan lisäksi pelkästään vesilain 4 luvun mukaista lupaa 
veden ottamiseen eikä veden ottamisen ja sen takaisin vesistöön päästämisen 
välillä ole välitöntä vesitaloudellista yhteyttä. 

Ympäristönsuojelulain 47 §:n 3 momentin mukaan edellä 1 momentissa 
tarkoitetut asiat käsitellään vesilain mukaisessa menettelyssä ottaen huomioon, 
mitä lupahakemuksen ja päätöksen sisällöstä säädetään tässä laissa tai tämän 
lain nojalla. 

Vesilain 11 luvun 12 §:n 1 momentin mukaan, jos hanke sisältää sekä tämän 
lain että ympäristönsuojelulain nojalla luvanvaraisia toimenpiteitä, 
sovelletaan, mitä lupahakemusten yhteiskäsittelystä säädetään 
ympäristönsuojelulain 47 §:ssä säädetään. 

Vesilain 11 luvun 12 §:n 2 momentin mukaan tämän lain mukainen 
lupahakemus ja samaa toimintaa tarkoittava ympäristönsuojelulain mukainen 
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vesien pilaantumista koskeva hakemus on käsiteltävä yhdessä ja ratkaistava 
samalla päätöksellä, jollei sitä ole erityisestä syystä pidettävä tarpeettomana. 
Yhteiskäsittely ei kuitenkaan ole tarpeen, jos hanke edellyttää ympäristöluvan 
lisäksi ainoastaan 4 luvun mukaista lupaa veden ottamiseen eikä veden 
ottamisen ja sen takaisin vesistöön päästämisen välillä ole välitöntä 
vesitaloudellista yhteyttä. 

Vesilain 11 luvun 13 §:n mukaan, jos hakemukset liittyvät läheisesti toisiinsa, 
lupaviranomainen voi käsitellä ne yhdessä, jos sitä on pidettävä 
tarkoituksenmukaisena eikä yhteinen käsittely kohtuuttomasti viivytä asian 
käsittelyä tai aiheuta muuta haittaa. 

Oikeudellinen arviointi 

Yhdistys on valituksessaan vaatinut aluehallintoviraston päätöstä 
kumottavaksi sillä perusteella, että yhtiön hakemuksen johdosta on annettu 
kolme erillistä päätöstä. Valituksen mukaan luvan pilkkomisella on tarkoitus 
estää kokonaisuudesta valittaminen sekä erottaa siihen oleellisesti kuuluvat 
kaatopaikka- ja vedenottolupa erillisiksi luviksi.  

Metsä Fibre Oy:n nykyisillä tehdastoiminnoilla on Pohjois-Suomen 
aluehallintoviraston 17.5.2019 antamallaan päätöksellä nro 64/2019 myöntämä 
ympäristölupa nykyiselle sellutehtaalle, Pohjois-Suomen aluehallintoviraston 
20.1.2014 antamallaan päätöksellä nro 2/2014/2 myöntämä vesitalouslupa 
koskien vedenottorakenteiden pysyttämistä ja pintaveden johtamista 
Kemijoesta sekä Pohjois-Suomen aluehallintoviraston 21.12.2018 antamallaan 
päätöksellä nro 132/2018/1 myöntämä ympäristölupa teollisuusjätteen 
loppusijoitusalueelle. Lupapäätökset ovat voimassa toistaiseksi. 

Metsä Fibre Oy:n 20.9.2019 aluehallintovirastossa vireille panema hakemus 
on sisältänyt hakemuksen uuden biotuotetehtaan ja jätevedenpuhdistamon 
ympäristö- ja vesitalousluvaksi sekä hakemuksen yhtiön voimassa olevan 
vedenottoluvan lupamääräyksen 1 ja tehdaskaatopaikan ympäristöluvan 
lupamääräyksen 1 muuttamiseksi. Hakemus on annettu tiedoksi julkisesti 
kuuluttamalla 27.5.–3.7.2020. Vedenottoluvan lupamääräyksen 1 muuttamista 
ja tehdaskaatopaikan ympäristöluvan lupamääräyksen 1 muuttamista koskevat 
asiakirjat ovat sisältyneet tiedoksi annettuihin hakemusasiakirjoihin. 
Aluehallintovirasto on edeltä tästä päätöksestä tarkemmin ilmenevästi 
ratkaissut mainitut kolme hakemusta samanaikaisesti mutta eri päätöksillä. 

Hallinto-oikeus toteaa, että yhtiön nyt kysymyksessä oleville toiminnoille on 
jo nykyisellään ollut kolme erillistä lupapäätöstä. Hallinto-oikeus katsoo, että 
aluehallintovirasto on voinut antaa uutta biotuotetehdasta koskevan ympäristö- 
ja vesitalousluvan sekä tehtaan vedenottoa ja tehdaskaatopaikkaa koskevien 
toistaiseksi voimassa olevien lupapäätösten muuttamista koskevat päätökset 
erillisinä päätöksinä. Aluehallintovirasto on valituksenalaisesta päätöksestä 
ilmenevästi käsitellyt mainitut kolme hakemusta samanaikaisesti ja antanut 
niitä koskevat päätökset valituksenalaisen päätöksen kanssa samanaikaisesti. 
Tähän nähden ja kun otetaan huomioon mainituissa päätöksissä käsiteltyjen 
toimintojen vaikutukset ja niiden erillisyys sekä toisistaan eroava luonne, eri 
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toimintojen lupa-asioiden samanaikainen käsittely on toteutettu 
lupaviranomaisessa edellä mainittujen ympäristönsuojelulain ja vesilain 
säännösten mukaisesti. Asiassa ei ole tapahtunut yhdistyksen valituksessa 
väitettyä menettelyvirhettä. 

Ympäristövaikutusten arviointimenettelyn riittävyys 

Sovellettuja oikeusohjeita 

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. 

Ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain (252/2017, YVA-
laki) 1 §:n mukaan tämän lain tavoitteena on edistää ympäristövaikutusten 
arviointia ja arvioinnin yhtenäistä huomioon ottamista suunnittelussa ja 
päätöksenteossa sekä samalla lisätä kaikkien tiedon saantia ja 
osallistumismahdollisuuksia. 

YVA-lain 3 §:n 1 momentin mukaan tätä lakia ja ympäristövaikutusten 
arviointimenettelyä sovelletaan hankkeisiin ja niiden muutoksiin, joilla 
todennäköisesti on merkittäviä ympäristövaikutuksia. Ympäristövaikutusten 
arviointimenettelyssä arvioitavat hankkeet ja niiden muutokset luetellaan 
liitteessä 1.  

YVA-lain liitteen 1 hankeluettelon kohdan 5 a mukaan YVA-menettelyä 
sovelletaan massatehtaaseen. 

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 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 25 §:n 1 momentin mukaan tässä laissa tarkoitettua hanketta 
koskevaan lupahakemukseen on ennen päätöksentekoa liitettävä 
ympäristövaikutusten arviointiselostus ja perusteltu päätelmä. 
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YVA-lain 26 §:n mukaan lupapäätökseen on sisällytettävä perusteltu päätelmä, 
ja siinä on asianmukaisesti otettava huomioon arviointiselostusta koskevien ja 
mahdollisten 29 §:ssä tarkoitettujen kansainvälisten kuulemisten tulokset. 
Päätöksestä on käytävä ilmi, miten arviointiselostus, perusteltu päätelmä ja 
mahdolliset 29 §:ssä tarkoitetut kansainvälistä kuulemista koskevat asiakirjat 
on otettu huomioon. 

YVA-lain 27 §:n 1 momentin mukaan lupaviranomaisen on varmistettava, että 
perusteltu päätelmä on ajan tasalla lupa-asiaa ratkaistaessa. 

YVA-lain 28 §:n 2 momentin mukaan ympäristöministeriön on varattava 
Suomea velvoittavan kansainvälisen sopimuksen osapuolena olevan toisen 
valtion toisen valtion viranomaisille sekä niille, joiden oloihin tai etuihin 
hanke saattaa vaikuttaa, yhteisöille ja säätiöille tilaisuus osallistua 
ympäristövaikutusten arviointimenettelyyn, jos hankkeella on todennäköisesti 
merkittäviä ympäristövaikutuksia kyseisen valtion alueella. 

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; --- 3) selvitys 
hankkeen ja sen vaihtoehtojen suhteesta maankäyttösuunnitelmiin sekä 
hankkeen kannalta olennaisiin luonnonvarojen käyttöä ja ympäristönsuojelua 
koskeviin suunnitelmiin ja ohjelmiin; --- 6) arvio ja kuvaus hankkeen ja sen 
kohtuullisten vaihtoehtojen todennäköisesti merkittävistä 
ympäristövaikutuksista; ---. 

Tiettyjen julkisten ja yksityisten hankkeiden ympäristövaikutusten arvioinnista 
annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (2011/92/EU, 
kodifikaatio, YVA-direktiivi) 1 artiklan 2 a kohdan mukaan tässä direktiivissä 
tarkoitetaan ’hankkeella’: rakennustyön tai muun laitoksen tai suunnitelman 
toteuttamista; muuta luonnonympäristöön ja maisemaan kajoamista mukaan 
lukien maaperän luonnonvarojen hyödyntäminen. 

Asiassa saatu selvitys  

Metsä Fibre Oy on liittänyt ympäristölupahakemukseensa Kemin 
biotuotetehtaan ympäristövaikutuksen arviointiselostuksen (15.9.2019). YVA-
selostuksessa on arvioitu kahta eri hankevaihtoehtoa. Vertailuvaihtoehtona 
(VE0) on nykyisen sellutehtaan käytön jatkaminen kunnossa pitäen. 
Vaihtoehtona 1 (VE1) rakennetaan uusi biotuotetehdas, jonka kapasiteetti on 
1,5 miljoonaa tonnia sellua vuodessa. YVA-selostuksessa on esitetty 
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hankevaihtoehtojen prosessikuvaus, raaka-aineet ja keskeiset päästöt 
ympäristöön sekä rakennus- ja purkutöiden aiheuttamat ympäristövaikutukset. 
Vaihtoehtoon 1 sisältyy alavaihtoehtoja, jotka liittyvät liikenneratkaisuihin 
sekä jäte- ja jäähdytysvesien purkupaikkoihin. Liikennereittivaihtoehtoja on 
ollut tarkastelussa kaksi kappaletta ja jäte- ja jäähdytysvesien 
purkupaikkavaihtoehtoja viisi kappaletta.  

YVA-selostuksessa on arvioitu muun ohella hankkeen vaikutuksia vesistöön ja 
kalastoon, yhdyskuntarakenteeseen ja maankäyttöön, ilmanlaatuun, 
kasvihuonekaasupäästöihin, jätteisiin, kasvillisuuteen, eläimistöön ja 
suojelukohteisiin, maisemaan ja kulttuuriympäristöön, maa- ja kallioperään 
sekä pohjaveteen, liikenteeseen, meluun, tärinään ja runkomeluun sekä esitetty 
hankkeen sosiaaliset vaikutukset, onnettomuus- ja häiriötilanteet ja laitoksen 
käytöstä poisto. YVA-selostuksessa on lisäksi esitetty vaihtoehtojen 
ympäristövaikutusten vertailu ja merkittävyyden arviointi, arvio parhaan 
käyttökelpoisen tekniikan soveltamisesta sekä suunnitelma toiminnan 
vaikutusten tarkkailusta.  

YVA-selostuksessa on lisäksi arvioitu hankevaihtoehtojen rakentamisen ja 
toiminnan aikaisia vaikutuksia luonnonvaroihin. YVA-selostuksessa on 
esitetty käytetyt arviointimenetelmät ja niihin liittyvät epävarmuustekijät, 
puunhankinnan toimintaperiaatteet, kestävät hakkuumahdollisuudet ja 
yhteisvaikutukset muiden hankkeiden kanssa, puunhankinnan vaikutukset 
metsäluontoon ja ekologiseen kestävyyteen, toimintaperiaatteet metsäluonnon 
monimuotoisuuden edistämiseksi ja puunkorjuusta vesistöihin aiheutuvan 
hajakuormituksen ehkäisemiseksi, puunhankinnan vaikutukset 
virkistyskäyttöön, maisemaan ja kulttuuriympäristöön sekä puunhankinnan 
vaikutukset kasvihuonekaasutaseeseen ja hiilinieluihin. 

