
 

 

 Päiväys 1 (2) 

24.3.2023  

  

Diaarinumero  

 37/2023 

  

  

 

 

JULKINEN KUULUTUS 

Luvan hakijan valitus ympäristölupapäätöksestä  

Ympäristönsuojelulain 196 §:n mukaan Vaasan hallinto-oikeuden on annettava 

ympäristölupapäätöstä koskeva luvan hakijan valitus tiedoksi julkisella 

kuulutuksella noudattaen, mitä hallintolain 62 a §:ssä säädetään, jollei se ole 

ilmeisen tarpeetonta. Kuulutus ja valitusasiakirjat on pidettävä verkkosivuilla 

vähintään 14 päivän ajan. Tieto kuulutuksesta on lisäksi julkaistava toiminnan 

vaikutusalueen kunnissa noudattaen, mitä kuntalain 108 §:ssä säädetään. 

Kuulutuksen julkaisupäivä Vaasan hallinto-oikeuden verkkosivuilla  

24.2.2023 

Valituksen tiedoksisaantipäivä 

Hallintolain 62 a §:n 3 momentin mukaan tiedoksisaannin katsotaan 

tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta. 

Valituksen tiedoksisaantipäivä on 3.3.2023. 

Asia 

Luvan hakija Taminco Finland Oy on jättänyt Vaasan hallinto-oikeudelle 

valituksen Pohjois-Suomen aluehallintoviraston päätöksestä 29.11.2022, nro 

147/2022. Päätös koskee aluehallintoviraston päätöksessä 23.6.2020 nro 

85/2020 vaadittua selvitystä muurahaishappotehtaan TSP-veden 

valmistuksessa muodostuvan sakan sekä säiliö- ja autolastauksen hönkien 

käsittelystä, Oulun kaupunki. 

Valitusasiakirjojen nähtävilläpito 

Tämä kuulutus ja luvan hakijan valitusasiakirjat pidetään nähtävillä 24.2. – 

24.3.2023 Vaasan hallinto-oikeuden verkkosivuilla 

(https://oikeus.fi/hallintooikeudet/vaasanhallinto-oikeus/fi/index/hallinto-

oikeudenkuulutukset/valituskuulutukset.html). Hallinto-oikeuden 

verkkosivuilla valitus on ilman liitteitä. Tieto kuulutuksesta on julkaistava 

Oulun kaupungissa. 

https://oikeus.fi/hallintooikeudet/vaasanhallinto-oikeus/fi/index/hallinto-oikeudenkuulutukset/valituskuulutukset.html
https://oikeus.fi/hallintooikeudet/vaasanhallinto-oikeus/fi/index/hallinto-oikeudenkuulutukset/valituskuulutukset.html
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Hallintolain 62 b §:n mukaan julkisen kuulutuksen ja kuulutettavan asiakirjan 

tiedot julkaistaan, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu. 

Henkilötiedoista julkaistaan kuitenkin ainoastaan tiedonsaannin kannalta 

välttämättömät henkilötiedot. 

Mahdollisuus vastineen antamiseen 

Vaasan hallinto-oikeus varaa asianosaisille, joita asia erityisesti koskee, 

tilaisuuden vastineen antamiseen. Mahdollinen vastine tulee toimittaa hallinto-

oikeuteen viimeistään 24.3.2023. Viranomaisille varataan erikseen tilaisuus 

vastineen antamiseen. 

Vastineeseen on merkittävä sen tekijän nimi, postiosoite, puhelinnumero ja 

mahdollinen sähköpostiosoite. Vastineessa on ilmoitettava asian diaarinumero 

37/2023. 

Kiinteistön osaomistajaa pyydetään antamaan tieto kuulutuksesta myös 

kiinteistön mahdollisille muille omistajille ja haltijoille. 

 

Vaasan hallinto-oikeus 

Kuulemiskanslia, 029 56 42612 

 

 

 

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://asiointi.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet#/ 

 

Henkilötietojen käsittelyyn ja tietosuojaan liittyvät tiedot ovat saatavilla: 

https://oikeus.fi/hallintooikeudet/vaasanhallinto-oikeus/fi/ 
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1 ASIAN TAUSTA 

1. Laanilan teollisuuspuistossa sijaitsevalla Taminco Finland Oy:n (”Taminco”) muurahaishappo-
tehtaalla valmistetaan kaasuja, muurahaishappoa, muurahaishapon jatkojalosteita, kaliumme-
tylaattia, metyyliformiaattia ja formamidia.  

2. Lisäksi Tamincon tehtaan vesilaitoksella valmistetaan täyssuolapoistettua vettä (”TSP-vesi”), 
jota käytetään Tamincon ja Kemiran omissa tuotantoprosesseissa. TSP-vettä valmistetaan Ou-
lujoen vedestä saostuksen, flotaation, suodatuksen ja täyssuolanpoiston eli ioninvaihdon 
avulla. 

3. Taminco ja Kemira Chemicals Oy ovat toimineet yhteisellä ympäristöluvalla (PPO-2005-Y-1-
111) 6.3.2014 lähtien, jolloin Taminco osti Kemiran muurahaishappoliiketoiminnan.  