YVA-selostuksen mukaan uuden biotuotetehtaan puuntarve on vaihtoehdossa 
VE1 yhteensä 7,6 miljoonaa m3 vuodessa. Tällä hetkellä puuta käytetään 3,1 
miljoonaa m3/a, joten lisäpuun tarve on 4,5 miljoonaa m3/a. Metsä Groupin 
puunhankinnan toimitusvirrat muuttuvat vaihtoehdossa VE1 koko Itämeren 
alueella ja kuitupuun kokonaishankintamäärä kasvaa noin viidenneksen, 
Suomen hankintamäärä noin viidenneksen ja Pohjois-Suomen noin 
kolmanneksen. Biotuotetehtaan puunhankinnasta pääosa, 65–75 %, hankitaan 
Lapin, Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun maakuntien alueelta sisältäen Metsä 
Groupin oman hankinnan sekä muiden toimijoiden toimitukset. Tuontipuun 
osuuden on arvioitu olevan 10–20 % hankintamääristä. Tuontipuuta on 
arvioitu hankittavan Ruotsista maakuljetuksina, Itämeren alueelta 
laivakuljetuksina sekä mahdollisesti Venäjältä rautatiekuljetuksina. 
Sahahakkeen osuus on arvioitu olevan 10–15 % puutarpeesta ja se hankitaan 
pääasiassa Suomesta. 

YVA-selostuksen mukaan Kemin uuden biotuotetehtaan kanssa 
yhteisvaikutuksia on lähinnä Boreal Bioref Oy:n Kemijärven, Kaicell Fibers 
Oy:n Paltamon ja Stora Enso Oyj:n Oulun hankkeilla, sillä tehtaiden 
puunhankinta-alue on osittain tai kokonaan sama. Näiden neljän hankkeen 
puuraaka-aineen tarve on yhteensä 11,4 miljoonaa m3 vuodessa. Jos 
sahahakkeen osuus olisi hankittavasta raaka-ainemäärästä 15 % ja ulkomailta 
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hankittava osuus olisi 10 %, olisi näiden neljän tehtaan tarvitsema kuitupuun 
määrä yhteensä noin 8 miljoonaa m3 vuodessa. Tästä noin 6 miljoonaa m3 
voidaan hankkia kestävästi vuosittain Lapin, Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun 
alueilta jaksolla 2025–2034. 

YVA-selostuksen mukaan Ruotsissa oleville asianosaisille on varattu 
mahdollisuus osallistua YVA-prosessiin. YVA-menettelyn seurantaryhmään 
on kutsuttu muiden ohella Ruotsista Haaparannan ja Kalixin kaupungit sekä 
Naturvårdsverket. 

Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on hankkeen YVA-
yhteysviranomaisena 22.11.2019 pyytänyt yhtiötä täydentämään YVA-
selostusta todellisen nykytilanteen ja uuden biotuotetehtaan vaihtoehtojen 
välisistä vesistövaikutusten eroja, vastaanottavan vesistön nykytilan kuvausta, 
jäähdytysvesien johtamista ja vaikutusten ehkäisemistä sekä jätevesien COD- 
ja AOX-päästöjä kuvaavilta osin. Yhtiö on täydentänyt YVA-selostusta 
pyydetyllä tavalla. 

Lapin ELY-keskus on 6.3.2020 antanut YVA-yhteysviranomaisen perustellun 
päätelmän dnro LAPELY/982/2019 Metsä Fibre Oy:n Kemin 
biotuotetehdashankkeesta ja todennut, että arviointiselostus ja täydennys 
täyttävät yhdessä pääsääntöisesti YVA-lain 19 §:n 2 momentin sekä YVA-
asetuksen 4 §:n arviointiselostuksen sisältövaatimukset sekä ovat laadultaan 
kokonaisuutena riittäviä. Yhteysviranomainen on huomauttanut joistakin 
arviointiselostuksen puutteista ja todennut, että nämä ovat täydennettävissä ja 
tarkennettavissa hankkeen myöhemmässä jatkosuunnittelussa ja 
ympäristölupahakemusta laadittaessa sekä osana muuta yhtiön toimintaa.  

ELY-keskus on pitänyt arviointiselostuksen ilmapäästöjä kuvaavan osuuden 
puutteena puun korjuun päästöjen suppeaa arviointia. Muun muassa 
korjuulaitteiden aiheuttamat hiilidioksidipäästöt on jätetty tarkastelun 
ulkopuolelle, samoin kuin puuvarastoinnista aiheutuvat VOC-päästöt. 

Luonnonvaroja ja luonnon monimuotoisuutta koskevien vaikutusten osalta 
ELY-keskus on todennut muun ohella, että vaikutuksia raaka-aineen 
riittävyyden osalta on tarkasteltu riittävällä tasolla. Myös puunhankinta-alue 
on kuvattu riittävällä tasolla. Metsäluontoon kohdistuvien vaikutusten 
arviointiin liittyy epävarmuuksia, koska hakkuiden kohdentumista ei tarkasti 
voi tietää etukäteen. Täsmällisen arvion tekeminen on tämän vuoksi 
haasteellista, mutta uhanalaisuuskehitys huomioiden vaikutuksen suuruus 
lienee suurempi kuin vähäinen. Toisaalta yksittäisessä ympäristövaikutusten 
arvioinnissa ei voida ratkaista metsälain, luonnonsuojelulain tai yleisten 
metsänhoitosuositusten mahdollista riittämättömyyttä metsäluonnon tai 
metsälajien uhanalaistumiskehityksen katkaisemisessa. Puunhankinnan 
vaikutuksia metsien monikäyttöön on tarkasteltu varsin yleisellä tasolla. 
Huomioiden yhteisvaikutukset muiden suunniteltujen hankkeiden kanssa, tulee 
puunhankinta Pohjois-Suomessa lähestymään puuntuotannollisesti kestävän 
hakkuumäärän ylärajaa. Arviointiselostuksessa on kuvattu yleisellä tasolla 
metsien hiilensidontaan ja -vapautumiseen liittyvät mekanismit ja 
hakkuutapojen vaikutukset hiilitaseeseen sekä ennustettu hiilensidonta 
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Suomen metsissä. Arviointi todennäköisesti aliarvioi lyhyen aikavälin 
vaikutuksia hiilinieluihin. Hakkuiden kokonaisvaikutus hiilinieluihin on 
hankalasti määritettävä suure, kun huomioidaan puun käytön välilliset 
vaikutukset. Arvioinnissa olisi voitu huomioida paremmin alan viimeaikaisia 
tutkimustuloksia sekä tuoda esiin myös tutkimukseen liittyvää epävarmuutta 
esimerkiksi luonnonprosesseihin ja ilmastonmuutokseen liittyen.  

Metsä Fibre Oy on ympäristölupahakemuksen liitteenä toimittanut selostuksen 
YVA-yhteysviranomaisen perustellun päätelmän huomioon ottamisesta 
ympäristölupahakemuksessa. Puunhankintaa koskevilta osin yhtiö on 
todennut, että vaikutukset metsien monimuotoisuuteen ja hiilinieluihin eivät 
kuulu ympäristölupamenettelyyn. Yhtiö on ehdottanut Lapin ELY-keskukselle 
erillisen keskusteluprosessin järjestämisestä asioiden selventämiseksi ja 
edistämiseksi. 

Oikeudellinen arviointi 

Yhdistys on valituksessaan vaatinut aluehallintoviraston päätöksen 
kumoamista ja asian palauttamista aluehallintovirastolle uudelleen 
käsiteltäväksi siten, että ympäristövaikutusten arvioinnissa otetaan huomioon 
tehtaan puunhankinnan vaikutukset metsien monimuotoisuuteen, lajikatoon, 
vesistöihin ja päästöihin. Koska hanke nojaa sijaintinsa johdosta myös Ruotsin 
metsävaroihin, olisi asiassa tullut tehdä kansainvälinen YVA-menettely 
metsähakkuiden ja luonnon monimuotoisuuden heikkenemisen osalta. YVA-
selostuksessa on kuvattu puutteellisesti hankkeen vaikutukset metsien 
hiilinieluihin ja uhanalaisille eliölajeille sekä käytettävät 
puunhankintamenetelmät. Yhtiö on määrättävä tekemään korjattu 
ympäristövaikutusten arviointi valituksesta tarkemmin ilmenevällä tavalla.  

Hallinto-oikeus toteaa, että asiassa on YVA-lain 3 §:n 1 momentin mukaisena 
ympäristövaikutusten arviointimenettelyn kohteena ja YVA-direktiivin 1 
artiklan 2 kohdassa tarkoitettuna hankkeena ollut Metsä Fibre Oy:n Kemiin 
sijoitettava uusi biotuotetehdas ja sen vertailuvaihtoehtona toiminnan 
jatkaminen nykyisessä sellutehtaassa. Puunhankinta on kuulunut YVA-
menettelyyn siltä osin, kuin kysymys on ollut hankkeesta aiheutuvien 
välittömien ja välillisten ympäristövaikutusten tunnistamisesta ja 
arvioimisesta.  

Edellä asiassa saadussa selvityksessä kuvatusti YVA-selostuksessa on arvioitu 
puunhankintaa ja siitä aiheutuvia ympäristövaikutuksia monipuolisesti. YVA-
selostus sisältää myös kuvauksen metsäluonnolle aiheutuvien haitallisten 
vaikutusten lieventämiskeinoista. YVA-yhteysviranomaisena toimivan Lapin 
ELY-keskuksen antaman perustellun päätelmän mukaan puunhankintaa 
koskevien vaikutusten arviointi on osin ollut yleispiirteistä. Hallinto-oikeus 
kuitenkin katsoo, kuten ELY-keskus, että metsäluonnon monimuotoisuuden 
turvaamisesta ja uhanalaisten eliölajien suojelusta säädetään metsälain ja 
luonnonsuojelulain nojalla eikä yksittäistä hanketta koskevassa YVA-
menettelyssä. Asiassa saadun selvityksen perusteella ja YVA-lain tavoite 
huomioon ottaen yhtiön YVA-selostusta on pidettävä YVA-lain 19 §:n 2 
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momentin mukaisesti riittävänä puunhankintaa ja siitä aiheutuvia vaikutuksia 
koskevilta osin.  

Kansainvälistä YVA-menettelyä koskevan vaatimuksen osalta hallinto-oikeus 
toteaa, että asiassa saadun selvityksen perusteella YVA-menettelyn yhteydessä 
on huolehdittu Ruotsin viranomaisten ja Ruotsissa olevien asianosaisten 
riittävästä kuulemisesta. YVA-menettely on YVA-lain 28 ja 29 §:t huomioon 
ottaen suoritettu asianmukaisesti. 

Uuden ympäristövaikutusten arvioinnin tekemistä koskevan vaatimuksen 
osalta hallinto-oikeus toteaa, että asiassa saadun selvityksen perusteella ja 
Lapin ELY-keskuksen perusteltu päätelmä huomioon ottaen hankkeesta 
laadittu YVA-selostus täyttää YVA-lain 19 §:n 2 momentin ja YVA-asetuksen 
4 §:n vaatimukset myös muilta osin. Aluehallintovirasto on liittänyt YVA-
menettelyä koskevat keskeiset tiedot valituksenalaisen päätöksen 
kertoelmaosaan.  

Aluehallintovirasto on valituksenalaisen päätöksen perusteluissa todennut 
muun ohella, että arviointiselostus ja perusteltu päätelmä on lupakäsittelyssä ja 
lupapäätöksessä otettu huomioon lupahakemuksen täydennyskehotuksia ja 
lisätietopyyntöjä laadittaessa, lupamääräyksiä asetettaessa ja luvan 
myöntämisen edellytyksiä harkittaessa. Lupahakemuksessa, siihen tehdyt 
täydennykset mukaan lukien, on otettu huomioon yhteysviranomaisen 
perustellussa päätelmässä esitetyt ympäristölupavaihetta koskevat selvitys- ja 
täsmennystarpeet. Hankkeen YVA-menettelyn ja lupakäsittelyn aikana tehdyt 
ympäristövaikutusten arvioinnit ovat kokonaisuutena riittävät asian 
ratkaisemiseksi. Hankkeessa tai sen päästöissä ei ole lupaprosessin aikana 
tapahtunut sellaisia muutoksia, että tehty ympäristövaikutusten 
arviointiselostus ei olisi ajantasainen.   

Edellä mainituilla perusteilla hallinto-oikeus katsoo, että lupamenettelyssä ja 
valituksenalaisessa päätöksessä on huomioitu hankkeen ympäristövaikutusten 
arviointimenettely siten kuin YVA-lain 25 ja 26 §:issä sekä 27 §:n 1 
momentissa säädetään. 

Hallinto-oikeus kiinnittää lisäksi huomiota siihen, että aluehallintovirasto on 
käsittelyratkaisullaan jättänyt tutkimatta ympäristövaikutusten 
arviointimenettelyn puutteellisuutta koskevat vaatimukset. Aluehallintovirasto 
on käsittelyratkaisun perusteluissa todennut ottaneensa ympäristövaikutusten 
arvioinnin lupaharkinnassa huomioon YVA-lain 25–27 §:ien mukaisesti 
luparatkaisusta ja sen perusteluista ilmenevällä tavalla. Lisäksi 
aluehallintovirasto on viitannut YVA-lain 34 §:n 2 momenttiin. Hallinto-
oikeus toteaa, että mainittu YVA-lain 34 §:n 2 momentti koskee 
muutoksenhakijan oikeutta vedota valituksessaan muun ohella siihen, että 
YVA-menettely on suoritettu puutteellisesti. Momentti ei siis koske 
menettelyä lupaviranomaisessa. 

Arvioinnin huomioon ottamisesta lupamenettelystä säädetään YVA-lain 25–27 
§:issä, kuten aluehallintovirastokin on käsittelyratkaisun perusteluissa 
todennut. Mainittujen lainkohtien nojalla lupaviranomaisen on päätöstä 
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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. 
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. Koska aluehallintovirasto kuitenkin on 
edellä kuvatusti ympäristöluparatkaisun perusteluista ilmenevällä tavalla 
ottanut kantaa ympäristövaikutusten arvioinnin riittävyyteen suhteessa asian 
ratkaisemiseen, ja kun otetaan huomioon valitus perusteineen, ei 
valituksenalaista päätöstä ole syytä tältä osin muuttaa. 

Puunhankinnan ja siihen liittyvän luonnon monimuotoisuuden huomioon 
ottaminen hakemuksessa ja lupaharkinnassa 

Sovellettuja oikeusohjeita 

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 
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 39 §:n 2 momentissa säädetään lupahakemuksen 
sisällöstä. 

Ympäristönsuojelulain 83 §:n 2 momentin mukaan lupapäätöksestä on käytävä 
ilmi, miten vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annetun lain mukaiset 
vesienhoitosuunnitelmat ja merenhoitosuunnitelma on otettu huomioon. 

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. 
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Ympäristönsuojelusta annetun valtioneuvoston asetuksen (713/2014, 
ympäristönsuojeluasetus) 2 luvussa 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. Edelleen samaan lukuun 
sisältyvän 5 §:n 1 momentin 3 kohdan mukaan, jos laitos aiheuttaa päästöjä 
vesistöön, lupahakemuksessa on oltava muun ohella selvitys toiminnan 
vaikutuksesta veden laatuun, kalastoon ja muihin vesieliöihin. 

Oikeudellinen arviointi 

Yhdistys on valituksessaan katsonut, että aluehallintoviraston päätös on 
ympäristölainsäädännön, ympäristövaikutusten arviointidirektiivin, 
vesipuitedirektiivin, luontodirektiivin, ilmastolain, biodiversiteettisopimuksen 
ja hyvän hallintotavan vastainen, koska puunhankinnan aiheuttamat 
vaikutukset on jätetty ympäristölupamenettelyn ulkopuolelle, ja päätös on 
tämän vuoksi kumottava.  

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.  

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 koskenut Kemiin 
suunnitellun biotuotetehtaan ja siihen kuuluvien osaprosessien toimintaa. 
Hakemuksen mukaan biotuotetehtaan raaka-aineina käytetään kuitupuuta ja 
sahahaketta. Raaka-aineiden käyttö lisääntyy merkittävästi verrattuna 
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nykyiseen toimintaan. Hakemuksessa on edellä tässä päätöksessä kuvatulla 
tavalla esitetty toiminnassa käytettäviä puunhankintamenetelmiä ja niiden 
vaikutuksia sekä lisääntyvästä puunhankinnasta yhdessä ilmastonmuutoksen 
kanssa aiheutuvia hajakuormitusvaikutuksia Kemijoen kuormitukseen pitkällä 
aikavälillä. Hakemuksella ei kuitenkaan ole haettu eikä valituksenalaisella 
päätöksellä ole myönnetty ympäristölupaa biotuotetehtaan raaka-aineena 
tarvittavan puun hankintaan.  

Hallinto-oikeus toteaa, että puuraaka-aineen hankintaa 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. Puunhankinta 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 puunhankinta-
alueen lisääntyvän hajakuormituksen vaikutuksia Kemijoen tai toisaalta 
myöskään Kemin edustan merialueen vedenlaatuun eikä luonnon 
monimuotoisuuteen. Kysymyksessä olevan hankkeen vaikutuksia 
luonnonarvoihin tarkastellaan ympäristölupaharkinnassa vain hakemuksessa 
tarkoitetun toiminnan sijaintipaikan ja toiminnasta aiheutuvien päästöjen 
vaikutusalueen osalta, eikä luonnon monimuotoisuus näin ollen tule 
lupaharkinnassa huomioon otettavaksi valituksessa 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. Valituksessa 
viitatuilla YK:n biodiversiteettisopimuksella, EU:n luonnon 
monimuotoisuusstrategialla tai lintu- ja luontodirektiivin säännöksillä ei nyt 
kysymyksessä olevassa asiassa ole sellaista oikeudellista merkitystä, että 
ympäristönsuojelulain ja vesilain sekä niissä viitattujen muiden lakien ja 
asetusten säännöksiin perustuvaa lupaharkintaa olisi arvioitava toisin kuin 
aluehallintovirasto on tehnyt. 

Valituksessa on lisäksi viitattu siihen, että hankekokonaisuuden 
jätevesipäästöjä ja hajakuormitusvaikutuksia ei ole arvioitu 
vesipuitedirektiivin ja unionin tuomioistuimen Weser-tuomion mukaisesti. 
Valituksessa on myös todettu, että aluehallintoviraston perusteluissaan 
viittaama Kemijoen vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelma ei ole luvan 
hakijan laatima selvitys, mistä johtuen perustelut ovat harhaanjohtavat. 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 
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hyvän kemiallisen tilan saavuttamisen. Ympäristönsuojelulain 49 §:n 2 kohta, 
51 §:n 1 momentti ja 83 §:n 2 momentti huomioon ottaen luvan myöntämisen 
edellytyksiä suhteessa Weser-tuomiossa esitettyyn tarkastellaan 
ympäristölupaharkinnassa lupahakemuksen lisäksi keskeisesti alueellisen 
vesienhoitosuunnitelman ja vesienhoidon toimenpideohjelman sekä niistä 
ilmenevien vesimuodostumia koskevien tietojen perusteella. 
Aluehallintoviraston on siten tullut ottaa huomioon vesienhoitosuunnitelmasta 
ja toimenpideohjelmasta ilmenevät tiedot osana lupaharkintaa. 

Kemijoen vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelmassa vuosille 2022–2027 
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. Hallinto-oikeus toteaa, että 
nämä toimenpiteet eivät kuitenkaan kohdistu nyt kysymyksessä olevan 
biotuotetehtaan toteutettavaksi.  

Aluehallintovirasto on valituksenalaisen päätöksen perusteluissa todennut 
muun ohella, että luvan myöntämisen edellytyksiä harkittaessa on tarkasteltu, 
miten hanke vaikuttaa alueen vesienhoitosuunnitelmassa esitettyjen 
tilatavoitteiden toteutumiseen ja miten merenhoitosuunnitelma on otettu 
huomioon. Aluehallintoviraston lupaharkinta on pohjautunut enimmäkseen 
kolmannen suunnittelukauden (vuodet 2022–2027) alustavaan 
tilaluokitukseen, joka perustuu uudempaan aineistoon kuin vuosille 2016–
2021 hyväksytty tilaluokitus ja jonka voidaan siten arvioida kuvaavan nykyistä 
tilannetta paremmin. Osana tätä arviointia aluehallintovirasto on arvioinut 
biotuotetehtaan yhteisvaikutuksia hankkeeseen liittyvän puunhankinnan ja 
muun hajakuormituksen kanssa. Aluehallintoviraston näkemyksen mukaan 
hankkeesta aiheutuva puunhankinnan kasvu Kemijoen valuma-alueella voi 
lisätä omalta osaltaan Kemijoen ainevirtaamia ja siten vaikuttaa myös Kemin 
edustan merialueen tilaan. Hankkeeseen liittyvän puunhankinnan ja 
jätevesipäästöjen yhteisvaikutuksia Kemin edustan merialueella ei kuitenkaan 
voida arvioida niin merkittäviksi, että ne aiheuttaisivat merkittävää vesistön 
pilaantumista, heikentäisivät vesien tilaa ja estäisivät vesienhoitosuunnitelman 
tavoitteiden toteutumista. 

Hallinto-oikeus toteaa, että aluehallintovirasto on valituksenalaisen päätöksen 
perusteluista ilmenevällä tavalla lupaharkinnassaan ottanut Kemijoen 
vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelman ja toimenpideohjelman sekä niissä 
hajakuormituksesta esitetyt tiedot huomioon ympäristönsuojelulain 51 §:ssä 
säädetyllä tavalla sekä hakemuksessa esitetyt puunhankinnan vaikutuksia 
koskevat selvitykset riittävästi. Näin ollen metsätalouden vesistövaikutuksia ei 
ole ollut tarpeen tarkastella valituksenalaisessa päätöksessä enemmälti. 
Laajempi tarkastelu ei ole ollut tarpeen myöskään unionin tuomioistuimen 
Weser-tuomiossa lausutun perusteella eikä vesipuitedirektiivin 10 artiklassa 
mainitun yhdistetyn lähestymistavan toteuttamiseksi. Valituksenalainen päätös 
ei siten ole kansallisen lainsäädännön tai unionin säädösten vastainen 
puunhankinnan huomioon ottamista koskevilla valitusperusteilla. Hallinto-
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oikeus lisäksi toteaa, että tässä asiassa ei ole kysymys 
vesienhoitosuunnitelmien lainmukaisuuden arvioimisesta.  

Hallinto-oikeus kiinnittää lisäksi huomiota aluehallintoviraston 
käsittelyratkaisuun, jolla se on jättänyt tutkimatta biojalostamon raaka-aineena 
olevan puun hankkimista ja siitä aiheutuvia vaikutuksia koskevat vaatimukset. 
Ratkaisua on mainitulta osin perusteltu muun ohella viittaamalla 
ympäristönsuojelulain 5 §:n 1 momentin 3 kohtaan ja toteamalla, että tehtaan 
raaka-aineen hankinnan ja sen varmistamiseksi harjoitettavan metsätalouden 
aiheuttamat päästöt ja vaikutukset luonnon monimuotoisuuteen eivät ole asia, 
joka olisi osa kyseessä olevan laitoksen toimintaa. Osin Kemijoen valuma-
alueella tapahtuvan puunhankinnan, muun Kemijoen alueen hajakuormituksen 
ja pistemäisen kuormituksen sekä tehdastoiminnan arvioidut yhteisvaikutukset 
Kemin edustan merialueen vesistön tilaan on lupaharkinnassa tarkasteltu ja 
otettu huomioon ympäristönsuojelulain 49 §:n mukaisesti.  

Edeltä ilmenevällä tavalla aluehallintovirasto on siten yhtäältä jättänyt 
puunhankintaa koskevat vaatimukset tutkimatta mutta on toisaalta osana 
lupaharkintaa ja päätöksen perusteluita tosiasiassa tutkinut mainitut 
vaatimukset ja vastannut niihin. 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. Kun kuitenkin otetaan huomioon edellä puunhankinnan merkityksestä 
esitetyt seikat ja aluehallintoviraston suorittaman lupaharkinnan laajuus sekä 
valitus perusteineen, ei valituksenalaista päätöstä ole syytä mainitun 
käsittelyratkaisun vuoksi muuttaa. 

Hakemukseen liitettyjen selvitysten riittävyys 

Yhdistys on valituksessaan vaatinut aluehallintoviraston päätöksen 
kumoamista sillä perusteella, että hakemukseen ei ole liitetty riittäviä 
selvityksiä puunhankinnan ja puunjalostustoiminnan kokonaisuutena 
aiheuttamista ympäristö-, vesistö-, ilmasto- ja luontovaikutuksista. 
Hankekokonaisuuden ympäristö- ja vesistövaikutuksien yhteisvaikutuksia 
muiden pistekuormituksien sekä hajakuormituksien kanssa ei ole selvitetty 
riittävästi. Hakija ei ole hakemuksessaan esittänyt vaihtoehtoja 
hankekokonaisuuden suuruusluokalle. Tehtaan toiminnasta ilmaan aiheutuvat 
hiukkas-, rikki- ja typpioksidipäästöt sekä kasvihuonekaasupäästöt on 
selvitetty puutteellisesti. Lupahakemuksessa ei ole esitetty riittäviä selvityksiä 
vesi- ja ilmapäästöihin sisältyvistä haitallisista aineista.  

Puunhankinnan vaikutusten selvittämisen ja huomioon ottamisen osalta 
hallinto-oikeus viittaa edellä tässä päätöksessä lausumaansa.  
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Hallinto-oikeus toteaa, että biotuotetehtaan toiminnalle on oltava 
ympäristölupa ympäristönsuojelulain 27 §:n 1 momentin ja liitteen 1 taulukon 
1 kohdan 1 a nojalla. Laissa ei ole säädetty hakemuksen mukaisen toiminnan 
kokoluokkaa tai sitä, että hakemuksessa tulisi esittää vaihtoehtoisia 
suuruusluokkia haetulle toiminnalle. Ympäristöluvan myöntämisen 
edellytykset arvioidaan hakemuksessa esitettyjen tietojen pohjalta 
ympäristönsuojelulain 49 §:ssä säädetyllä tavalla.  

Päästöjä vesistöön koskevien selvitysten puutteellisuutta koskevan väittämän 
osalta hallinto-oikeus toteaa, että biotuotetehtaan ympäristölupahakemukseen 
on liitetty tehtaan jätevesipäästöjen vaikutusmallinnus, jota yhtiö on 
myöhemmin päivittänyt vastaamaan valituksenalaisen päätöksen 
lupamääräysten mukaisten päästöjen vaikutuksia. Mallinnuksiin sisältyy 
epävarmuustarkastelu, jonka mukaan mallinnetut kuormitustekijöiden 
pitoisuudet vastaavat vesialueella mitattuja pitoisuuksia. Mallinnuksen 
lähtötietoina käytetyt tiedot veden lämpötilasta ja meriveden korkeudesta 
vastaavat mitattuja tietoja ja mallinnuksessa käytetty jäämalli toteutunutta 
jäätilannetta. Mallinnuksessa esitetty epävarmuustarkastelu on riittävä ja 
mallinnuksen laskentatuloksia voidaan pitää oikeina ja luotettavina. 
Mallinnuksissa on arvioitu biotuotetehtaan toiminnan yhteisvaikutuksia 
hajakuormituksen ja muiden pistekuormittajien kanssa. On huomioitava, että 
olemassa olevan haja- ja pistekuormituksen vesistövaikutus nykytilanteessa on 
nähtävissä vesistön tarkkailutuloksista. Mallinnuksissa on otettu huomioon 
biotuotetehtaan jäte- ja jäähdytysvesien aiheuttama lämpökuorma vesistöön 
sekä lämpökuorman ja ravinteiden yhteisvaikutukset vesistössä.  

Hakemukseen on lisäksi liitetty muun ohella jätevesien AOX- ja COD-
summaparametrien karakterisointitiedot sekä ravinteiden, vesiympäristölle 
vaarallisten ja haitallisten aineiden, metallien ja sulfaatin päästötiedot, ja 
arvioitu jätevesien toksisuutta pohjaeläimille ja kasviplanktonille sekä 
vaikutuksia vesistön happitilanteeseen. Asiassa saadun selvityksen perusteella 
hakemuksessa on esitetty luvan myöntämisen edellytysten arvioimiseksi 
tarvittavat riittävät tiedot biotuotetehtaan toiminnasta aiheutuvista 
jätevesipäästöistä ja niiden vaikutuksesta vastaanottavaan vesistöön sekä tiedot 
vastaanottavan vesistön nykytilasta. Toiminnasta jätevesiin päätyvät haitalliset 
aineet on tunnistettu ja arvioitu riittävällä tarkkuudella. 

Päästöjä ilmaan koskevien selvitysten puutteellisuutta koskevan väittämän 
osalta hallinto-oikeus toteaa, että asiassa saadun selvityksen perusteella 
hakemuksessa on tunnistettu ja kattavasti esitetty biotuotetehtaan toiminnasta 
ja toimintaan liittyvästä liikenteestä ilmaan aiheutuvat merkittävimmät päästöt 
ja niiden määrä, tekniset toimet päästöjen ehkäisemiseksi ja vähentämiseksi 
sekä tehty asianmukainen vertailu metsäteollisuuden BAT-päätelmien 
päästötasoihin ja BAT-päätelmissä edellytettyyn parhaaseen käyttökelpoiseen 
tekniikkaan. Kasvihuonekaasupäästöt on esitetty riittävässä laajuudessa. 
Ympäristönsuojelulain mukaisen ympäristölupahakemuksen luvan 
myöntämisen edellytysten arviointiin ei kuulu hakemukseen liitetyn 
kasvihuonekaasuinventaarion ilmastolainmukaisuuden arviointi. 
Ympäristöluvan myöntäminen ei edellytä, että toiminnanharjoittajalla jo olisi 
voimassa oleva päästökauppalain mukainen päästölupa.  
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Edellä mainituilla perusteilla hallinto-oikeus katsoo, että Metsä Fibre Oy:n 
ympäristölupahakemuksessa on esitetty ympäristönsuojelulain 39 §:n 2 
momentin ja vesilain 11 luvun 3 §:n mukainen lupaharkinnan kannalta 
tarpeellinen ja riittävä selvitys toiminnasta, sen vaikutuksista ja muista 
merkityksellisistä seikoista.  

Jätevesivaikutusten arviointi ja vesistön merkittävä pilaantuminen 

Yhdistys on valituksessaan katsonut, että aluehallintoviraston päätös on 
biotuotetehtaan jätevesivaikutusten arviointia koskevilta osin 
vesipuitedirektiivin, unionin tuomioistuimen Weser-tuomion ja korkeimman 
hallinto-oikeuden Finnpulp-päätöksen vastainen, ja päätös on tämän vuoksi 
kumottava.  

Aluehallintovirasto on valituksenalaisen päätöksen perusteluissa arvioinut 
biotuotetehtaan päästöjä vesistöön ja niistä aiheutuvien ravinteiden, orgaanisen 
aineksen, AOX-päästön ja haitallisten orgaanisten aineiden, metalli- ja 
suolapäästön sekä lämpöpäästön vaikutuksia vesistön tilaan ja pohjavesiin 
laajasti ja yksityiskohtaisesti. Aluehallintovirasto on lisäksi todennut muun 
ohella, että toiminnan päästöjä vesiin rajoitetaan tehokkaalla jätevesien 
käsittelyllä niin, että päästöjen vaikutukset veden laatuun, perustuotantoon ja 
vesieliöstöön jäävät mallinnuslaskelmien ja muiden vaikutusarvioiden 
perusteella suhteellisen vähäisiksi. Päästöistä ei arvioida aiheutuvan 
kokonaisuutena merkittäväksi pilaantumiseksi katsottavissa olevia muutoksia 
Kemin edustan merialueen rehevyystasoissa tai muuten vesistön tilassa.  

Aluehallintovirasto on luvan myöntämisen edellytyksiä harkitessaan 
tarkastellut, miten hanke vaikuttaa alueen vesienhoitosuunnitelmassa 
esitettyjen tilatavoitteiden toteutumiseen. Aluehallintovirasto on ottanut 
arviossaan huomioon vesimuodostumien tilan ja tilan kehityksen, 
luokittelujärjestelmän puutteet, korkeimman hallinto-oikeuden 
vuosikirjapäätöksen 2019:166 eli niin sanotun Finnpulp-päätöksen, 
yhteisvaikutukset puunhankinnan ja muun hajakuormituksen kanssa, 
vesimuodostuman tilan kehittymiseen kohdistuvat muut pistekuormittajat sekä 
merenhoitosuunnitelman.  

Hallinto-oikeus aluksi viittaa puunhankinnasta vesistöön aiheutuvien 
hajakuormitusvaikutusten selvittämisen ja huomioon ottamisen osalta edellä 
tässä päätöksessä lausumaansa.  

Asiassa on kysymys olemassa olevaa toimintaa vastaavan toiminnan 
jatkamisesta uudessa tehtaassa. Asiassa on käytettävissä selvitystä toiminnasta 
aiheutuvista vesistövaikutuksista pitkällä aikavälillä. Saadun selvityksen 
perusteella Kemin metsäteollisuuden jätevesien vaikutukset vastaanottavalla 
merialueella ovat merkittävästi pienentyneet 1990-luvulta alkaen jätevesien 
käsittelyn tehostuessa. Nykyisin jätevesien vaikutukset ovat havaittavissa 
purkupaikkojen välittömässä läheisyydessä lähinnä talviaikaan alentuneena 
hapen kyllästysasteena ja ajoittain kohonneina typpipitoisuuksina. 
Tarkkailutulosten mukaan Kemin edustan merialueen ravinnepitoisuudet 
ilmentävät karua tai lievästi rehevää vedenlaatua ja kesäaikaiset klorofylli-a:n 
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pitoisuudet myös ajoittain rehevää vedenlaatua. Kemin edustan merialueen 
tilaan vaikuttaa pääosin Kemijoen mukanaan tuoma ainevirtaama. Kemin 
edustan merialueen nykytilasta saatavilla olevan selvityksen perusteella Metsä 
Fibre Oy:n nykyisen sellutehtaan jätevesipäästöistä ei ole aiheutunut vesistön 
merkittävää pilaantumista vastaanottavassa vesistössä. 

Valituksenalaisen päätöksen lupamääräyksen 13 päästöraja-arvojen mukaisesti 
toimittaessa Metsä Fibre Oy:n uuden biotuotetehtaan jätevesipäästöjen 
kuukausikeskiarvona laskettava CODCr-, kokonaisfosfori- ja 
kokonaistyppikuormitus (kg/vrk) pienenee nykyisen toiminnan voimassa 
olevan ympäristöluvan päästöraja-arvoihin verrattuna ja kiintoainekuormitus 
pysyy ennallaan. Myös tehtaan jäte- ja jäähdytysvesien lämpökuorma säilyy 
ennallaan. Biotuotetehtaan AOX-kuormitus kasvaa noin 40 % nykyisen 
lupapäätöksen päästöraja-arvoon verrattuna. Biotuotetehtaan 
jätevedenpuhdistamon päästömallinnusten perusteella jätevesien AOX-
pitoisuus ei kuitenkaan aiheuta haitallisia vaikutuksia vesistössä. Biologisella 
jätevedenpuhdistamolla käsitellyt jätevedet johdetaan olemassa olevalla 
purkuputkella nykyiseen purkupaikkaan Pajusaaren edustalle. 

Biotuotetehtaan jätevesipäästöjen mallinnuksissa on muun ohella arvioitu 
päästöjen muutoksen vaikutuksia vastaanottavassa vesistössä verrattuna 
nykyisen toiminnan toteutuneisiin päästöihin. Jätevesikuormituksen 
muutoksilla ja tulevilla jätevesipäästöillä ei kokonaisuutena arvioiden ole 
merkittävää vaikutusta vastaanottavan vesistön tilaan. Jätevesien vaikutukset 
rajautuvat purkupaikan lähialueelle Ajos sisä -vesimuodostumaan. 
Biotuotetehdas lisää lupaehtojen mukaisella enimmäispäästötasolla alueelle 
kohdistuvaa typpi- ja kiintoainekuormitusta toteutuneeseen 
nykykuormitukseen verrattuna. Kokonaistypen ja kiintoaineksen pitoisuudet 
merialueella nousevat kuitenkin vain lievästi eikä niillä ole sanottavaa 
vaikutusta merialueen rehevyystasoon tai happitilanteeseen. Jätevesien 
sulfaattikuormitus kasvaa nykytilanteeseen verrattuna. Selvitysten mukaan 
jäteveden suolapitoisuus on meriveden kanssa samalla tasolla. Näin ollen 
jätevedet eivät ennalta arvioiden merkittävästi kerrostu pohjan lähelle, vaikka 
talviaikana jätevesiä saattaa kertyä syvempään vesikerrokseen ja aiheuttaa 
siellä hapen kulumista. Saadun selvityksen perusteella Kemin edustan 
merialueen syvänteet ovat matalia ja pienialaisia, happitilanne on hyvä eikä 
alueella ole merkkejä kevät- ja syystäyskierron häiriintymisestä. Jätevesien 
laimenemisolosuhteet alueella ovat hyvät eikä kasvava sulfaattipäästö ennalta 
arvioiden aiheuta alueella pysyvää kerrostuneisuutta. 

Edellä mainituilla perusteilla, ja kun otetaan huomioon aluehallintoviraston 
päätöksen jätevesien käsittelyä ja johtamista koskevat lupamääräykset, 
biotuotetehtaan jätevesistä ei voida katsoa aiheutuvan ympäristönsuojelulain 
49 §:n 2 kohdassa kiellettyä vesistön merkittävää pilaantumista. 
Jätevesipäästöt eivät myöskään vaikeuta Kemijoen vesienhoitoalueen 
vesienhoitosuunnitelmassa vuosille 2022–2027 asetettujen tavoitteiden 
toteutumista eivätkä estä rannikkovesimuodostumien hyvän tilan 
saavuttamista, kun erityisesti otetaan huomioon vesienhoitosuunnitelmassa 
esitetyt rannikkovesimuodostumien luokitteluun liittyvät epävarmuustekijät. 
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Asiassa jätevesien vesistövaikutuksista saadun selvityksen perusteella 
purkuputken siirtämiseen edemmäs merialueelle ei ole syytä. 

Johtopäätös päätöksen kumoamista koskevan vaatimuksen osalta 

Edellä mainituilla perusteilla aluehallintoviraston päätöstä ei ole kumottava 
valituksessa esitettyjen menettelyvirheitä, hankekokonaisuutta, puunhankintaa, 
YVA-menettelyä ja hakemuksen puutteellisuutta koskevien valituksen 
perusteluiden vuoksi.  

Biotuotetehtaan jätevesipäästöistä ei valituksenalaisen päätöksen 
lupamääräykset ja vastaanottavan vesistön olosuhteet huomioon ottaen voida 
katsoa aiheutuvan yksin eikä yhdessä muiden toimintojen kanssa 
ympäristönsuojelulain 49 §:n 2 kohdassa tarkoitettua vesistön merkittävää 
pilaantumista eikä unionin tuomioistuimen Weser-päätöksessä tarkoitettua 
vesimuodostumien tilan heikkenemistä. Puunhankinnan vaikutuksia 
hajakuormitukseen ja Kemin merialueen tilaan ei ole tullut ottaa huomioon 
enemmälti, kuin aluehallintovirasto on tehnyt. Aluehallintoviraston päätös ei 
siten ole vesipuitedirektiivin vastainen eikä päätöstä ole kumottava tälläkään 
valituksessa esitetyllä perusteella. 

Aluehallintoviraston suorittama lupaharkinta täyttää ympäristönsuojelulain 48 
§:n 1 momentissa ja 51 §:n 1 momentissa säädetyt edellytykset ja 
aluehallintoviraston päätöksen ratkaisun ja lupamääräysten perustelut on 
esitetty siten, kuin ympäristönsuojelulain 83 §:n 1 ja 2 momenteissa, 
hallintolain 44 §:ssä ja ympäristönsuojeluasetuksen 15 ja 19 §:issä säädetään. 

Päätöksen muuttamista koskevat vaatimukset 

Rakentamisen aikaiset vaikutukset 

Yhdistys on toissijaisesti vaatinut, että hakija velvoitetaan selvittämään 
rakentamisen aikaiset vaikutukset, mukaan lukien sedimenttien liikkuminen ja 
vaarallisten rakennusjätteiden dumppaaminen, valituksessa tarkemmin 
yksilöityjen vaarallisten aineiden, kuten sinkki-, alumiini-, rauta- ja 
mangaanipäästöjen vaikutukset kaloihin sekä prosessireagensseista johtuvat 
harvinaisempien suolojen (Li, Sr, Cs) uuttoaineiden, rikkiyhdisteiden, 
harvinaisten maametallien (REE), hydratsiinityyppisten aineiden ja 
jäännöskloorin päästöt. Lisäksi on selvitettävä ammoniumtypen vaikutukset 
kaloihin ja rakentamisen vaikutukset maatalouden ja kotitalouksien talous- ja 
kasteluvesiin sekä matkailuun ja kalastusmatkailuun. Yhtiö on velvoitettava 
selvittämään purkuputken sijoittamisen kaivausalueen sekä tontille 
sijoitettujen sedimenttien laatu ja niihin liittyvät ympäristöriskit. Kaivaminen 
on määrättävä tekemään sellaiseen aikaan, että sen vaikutukset ovat 
mahdollisimman pienet. Maansiirtotöiden sekä mahdollisen louhinnan 
vaikutukset on selvitettävä ja tarvittaessa säädeltävä.  

Aluehallintovirasto on valituksenalaisen päätöksen lupamääräyksessä 8 
määrännyt rakentamisen aikaisten hulevesien käsittelystä ja johtamisesta, 
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lupamääräyksessä 57 rakentamisen aikaisesta tarkkailusta, lupamääräyksissä 
63–69 vesialueiden täytöstä ja sillan rakentamisesta sekä lupamääräyksissä 70 
ja 71 vesirakentamistöiden tarkkailusta ja raportoinnista. 

Asiassa saadun selvityksen mukaan alueen maanrakennustöissä ja vesialueiden 
täytöissä käytetään ainoastaan puhtaaksi todettuja, maanrakentamiseen 
soveltuvia maamassoja. Puhtaiden maamassojen käytöstä on myös määrätty 
valituksenalaisessa päätöksessä. Saadun selvityksen perusteella rakentaminen 
ja täyttötyöt toteutetaan parhaan käyttökelpoisen tekniikan mukaisesti yleisesti 
käytössä olevin menetelmin. Hakemuksessa on tunnistettu rakentamiseen 
liittyvät keskeisimmät häiriötilanteet ja onnettomuusriskit. Jäte- ja 
jäähdytysvesien purkuputket ja niiden sijoituspaikat säilyvät ennallaan.  

Hakemuksessa esitetyn perusteella asiassa ei ole ollut tarpeen selvittää alueella 
käytettävien maamassojen laatua enemmälti luvan myöntämisen edellytysten 
arvioimiseksi. Rakentaminen toteutetaan olemassa olevalla tehdasalueella, 
jolla on pitkään harjoitettu teollista toimintaa. Rakentamisen aikaiset 
vaikutukset on hakemuksessa selvitetty riittävästi. Aluehallintoviraston 
päätöksen lupamääräykset ovat ympäristönsuojelulain 52 §:n ja vesilain 3 
luvun 10 §:n 1 momentin mukaisesti riittävät biotuotetehtaan rakentamisesta ja 
siihen liittyvistä vesialueiden täyttötöistä sekä maantiesillan rakentamisesta 
aiheutuvien ympäristövaikutusten ehkäisemiseksi ja vähentämiseksi.  

Päästöt veteen 

Yhdistys on toissijaisesti vaatinut, että valituksenalaiseen päätökseen on 
korjattava jätevesien päästörajat kaikille merkittäville luvanvaraisille aineille 
ja määrättävä mahdollisimman pieni sekoittumisvyöhyke. 
Toiminnanharjoittaja on velvoitettava käyttämään BAT-tekniikkaa 
vesipäästöjen vähentämiseksi, valkaisun ja kuorimon jätevedet on 
puhdistettava erikseen esimerkiksi haihduttamalla, ja lämpöpäästö on 
hallittava parhaalla saatavilla olevalla tekniikalla.  

Metsäteollisuuden BAT-päätelmien kohdassa BAT 4 esitetään puun 
varastoinnista ja käsittelystä syntyvän jäteveden syntymisen ja kuormituksen 
vähentämiseksi parhaat käytettävissä olevat tekniikat. Kohdassa BAT 5 
esitetään tuoreveden kulutuksen ja jäteveden syntymisen vähentämiseksi 
parhaat käytettävissä olevat tekniikat. BAT-päätelmien kohdat BAT 13–BAT 
16 sisältävät yleiset BAT-päätelmät jätevesien käsittelystä. BAT-päätelmien 
kohdassa BAT 19 on esitetty sulfaattisellun valmistusprosessin ja kohdassa 
BAT 50 kartongin valmistusprosessin jätevesipäästöjen vähentämiseksi 
parhaat käytettävissä olevat tekniikat ja niiden mukaiset päästötasot. 

Aluehallintovirasto on valituksenalaisen päätöksen lupamääräyksessä 13 
määrännyt jäte- ja jäähdytysvesien päästöraja-arvot kemialliselle 
hapenkulutukselle (CODCr), kiintoaineelle, kokonaisfosforille, 
kokonaistypelle, AOX-yhdisteille, biologiselle hapenkulutukselle (BOD7), 
ammoniumtypelle ja sulfaatille. Lupamääräyksessä 16 on määrätty raja-arvot 
jätevesien elohopea- ja kadmiumpitoisuudelle sekä määrätty, että 
biotuotetehtaalta mereen johdettavat vedet eivät saa sisältää valtioneuvoston 
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vesiympäristölle vaarallisista ja haitallisista aineista antaman asetuksen 
liitteessä 1 A tarkoitettuja aineita eikä liitteissä 1 C ja 1 D tarkoitettuja 
vesiympäristölle vaarallisia tai haitallisia aineita pitoisuuksina, jotka voivat 
johtaa ympäristönlaatunormin ylittymiseen pintavedessä tai kaloissa. 
Jätevesien sisältämien metallien ja puolimetallien pitoisuuksien selvittämisestä 
on annettu lupamääräys 55. Jätevesien tarkkailusta on annettu lupamääräys 58, 
jota täydentävässä aluehallintoviraston päätöksen liitteessä 5 on määrätty 
jätevesipäästöjen perustarkkailusta, perustarkkailua täydentävästä 
epäorgaanisten aineiden päästötarkkailusta, perustarkkailua täydentävästä 
orgaanisten aineiden päästötarkkailusta sekä käsitellyn jäteveden toksisuuden 
tarkkailusta. 

Hallinto-oikeus katsoo, että kun otetaan huomioon asiassa biotuotetehtaan 
toiminnasta aiheutuvien jätevesipäästöjen koostumuksesta saatu selvitys ja 
jäteveden tehokas puhdistus aktiivilieteprosessin lisäksi käyttöön otettavan 
tertiäärikäsittelyn avulla, valituksenalaisen päätöksen lupamääräykset, yhtiön 
hallinto-oikeudelle antama vastine ja valitus perusteineen, ei biotuotetehtaalta 
mereen johdettaville jäte- ja jäähdytysvesille ole tässä vaiheessa tarpeen 
määrätä päästöraja-arvoja useammille kuin päätöksessä jo oleville haitta-
aineille luvan myöntämisen edellytysten varmistamiseksi. Lupamääräyksen 55 
mukaisen selvityksen perusteella aluehallintovirasto voi tarvittaessa täsmentää 
tai täydentää lupamääräyksiä. 

Metsä Fibre Oy:n hakemukseen ei ole sisältynyt hakemusta valtioneuvoston 
vesiympäristölle vaarallisista ja haitallisista aineista antaman asetuksen 6 b §:n 
1 momentissa tarkoitetun sekoittumisvyöhykkeen määräämiseksi eikä 
aluehallintovirasto siten ole voinut sellaista määrätä. Sekoittumisvyöhyke ei 
myöskään ole asiassa jätevesien vesistövaikutuksista saatu selvitys huomioon 
ottaen tarpeen. 

Asiassa saadun selvityksen perusteella biotuotetehtaan jätevedenpuhdistamon 
toiminta järjestetään BAT-päätelmien vaatimusten mukaisesti parasta 
käyttökelpoista tekniikkaa noudattaen, mitä osaltaan osoittaa se, että arvioidut 
jätevesipäästöt mereen ovat integraatille sovellettavien BAT-päästötasojen 
vaihteluvälin keskivaiheilla tai sen alarajalla, ja kemiallisen hapenkulutuksen 
(CODCr) ja kokonaisfosforipäästön osalta vaihteluvälin alarajan alapuolella. 
Toiminnan voidaan katsoa edustavan ympäristön kannalta parasta käytäntöä. 
Saadun selvityksen mukaan puun kuoren puristinvedet käsitellään 
haihduttamalla ja valkaisussa tehtävä massan pesu toteutetaan 
vastavirtapesureilla, mikä on parasta käytettävissä olevaa tekniikkaa 
sulfaattisellun valmistuksessa. Valkaisun jätevedet johdetaan käsiteltäväksi 
biotuotetehtaan jätevedenpuhdistamossa. Metsäteollisuuden BAT-päätelmät 
eivät tunne valkaisun jätevesien haihduttamista mainittujen jätevesien 
käsittelymenetelmänä. Asiassa ei ole ilmennyt syytä valkaisun jätevesien 
erillään käsittelemiselle. 

Biotuotetehtaan jäähdytysvedet käsitellään jäähdytystorneilla, mikä varmistaa 
tehtaan toiminnasta vesistöön aiheutuvan lämpökuorman säilymisen 
nykyisellä tasolla. Jäähdytystornien käyttö vastaa parasta käytettävissä olevaa 
tekniikkaa lämpöpäästön hallinnassa. 
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Soodakattilan sähkösuodattimen lentotuhkan liuottaminen 

Yhdistys on toissijaisesti vaatinut, että suolojen laimentaminen jätevesiin 
esimerkiksi soodakattilan sähkösuodattimen lentotuhkasta on kiellettävä. 
Jäteliuokset on puhdistettava esimerkiksi haihduttamalla ja toimitettava 
hyötykäyttöön tai käsiteltävä jätteenä.  

Aluehallintovirasto on valituksenalaisen päätöksen lupamääräyksen 13 
neljännessä kappaleessa määrännyt, että jätevedenpuhdistamolta mereen 
johdettava sulfaattipäästö saa olla enintään 40 000 tonnia vuodessa (t SO4/v). 

Aluehallintovirasto on ratkaisun perusteluissa todennut muun ohella, että 
jätevesien laimentumisen ja vaikutusten lievenemisen näkökulmasta Kemin 
edustan merialueella on hyvät olosuhteet. Lupaharkinnassa on arvioitu, että 
jätevedet eivät aiheuta Kemin edustan merialueella paikallisestikaan pysyvää 
suolakerrostuneisuutta ja sen seurauksena happikatoa ja tai niistä aiheutuvia 
muita vaikutuksia. Biotuotetehtaan suolapäästöjä mereen rajoitetaan 
käyttöönotettavan rikkihapon valmistusyksikön sekä soodakattilan 
sähkösuodattimille kertyneen lentotuhkan puhdistuksen ja prosessiin 
palautuksen avulla. Päästöraja-arvo varmistaa osaltaan sen, että suolapäästöt 
pysyvät hakemuksessa esitetyllä tasolla. Sulfaatti on hakemuksen mukaan 
merkittävin jäteveden sisältämistä anioneista. Näin ollen muille suola-
anioneille tai pääasialliselle kationille (natrium) tai muille kationeille 
päästöraja-arvon asettaminen ei ole tarpeen. Suolapäästöt on määrätty 
tarkkailtavaksi tehtaan päästötarkkailussa ja huomioitavaksi vesistön 
vaikutustarkkailussa. 

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 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, johon prosessiin kuulumattomat vierasaineet ovat 
rikastuneet, poistetaan prosessista jätevedenpuhdistamolle. Puhdistettu 
natriumsulfaattiliuos palautetaan takaisin prosessiin. Puhdistusprosessin 
talteenottoaste on natriumin ja sulfaatin osalta noin 80 %.  

Hakemusasiakirjoissa esitetyn selvityksen perusteella toiminnanharjoittajan 
tarkoituksena ei ole poistaa lentotuhkaa prosessista, vaan käyttää se 
prosessissa joko sekoittamalla se vahvamustalipeään tai palauttamalla se 
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kemikaalikiertoon höydyllisiltä ja käytettävissä olevilta osin 
puhdistusprosessin jälkeen. 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 6 §:n 1 momentin 15 kohdan ja 8 §:n vastaisia menettelyitä, eikä niitä 
sen vuoksi ole sellaisena kiellettävä. 

Kun lisäksi otetaan huomioon aluehallintoviraston päätöksen lupamääräys 13 
ja asiassa sulfaattipäästön vaikutuksista vastaanottavassa vesistössä saatu 
selvitys sekä valituksessa esitetyt seikat, ei aluehallintoviraston päätöksen 
muuttamiseen ole syytä soodakattilan sähkösuodattimen lentotuhkan käsittelyä 
koskevilta osin. 

Kaatopaikalle sijoitettavat jätteet 

Yhdistys on toissijaisesti vaatinut, että kunkin sijoitettavan 
kaatopaikkajätejakeen kaikki oleelliset haitta-aineet on kattavasti selvitettävä. 
Kaatopaikalle ei saa toimittaa liukenevia suola-metallijätteitä, joiden TDS-
liukoisuudet ylittävät tavanomaisen jätteen kaatopaikkanormit tai joiden 
haitta-aineiden päästöjä ei ole luvitettu tai jotka eivät sovellu tehokkaasti 
jätevedenpuhdistamolla käsiteltäväksi. Jätejakeita ja niitä tuottavaa prosessia 
on valvottava säännöllisesti.  

Metsäteollisuuden BAT-päätelmien kohdan BAT 12 mukaan loppukäsittelyyn 
toimitettavan jätteen määrän vähentämiseksi parasta käytettävissä olevaa 
tekniikkaa on ottaa käyttöön sellainen jätteen arviointi- ja hallintajärjestelmä 
(mukaan lukien jäteluettelot), jolla helpotetaan jätteen uudelleenkäyttöä, tai jos 
se ei ole mahdollista, kierrätystä, tai jos sekään ei ole mahdollista, ”muuta 
hyödyntämistä”, mukaan lukien kohdassa mainittujen tekniikoiden 
yhdistelmää. 

Hakemukseen liitetyssä Kemin biotuotetehtaan käyttö-, päästö- ja 
vaikutustarkkailusuunnitelmassa on jätetarkkailun osalta todettu muun ohella, 
että tehtaan jätteenkäsittelyalueelle toimitettavasta soodasakasta tehdään 
kaatopaikkakelpoisuuden arviointimenettely. Hakemukseen on liitetty 
kuorikattilan pohjatuhkan ja soodasakan kaatopaikkakelpoisuusselvitykset. 
Metsä Fibre Oy:n Kemin tehtaan teollisuusjätteen käsittelyalueen toimintaa 
koskee erillinen Pohjois-Suomen aluehallintoviraston 21.12.2018 antamallaan 
päätöksellä nro 132/2018/1 myöntämä ympäristölupa. 

Aluehallintovirasto on valituksenalaisessa päätöksessä antanut biotuotetehtaan 
toiminnassa syntyvien jätteiden käsittelystä ja hyödyntämisestä määräykset 
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39–42. Lupamääräyksen 39 ensimmäisessä kappaleessa on määrätty, että 
luvan saajan on oltava selvillä prosessijätteiden haitta-ainepitoisuuksista ja 
niiden liukoisuudesta sekä tarvittaessa jätteen kaatopaikkakelpoisuudesta. 
Yksityiskohtaisen jätteen tarkkailusuunnitelman toimittamisesta 
lupaviranomaiselle on määrätty aluehallintoviraston päätöksen 
lupamääräyksessä 58 ja tarkkailua koskevassa liitteessä 5.  

Hallinto-oikeus katsoo, että aluehallintoviraston päätöksen jätteitä koskevat 
lupamääräykset ovat ympäristönsuojelulain 52 ja 58 §:ien sekä 75 §:n 
mukaisesti riittävät eikä niiden muuttamiseen ole syytä valituksessa esitetyillä 
perusteilla. 

Päästöt ilmaan ja ilmastovaikutukset 

Yhdistys on toissijaisesti vaatinut, että toiminnanharjoittaja velvoitetaan 
käyttämään parasta käytettävissä olevaa tekniikkaa ilmapäästöjen 
vähentämiseksi. Ilmapäästöjen raskas- ja puolimetallien, erityisesti elohopean, 
kadmiumin, kuparin, kromin ja kromi-VI:n, nikkelin, talliumin ja arseenin 
sekä AOX-yhdisteiden, dioksiinien ja furaanien kokonaispäästöt ja laskeumat 
on selvitettävä yleisissä tuulen suunnissa sekä ulkoilualueiden ja asutuksen 
lähellä. Päästöjä on hillittävä pesureilla ja aktiivihiilellä. Toiminnan ilmasto-, 
otsonikato- ja hiilipäästövaikutukset on selvitettävä ja rajoitettava ympäristön 
suojelemiseksi. Ilmapäästöille, erityisesti elohopealle, metalleille ja arseenille 
sekä typpi- ja rikkipäästölle on määrättävä laskeumatarkkailut. Laskeumassa 
on huomioitava siitä seuraavat vesipäästön vaikutukset.  

Metsäteollisuuden BAT-päätelmien kohdassa BAT 8 esitetään ilmaan 
johdettavien päästöjen kannalta keskeisten prosessimuuttujien seuranta ja 
kohdassa BAT 9 ilmaan johdettavien päästöjen tarkkailu. BAT-päätelmien 
kohdassa BAT 20 esitetään sulfaattisellun valmistuksesta ilmaan aiheutuvien 
hajukaasupäästöjen, kohdissa BAT 21–BAT 23 soodakattilan, kohdissa BAT 
24–BAT 27 meesauunin ja kohdissa BAT 28 ja BAT 29 erillisen 
hajukaasukattilan ilmaan kohdistuvien päästöjen vähentämisessä parhaat 
käyttökelpoiset tekniikat ja päästötasot. 

LCP BAT-päätelmien kohdassa BAT 3 esitetään ilmaan johdettavien 
merkityksellisten prosessimuuttujien tarkkailu ja kohdassa BAT 4 ilmaan 
johdettavien päästöjen tarkkailu. Kohdan BAT 4 mukaan kiinteää biomassaa 
polttavassa kattilassa tarkkaillaan metalleja, metalloideja ja elohopeaa kerran 
vuodessa. BAT-päätelmien kohdassa BAT 24 esitetään kiinteän biomassan 
ilmaan johdettavien NOx-päästöjen, kohdassa BAT 25 SOx-, HCl- ja HF-
päästöjen, kohdassa BAT 26 pölyn ja hiukkasiin kiinnittyneiden metallien 
päästöjen ja kohdassa BAT 27 elohopeapäästöjen vähentämisessä parhaat 
käyttökelpoiset tekniikat ja päästötasot. 

Aluehallintovirasto on valituksenalaisen päätöksen lupamääräyksissä 19 ja 20 
määrännyt soodakattilan, lupamääräyksissä 21 ja 22 meesauunin, 
lupamääräyksissä 23–25 hajukaasujen käsittelyn ja rikkihappolaitoksen, 
lupamääräyksissä 26 ja 27 biokattilan K10 sekä lupamääräyksessä 28 
valkaisun ja klooridioksidin valmistuksen toiminnasta ja päästöraja-arvoista 



  117 (127) 
   
 

ilmaan. Lupamääräyksissä 29 ja 30 on määrätty kuoren kuivauslaitoksen ja 
kuoren kaasutuslaitoksen toiminnasta, lupamääräyksissä 31 ja 32 
ilmapäästöjen mittaamisesta ja laadunvarmistuksesta ja lupamääräyksissä 51–
53 ilmapäästöjen puhdistinlaitteiden häiriötilanteista. Lupamääräyksessä 58 ja 
siihen liittyvässä aluehallintoviraston päätöksen liitteessä 5 on määrätty 
ilmapäästöjen jatkuvatoimisista mittauksista ja määräaikaismittauksista.  

Asiassa saadun selvityksen perusteella biotuotetehtaan merkittävimpiä 
päästöjä ilmaan ovat hiukkaset, rikkidioksidi, typen oksidit ja haisevat 
rikkiyhdisteet (TRS). Merkittävimpiä ilmapäästöjä aiheuttavia yksiköitä 
tehtaalla ovat soodakattila, meesauuni, biokattila K10, rikkihappolaitos ja 
klooridioksidin valmistuslaitos. Asiassa saadun selvityksen mukaan 
ilmapäästöjen rajoittaminen toteutetaan parhaan käyttökelpoisen tekniikan 
periaatteiden mukaisesti. Ilmapäästöjä hallitaan sähkösuodattimilla ja 
pesureilla. Valituksenalaisen päätöksen lupamääräyksissä asetetut päästöraja-
arvot ovat BAT-päätelmien päästötasojen ja BAT-päätelmissä mainittujen 
muuttujien mukaiset. Metsäteollisuuden BAT-päätelmissä ei ole säädetty 
metallien tai muiden valituksessa mainittujen haitallisten aineiden tarkkailusta 
tai päästöraja-arvoista. Yleisesti voidaan todeta, että metallit ovat 
savukaasuissa kiinnittyneinä hiukkasiin, jolloin hiukkaspäästöä koskevilla 
raja-arvoilla rajoitetaan merkittävästi myös metallien päästöä ilmaan. Saadun 
selvityksen mukaan alueella tehtävässä ilmanlaadun yhteistarkkailussa 
tarkkaillaan keskeisiä ilmanlaatuun vaikuttavia muuttujia.  

Ilmasto- ja otsonivaikutusten selvittämisen osalta hallinto-oikeus viittaa 
aiemmin tässä päätöksessä lausumaansa. Ympäristönsuojelulain 55 §:n nojalla 
asiassa ei ole ollut tarpeen määrätä hiilidioksidin päästöraja-arvoista. Hallinto-
oikeus lisäksi toteaa, että ilmastolaki vahvistaa muun ohella puitteet Suomen 
ilmastopolitiikan suunnittelulle ja sen toteutumisen seurannalle. Laki ei 
velvoita suoraan ympäristöluvan hakijaa eikä laista seuraa sellaisia 
velvoitteita, joita tulisi ympäristö- tai vesilupapäätöksessä määrätä. 

Edellä mainituilla perusteilla sekä kun otetaan huomioon aluehallintoviraston 
päätöksen perustelut, yhtiön hallinto-oikeudelle antama vastine ja valitus 
perusteineen, ei aluehallintoviraston päätöksen ilmapäästöjen raja-arvoja ja 
niiden tarkkailua koskevia määräyksiä ole syytä muuttaa. Lupamääräykset 
ovat ympäristönsuojelulain 52, 62 ja 75 §:ien mukaiset. 

Toiminnasta aiheutuva melu 

Yhdistys on toissijaisesti vaatinut, että toiminnanharjoittaja velvoitetaan 
käyttämään parasta käytettävissä olevaa tekniikkaa melupäästöjen 
vähentämiseksi. 

Metsäteollisuuden BAT-päätelmien kohdan BAT 17 mukaan massan- ja 
paperinvalmistuksesta aiheutuvien melupäästöjen vähentämiseksi parasta 
käytettävissä olevaa tekniikkaa on hyödyntää kohdassa mainittujen 
tekniikoiden yhdistelmää. Kohdassa kuvatut tekniikat ovat a) 
meluntorjuntaohjelma, b) laitteiden, yksiköiden ja rakennusten sijoittelun 
strateginen suunnittelu, c) käyttö- ja hallintatekniikat melua aiheuttavia 
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laitteita sisältävissä rakennuksissa, d) melua aiheuttavien laitteiden ja 
yksiköiden eristäminen, e) vähän melua aiheuttavien laitteiden sekä 
äänenvaimentimien käyttö laitteissa ja kanavissa, f) tärinänvaimennus, g) 
rakennusten äänieristäminen, h) melunvaimennus, i) suurempien 
puutavarankäsittelykoneiden käyttäminen, jolloin nosto- ja kuljetusajat 
lyhenevät ja puutavarapinoon tai syöttöpöydälle putoavista puista aiheutuva 
melu vähenee, ja j) tehokkaammat työskentelytavat, esimerkiksi puiden 
pudottaminen matalammalta korkeudelta puutavarapinoon tai syöttöpöydälle; 
välitön palaute melutasosta työntekijöille. 

Hakemukseen liitetyssä BAT-vertailussa on BAT-päätelmien kohdan BAT 17 
osalta todettu, että laitoksen suunnittelussa sekä hankinnoissa huomioidaan 
melumallinnuksessa saadut tulokset ja tehtaat aiheuttamat melupäästöt 
pyritään minimoimaan. Ympäristömelua mitataan säännöllisesti. Eniten 
melupäästöä aiheuttavat laitteet sijoitetaan sisätiloihin mahdollisuuksien 
mukaan. Biotuotetehtaan toiminnasta ei odoteta aiheutuvan havaittavaa 
tärinää. Puunkäsittelystä aiheutuvaa melua vähennetään muun muassa 
melusuojauksella, melun suuntaukselle, suurten ja vähemmän melua 
aiheuttavien puunkäsittelykoneiden käytöllä sekä mahdollisella 
meluvallituksella.  

Aluehallintovirasto on valituksenalaisen päätöksen lupamääräyksessä 33 
määrännyt biotuotetehtaan ja siihen liittyvän liikenteen melun raja-arvoista, 
lupamääräyksissä 34 ja 35 melun torjuntatoimista ja lupamääräyksissä 36 ja 37 
biotuotetehtaan toiminnasta aiheutuvan melupäästön ja ympäristömelun 
mittaamisesta. 

Hallinto-oikeus toteaa, että asiassa saadun selvityksen perusteella 
biotuotetehtaan toiminnasta aiheutuvan meluhaitan ehkäiseminen siihen 
liittyvä liikenne mukaan lukien on järjestetty parhaan käyttökelpoisen 
tekniikan mukaisesti. Hakemuksen ja lupamääräysten mukaisesti toimittaessa, 
ja kun alueella toteutetaan hakemuksessa esitetyt melun torjuntatoimet, 
toiminnasta ei ennalta arvioiden aiheudu eräistä naapuruussuhteista annetun 
lain 17 §:n 1 momentissa tarkoitettua kohtuutonta rasitusta meluhaitan 
muodossa. Aluehallintoviraston päätöksen melua koskevat lupamääräykset 
ovat ympäristönsuojelulain 52 ja 75 §:ien mukaisesti riittävät toiminnasta 
aiheutuvasta melusta johtuvan ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi. 

Lupamääräyksen 72 muuttaminen 

Yhdistys on valituksessaan vaatinut biotuotetehtaan jäte- ja jäähdytysvesistä 
aiheutuvien haittojen korvaamista koskevan lupamääräyksen 72 muuttamista 
siten, että korvattavaksi katsottavat haitat arvioidaan biotuotetehtaan ja 
puunhankinnan kokonaisvaikutusten perusteella ja 12 kuukautta ennen 
biotuotetehtaan toiminnan aloittamista. Valituksen mukaan lupamääräys 
osoittaa, ettei lupahakemuksessa ole selvitetty hankkeen vaikutuksia riittävästi. 
Kemijoen alaosan ja Kemin edustan Perämeren tila riippuu ratkaisevasti 
tehtaan puunhankinnan hajakuormituksesta ja niiden summautumisesta 
biotuotetehtaan jätevesipäästöihin. Aluehallintovirasto on lupamääräyksessä 
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72 määritellyt virheellisesti, kuin korvattaviksi määrättävät haitat aiheutuisivat 
pelkästään suorista biotuotetehtaan jätevesipäästöistä.  

Aluehallintovirasto on valituksenalaisen päätöksen perusteluissa todennut 
muun ohella, että hakemuksessa ei ole erikseen tehty kiinteistö- ja 
vesialueiden omistajakohtaista arviota toiminnan päästöistä vesiin aiheutuvista 
vahingoista tai kaupalliseen kalastukseen kohdistuvista vahingoista. 
Vahinkojen yksityiskohtainen selvittäminen viivästyttäisi kohtuuttomasti lupa-
asian ratkaisua. Näin ollen tässä päätöksessä ei voida antaa korvausratkaisua, 
vaan asia on määrätty erikseen selvitettäväksi.  

Hallinto-oikeus ensinnä toteaa, että kun otetaan huomioon yhdistyksen 
valituksessaan esittämän lupamääräyksen 72 muuttamista koskevan 
vaatimuksen muotoilu ja perustelut, on asiassa tältä osin katsottava olevan 
kysymys aluehallintoviraston korvausasian käsittelyä koskevan menettelyn 
virheellisyyttä ja hakemuksen puutteellisuutta koskevasta valitusperusteesta. 
Valituksessa ei ole esitetty yksilöityjä korvauksia koskevia vaatimuksia. Näin 
ollen ja kun otetaan huomioon, että valituksenalaisessa lupamääräyksessä 72 
on kysymys vesistöön johdettavista päästöistä aiheutuvien haittojen 
korvaamista koskevasta selvityksestä, on yhdistyksen valitus 
ympäristönsuojelulain 191 §:n 1 momentin 2 kohdan nojalla tässä tapauksessa 
tutkittava myös tältä osin.   

Puunhankinnasta vesistöön aiheutuvien hajakuormitusvaikutusten 
selvittämisen ja huomioon ottamisen osalta hallinto-oikeus viittaa aiemmin 
tässä päätöksessä lausumaansa. Kysymys on laajamittaista toimintaa 
harjoittavasta uudesta tehtaasta, jonka on hakemuksen mukaan tarkoitus 
aloittaa toimintansa alkuvuonna 2023. Erityisesti tähän nähden, ja kun lisäksi 
otetaan huomioon, että toiminnasta aiheutuvista jätevesipäästöistä ja niiden 
mahdollisista vaikutuksista saadaan yksityiskohtaisempia tietoja toiminnan 
käynnistymisen jälkeen saatavien tarkkailun tulosten perusteella, 
aluehallintovirasto on voinut määrätä mahdollisesti korvattaviksi tulevat 
vahingot erikseen selvitettäväksi ympäristönsuojelulain 125 ja 126 §:ien 
perusteella. Asiassa ei ole syytä aluehallintoviraston päätöksen 
lupamääräyksen 72 muuttamiseen yhdistyksen valituksessa esitetyillä 
perusteilla. 

Johtopäätös päätöksen muuttamista koskevien vaatimusten osalta 

Edellä mainituilla perusteilla ja kun otetaan huomioon aluehallintoviraston 
päätöksen lupamääräykset ja valitus perusteineen, ei asiassa ole ilmennyt syytä 
aluehallintoviraston päätöksen muuttamiselle. Aluehallintoviraston päätöksen 
lupamääräykset ovat ympäristönsuojelulain 52, 58, 62 ja 75 §:ien sekä vesilain 
3 luvun 10 ja 11 §:ien mukaisesti riittävät toiminnasta aiheutuvan ympäristön 
ja vesistön pilaantumisen ehkäisemiseksi.  
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Ennakkoratkaisun pyytäminen Euroopan unionin tuomioistuimelta 

Suomen luonnonsuojeluliiton Lapin piiri ry on valituksessaan vaatinut 
ennakkoratkaisun pyytämistä Euroopan unionin tuomioistuimelta vesipuite-, 
pohjavesi- ja luontodirektiivien suhteen, mikäli valituksenalaista päätöstä ei 
muuteta valituksessa vaaditulla tavalla.  

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 267 artiklan mukaan, jos 
kysymys unionin säädöksen tulkinnasta tulee esille jäsenvaltion 
tuomioistuimessa, tämä tuomioistuin voi, jos se katsoo, että kysymys on 
ratkaistava, jotta se voi antaa päätöksen, pyytää Euroopan unionin 
tuomioistuinta ratkaisemaan sen. Saman artiklan mukaan, jos tällainen 
kysymys tulee esille sellaisessa kansallisessa tuomioistuimessa käsiteltävänä 
olevassa asiassa, jonka päätöksiin ei kansallisen lainsäädännön mukaan saa 
hakea muutosta, tämän tuomioistuimen on saatettava kysymys Euroopan 
unionin tuomioistuimen käsiteltäväksi. Mainittu artikla sekä edellä esitetyt 
perustelut huomioon ottaen asiassa ei ole tullut ilmi sellaisia unionin 
säädöksen tulkintaan liittyviä kysymyksiä, joiden vuoksi ennakkoratkaisun 
pyytäminen Euroopan unionin tuomioistuimelta olisi tarpeen, vaan 
valituksessa esitetty ehdollinen vaatimus ennakkoratkaisun pyytämisestä on 
hylättävä. 

Toiminnan aloittaminen muutoksenhausta huolimatta 

Ympäristönsuojelulain 199 §:n 1 momentin mukaan lupaviranomainen voi 
perustellusta syystä ja edellyttäen, ettei täytäntöönpano tee muutoksenhakua 
hyödyttömäksi, luvan hakijan pyynnöstä lupapäätöksessä määrätä, että 
toiminta voidaan muutoksenhausta huolimatta aloittaa lupapäätöstä 
noudattaen, jos hakija asettaa hyväksyttävän vakuuden ympäristön 
saattamiseksi ennalleen lupapäätöksen kumoamisen tai lupamääräyksen 
muuttamisen varalle. Vakuus on asetettava ympäristöluvassa osoitetun 
valvontaviranomaisen eduksi ennen toiminnan aloittamista. Vaatimus 
vakuuden asettamisesta ei koske valtiota tai sen laitosta eikä kuntaa tai 
kuntayhtymää. Lupaviranomainen voi tarvittaessa määrätä täytäntöönpanon 
lupapäätöstä suppeammaksi sekä määrätä täytäntöönpanon 
aloitusajankohdasta. 

Ympäristönsuojelulain 201 §:n 1 momentin mukaan 
muutoksenhakutuomioistuin voi valituksesta kumota 199 §:ssä tarkoitetun 
määräyksen tai muuttaa sitä tai muutoinkin kieltää lupapäätöksen 
täytäntöönpanon. 

Vesilain 3 luvun 16 §:n 1 momentin mukaan lupaviranomainen voi 
perustellusta syystä lupapäätöksessään oikeuttaa hakijan ryhtymään jo ennen 
päätöksen lainvoimaiseksi tulemista hankkeen toteuttamista valmisteleviin 
toimenpiteisiin (valmistelulupa). Toimenpiteet on lupapäätöksessä 
tarpeellisilta osin yksilöitävä.  
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Pykälän 2 momentin mukaan valmistelulupa voidaan myöntää, jos: 1) 
valmistelevat toimenpiteet voidaan suorittaa tuottamatta muulle vesien 
käytölle tai luonnolle ja sen toiminnalle huomattavaa haittaa; ja 2) kyseisten 
toimenpiteiden suorittamisen jälkeen olot voidaan olennaisilta osin palauttaa 
ennalleen siinä tapauksessa, että lupapäätös kumotaan tai luvan ehtoja 
muutetaan. 

Vesilain 3 luvun 17 §:n 1 momentin mukaan valmistelulupaa koskevassa 
päätöksessä hakija on, jollei hakijana ole valtio, kunta tai kuntayhtymä, 
velvoitettava asettamaan ennen toimenpiteisiin ryhtymistä hyväksyttävä 
vakuus, jollei tämä ole ilmeisen tarpeetonta. Vakuuden tulee kattaa niiden 
vahinkojen, haittojen ja kustannusten korvaaminen, jotka päätöksen 
kumoaminen tai luvan ehtojen muuttaminen voi aiheuttaa. 

Pykälän 3 momentin mukaan valmistelulupaa koskeva päätös saadaan panna 
täytäntöön muutoksenhausta huolimatta. Muutoksenhakutuomioistuin voi 
määrätä toimenpiteiden jatkamisen keskeytettäväksi tai rajoitettavaksi. 
Valmistelulupaa koskeva valitus on käsiteltävä kiireellisenä. 

Suomen luonnonsuojeluliiton Lapin piiri ry on valituksessaan katsonut, että 
koska luvan myöntämisen edellytykset eivät täyty, on myös toiminnalle 
myönnetty ympäristönsuojelulain mukainen aloittamisoikeus ja vesilain 
mukainen valmistelulupa muutoksenhausta huolimatta kumottava.  

Hallinto-oikeus toteaa, että asiassa on kysymys uuden biotuotetehtaan 
toiminnasta olemassa olevalla tehdasalueella sekä biotuotetehtaan 
rakentamiseen liittyvästä sillan rakentamisesta ja vesialueiden täytöstä. 
Kysymyksessä on olemassa olevaan toimintaan verrattavissa olevan toiminnan 
jatkaminen uudistetussa tehtaassa, minkä johdosta asiassa on ollut perusteltu 
syy myöntää oikeus toiminnan aloittamiseen ja valmisteleviin toimenpiteisiin 
muutoksenhausta huolimatta. Alueen ympäristö on voimakkaasti muuttunutta 
johtuen pitkään jatkuneesta teollisesta toiminnasta, mihin nähden 
rakentamisen aloittaminen ei ole tehnyt muutoksenhakua hyödyttömäksi. Kun 
lisäksi otetaan huomioon valituksessa esitetyt vaatimukset ja niiden perustelut 
sekä asiassa saatu selvitys toiminnan keskeisistä vaikutuksista ympäristöön, ei 
asiassa ole ilmennyt syytä täytäntöönpanoa koskevien määräysten 
kieltämiselle.  

Lopputulos 

Edellä mainitun perusteella ja kun otetaan huomioon toiminnan laatu ja sijainti 
sekä erityisesti toiminnasta aiheutuvista jätevesistä ja niiden johtamisesta, 
ilmapäästöistä ja niiden leviämisestä sekä melusta esitetty selvitys, selvitys 
toiminnasta aiheutuvien päästöjen rajoittamiseksi käytettävistä tekniikoista, 
etäisyydet toiminnan päästölähteistä lähimpiin häiriintyviin kohteisiin sekä 
toiminnalle asetetut lupamääräykset, hallinto-oikeus katsoo, ettei 
biotuotetehtaan toiminnasta ennalta arvioiden sitä hakemuksen ja 
lupamääräysten mukaisesti harjoitettaessa aiheudu eräistä naapuruussuhteista 
annetun lain mukaista kohtuutonta rasitusta, terveyshaittaa tai muutakaan 
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ympäristönsuojelulain 49 §:ssä tarkoitettua luvan myöntämisen esteenä olevaa 
seurausta. Näin ollen ympäristönsuojelulaissa säädetyt ympäristöluvan 
myöntämisen edellytykset hakemuksen mukaiselle toiminnalle ovat täyttyneet 
ja toiminnalle on ympäristönsuojelulain 48 §:n 2 momentin nojalla 
myönnettävä ympäristölupa. 

Biotuotetehtaan rakentamiseen liittyvät vesilain mukaiset vesialueiden täytöt 
ja maantiesillan rakentaminen eivät vaaranna yleistä terveydentilaa tai 
turvallisuutta, aiheuta huomattavia vahingollisia muutoksia ympäristön 
luonnonsuhteissa tai vesiluonnossa ja sen toiminnassa eivätkä huononna 
paikkakunnan asutus- tai elinkeino-oloja. Hakijalla on oikeus hankkeen 
edellyttämiin alueisiin. Hankkeesta saatava hyöty on huomattava verrattuna 
siitä yleisille tai yksityisille eduille koituviin menetyksiin. Hanke on voimassa 
olevan kaavoituksen mukainen eikä vaikeuta kaavan laatimista. Näin ollen 
vesilain 3 luvun 4 ja 5 §:ssä säädetyt vesilain mukaisen luvan myöntämisen 
edellytykset ovat täyttyneet. 

Edellä mainituilla perusteilla ja kun otetaan huomioon aluehallintoviraston 
päätös lupamääräyksineen, valitus perusteineen ja asiakirjoista saatu selvitys, 
hallinto-oikeus katsoo, että aluehallintoviraston päätöksen kumoamiseen tai 
muuttamiseen ei ole syytä, vaan Suomen luonnonsuojeluliiton Lapin piiri ry:n 
valitus on hylättävä. 

Sovelletut oikeusohjeet 

Perusteluissa mainitut 

Julkinen kuulutus   

Päätös on annettu julkisella kuulutuksella. 

Päätöksestä ilmoittaminen 

Kemin kaupunginhallituksen, Tornion kaupunginhallituksen ja Keminmaan 
kunnanhallituksen on viipymättä julkaistava tieto tätä päätöstä koskevasta 
kuulutuksesta kuntalain 108 §:n mukaisesti. Tiedon kuulutuksen 
julkaisemisesta tulee olla nähtävillä vähintään sen ajan, jonka kuluessa 
päätökseen saa hakea muutosta. 

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 12.12.2022. 

Valitusosoitus on liitteenä HallJK (01.20). 
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Hallinto-oikeuden kokoonpano 

Asian ovat ratkaisseet lainoppineet hallinto-oikeustuomarit Arto Hietaniemi ja 
Reko Vuotila, luonnontieteiden alan hallinto-oikeustuomari Kirsti Poikonen 
sekä tekniikan alan hallinto-oikeustuomari Jenni Korpeinen. Asian on esitellyt 
Jenni Korpeinen. 

 

Asiaa ratkaistaessa on toimitettu äänestys. Eri mieltä olevan jäsenen 
äänestyslausunto on tämän päätöksen liitteenä. 

 

Tämä päätös on sähköisesti varmennettu hallinto-oikeuden 
asianhallintajärjestelmässä. 
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Jakelu 

Päätös , oikeudenkäyntimaksu 260 euroa 
(Oikaisuvaatimusohje ilmenee hallinto-oikeuden päätöksen 
oikeudenkäyntimaksua koskevasta liitteestä.)  

, maksutta  

Suomen luonnonsuojeluliiton Lapin piiri ry, oikeudenkäyntimaksu 260 euroa 
(Oikaisuvaatimusohje ilmenee hallinto-oikeuden päätöksen 
oikeudenkäyntimaksua koskevasta liitteestä.)  

  Metsä Fibre Oy  

Kemin kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen 

Kemin kaupungin terveydensuojeluviranomainen 

Kemin kaupungin kaavoitusviranomainen 

Kemin kaupunginhallitus 

Tornion kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen 

Tornion kaupungin terveydensuojeluviranomainen 

Tornion kaupunginhallitus 

Keminmaan kunnan ympäristönsuojeluviranomainen 

Keminmaan kunnan terveydensuojeluviranomainen 

Keminmaan kunnanhallitus 

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) 

Liikenne- ja viestintävirasto (Trafi) 

Museovirasto 

Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus / Pohjois-Suomen 
kalatalouspalvelut 

Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus / 
Ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue 

Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus / 
Liikenne ja infrastruktuuri -vastuualue 

Lapin aluehallintovirasto / Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue / 
ympäristöterveydenhuoltoviranomainen 
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Pohjois-Suomen aluehallintovirasto /  
Ympäristölupavastuualue 

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 Vaasan hallinto-oikeuden päätökseen 
nro 1188/2022, antopäivä 04.11.2022 
 

Äänestyslausunto 

 

Luonnontieteiden alan hallinto-oikeustuomari Kirsti Poikonen: 

En tutki Suomen luonnonsuojeluliiton Lapin piiri ry:n valitusta siltä osin kuin 
siinä on vaadittu lupamääräyksen 72 muuttamista. Lupamääräys koskee 
ammattikalastukselle, kaupalliselle kalastusmatkailutoiminnalle, 
rantakiinteistöjen omistajille, vesialueiden omistajille ja vesistösidonnaiselle 
virkistyskäytölle vesistön pilaantumisesta aiheutuvien vahinkojen 
korvaamista. Ratkaisun muilta osin olen samaa mieltä enemmistön kanssa.  

Velvoitettuna lausumaan pääasiassa ratkaisen lupamääräyksen 72 muuttamista 
koskevan vaatimuksen samoin kuin enemmistö. 

Perustelut 

Ympäristönsuojelulain 191 §:n 1 momentin 1 kohdan mukaan valitusoikeus on 
asianosaisella ja 2 kohdan mukaan rekisteröidyllä yhdistyksellä tai säätiöllä, 
jonka tarkoituksena on ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun tai 
asuinympäristön viihtyisyyden edistäminen ja jonka toiminta-alueella 
kysymyksessä olevat ympäristövaikutukset ilmenevät.  

Järjestöjen valitusoikeus on esitetty vastaavan sisältöisenä vesilain 15 luvun 2 
§:n 2 kohdassa.  

Järjestöjen valitusoikeuden lähtökohta on Århusin yleissopimuksessa (SopS 
122/2004), joka koskee tiedon saantia, yleisön osallistumisoikeutta sekä 
muutoksenhaku ja vireillepano-oikeutta ympäristöasioissa. Sopimus on 
saatettu voimaan lailla tiedon saannista, yleisön osallistumisoikeudesta sekä 
muutoksenhaku- ja vireillepano-oikeudesta ympäristöasioissa tehdyn 
yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten 
voimaansaattamisesta (767/2004) sekä tasavallan presidentin asetuksella 
866/2004. 

Vesistön pilaantumiseen liittyvässä korvaussääntelyssä korvausoikeudelliset 
kysymykset ovat sidoksissa omistusoikeuteen, muuhun erityiseen oikeuteen ja 
elinkeinon harjoittamiseen liittyviin edunmenetyksiin. Vakiintuneessa 
kansallisessa oikeuskäytännössä on katsottu, että järjestöillä ei ole 
valitusoikeutta vesistön pilaantumisesta johtuvien korvausten osalta, mikäli 
asia ei suoraan kohdistu niiden oikeuteen tai etuun. 

Komission tiedonannossa muutoksenhaku- ja vireillepano-oikeudesta 
ympäristöasioissa (2017/C 275/01) on täsmennetty muutoksenhaku- ja 
vireillepano-oikeuteen liittyviä seikkoja. Tiedonannossa yhdistysten 
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valitusoikeutta käsitellään yleisiä etuja koskevan oikeussuojan käyttämiseen 
liittyvänä.  

Komission tiedoksiannossa on omistusoikeuteen kohdistuvasta rikkomuksesta 
todettu, että ympäristölainsäädännön vastaisesta viranomaisen päätöksestä, 
toimesta tai laiminlyönnistä johtuvan omistusoikeuden mahdollisen 
rikkomisen ja siihen liittyvän taloudellisen vahingon myötä luonnollinen 
henkilö voi saada oikeuden vedota EU:n ympäristölainsäädäntöön 
tuomioistuimessa. Lisäksi todetaan, että oikeushenkilö tai luonnollinen henkilö 
on voinut saada oikeuden käyttää ympäristöä tiettyyn taloudelliseen tai voittoa 
tavoittelemattomaan toimintaan, esimerkkinä mainitaan kalastusoikeuden 
myöntäminen. Tiedonannon mukaan tämä voi synnyttää tarpeen riitauttaa 
mikä tahansa päätös, toimi tai laiminlyönti, joka vaikuttaa kyseiseen 
nimenomaisesti myönnettyyn oikeuteen käyttää ympäristöä. 

Edellä esitetyn perusteella, koska korvausasioissa ei ole kysymys luonnon- ja 
ympäristönsuojelun edistämisestä ja siten yleisen ympäristöedun 
edistämisestä, on kalastukselle ja rantakiinteistöjen virkistyskäytölle 
aiheutuvien vahinkojen korvaamiseen liittyvä valitusoikeus luonnollisilla 
henkilöillä, järjestöillä ja muilla oikeushenkilöillä vain silloin, kun se koskee 
suoraan niiden oikeutta tai etua.  

Korvausmääräyksessä 72 on kysymys yksityisoikeudellisen luonteisesta, 
kahden osapuolen välisestä asiasta, jossa osapuolilla on oikeus sopimiseen. 
Tältä osin kysymyksessä ei ole Århusin sopimuksessa tarkoitetusta 
ympäristönsuojelun korkean tason ja ympäristön laadun parantamisesta, joka 
on yhdistysten valitusoikeuden keskeinen peruste. Katson, että yhdistyksen 
esittämillä valitusperusteluilla ei lupamääräyksen 72 osalta ole ratkaisevaa 
merkitystä valitusoikeuden syntymisen kannalta, koska yleiskäyttöoikeuteen 
perustuvalle virkistyskäytölle tai kalastukselle aiheutuva haitta ei ole 
korvattava edunmenetys eikä Suomen luonnonsuojeluliiton Lapin piiri ry 
valituksensa mukaan itse ole asiassa vahinkoa kärsivänä osapuolena. Yhdistys 
valittaa toiselle osapuolelle aiheutuvan vahingon korvaamisesta ilman haittaa 
kärsivän osapuolen valtuutusta.  

Edellä esitetyn perusteella Suomen luonnonsuojeluliiton Lapin piiri ry:llä ei 
ole valitusoikeutta lupapäätöksestä siltä osin kuin se koskee 
ammattikalastukselle, kaupalliselle kalastusmatkailutoiminnalle, 
rantakiinteistöjen omistajille, vesialueiden omistajille ja vesistösidonnaiselle 
virkistyskäytölle aiheutuvien haittojen korvauskäsittelyä ja valitus tulee tältä 
osin jättää tutkimatta. 

 

Vakuudeksi   Jenni Korpeinen
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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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