4. Taminco jätti 28.2.2019 Pohjois-Suomen aluehallintovirastolle hakemuksen muurahaishappo-
tehtaan ympäristöluvan tarkistamiseksi tehtaan pääasiallista toimintaa koskevien uusien BAT-
päätelmien vuoksi sekä vaihtaakseen muurahaishappotehtaan prosesseissa käytettävän ras-
kaan polttoöljyn maakaasuksi. Samalla hakemuksella haettiin myös Tamincon ja Kemira Che-
micals Oy:n ympäristölupien eriyttämistä. 

5. Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on 23.6.2020 antamallaan päätöksellä nro 85/2020 myön-
tänyt Oulun muurahaishappotehtaalle ympäristöluvan toiminnan olennaiseen muuttamiseen ja 
tarkistanut ympäristöluvan uusien BAT-päätelmien vuoksi (”Lupapäätös”, liite 1). 

6. Lupapäätökseen sisältyneen lupamääräyksen 4 mukaisesti Taminco saa johtaa muiden vesija-
kein ohessa ioninvaihtomassojen regenerointiliuoksen (jäljempänä regenerointiliuos) avo-ojan 
kautta Oulujokeen. Lupamääräyksen 241 (”LM 24”) mukaan Tamincon oli esitettävä 30.6.2021 
mennessä aluehallintovirastolle: 

(i) suunnitelma TSP-veden valmistuksessa muodostuvan sakan erottamisesta ja käsitte-
lystä; ja 

(ii) mahdollisuudet säiliö- ja autolastauksen hönkien keräämiseksi ja käsittelemiseksi. 

7. Taminco teetätti LM 24 edellyttämät selvitykset ja toimitti ne aluehallintovirastoon 30.6.2021.  

8. Säiliö- ja autolastauksen hönkien käsittelyn lisäksi selvityksessä tarkasteltiin kolmea vaihtoeh-
toa TSP-veden valmistuksessa muodostuvan sakan käsittelylle: flotaatiolietteen johtaminen 
Oulujokeen, flotaatiolietteen viemäröinti sekä flotaatiolietteen tiivistäminen ja kuljetus jätteen-
polttolaitokselle. Flotaatiolietteen käsittelyinvestoinneilla saavutettava hyöty jäi kuitenkin Tamin-
con tekemän selvityksen mukaan vedenlaadun osalta epäselväksi varsinkin Oulujoen hyvät lai-
menemisolosuhteet huomioiden, minkä vuoksi Taminco pyysi aluehallintovirastolle toimittamas-
saan hakemuksessaan lupaa toiminnan jatkamiselle Lupapäätöksen mukaisin ehdoin. 

 
1  24. Luvan saajan on esitettävä suunnitelma TSP-veden valmistuksessa muodostuvan sakan erottamisesta ja käsittelystä sekä sel-

vitettävä mahdollisuudet säiliö- ja autolastauksen hönkien keräämiseksi ja käsittelemiseksi. 

Selvitykset on toimitettava 30.6.2021 mennessä aluehallintovirastolle hakemusasiana. Aluehallintovirasto voi selvityksen perus-
teella täsmentää lupamääräyksiä tai täydentää lupaa. 
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9. Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on selvitysten johdosta antanut 29.11.2022 päätöksen nro 
147/2022, jolla se on muun ohella muuttanut 23.6.2020 myönnetyn ympäristöluvan lupamää-
räyksiä siten, että regenerointiliuos on johdettava vesihuoltolaitoksen viemäriverkostoon 
1.1.2024 alkaen (jäljempänä valituksenalainen päätös, liite 2). 

10. Nyt käsillä oleva valitus koskee edellä viitattua regenerointiliuoksen käsittelyä koskevan lupa-
määräyksen muutosta, joka on ratkaistu LM 24 liittyvän hakemusasian yhteydessä eli asian, 
joka ei ole käsitellyt kyseistä vesijaetta, kuulematta asiassa Tamincoa tai pyytämättä asiasta 
ympäristönsuojelulain (527/2014) 42 §:n mukaisia lausuntoja. 

2 VAATIMUKSET 

11. Taminco vaatii, että alla tarkemmin ilmenevin perustein Vaasan hallinto-oikeus: 

 1 ensisijaisesti muuttaa valituksenalaista päätöstä siten, että ioninvaihtomassojen regenerointi-
liuos saadaan johtaa avo-ojan kautta Oulujokeen siten kuin Lupapäätöksessä on määrätty; 

 2 toissijaisesti muuttaa valituksenalaisen päätöksen lupamääräystä 5 siten, että Tamincon on esi-
tettävä aluehallintovirastolle suunnitelma ioninvaihtomassojen regenerointiliuoksen käsittelystä 
kahden vuoden kuluessa valituksenalaisen päätöksen saatua lainvoiman, jonka perusteella 
aluehallintovirasto voi täsmentää Lupapäätöksen lupamääräyksiä. Mahdollisten täsmennysten 
antamiseen asti ioninvaihtomassojen regenerointiliuos saadaan johtaa avo-ojan kautta Oulujo-
keen siten kuin Lupapäätöksessä on määrätty. 

3 VAATIMUSTEN PERUSTEET 

3.1 Toiminta on jo nykyisellään parhaan käyttökelpoisen tekniikan edellyttämällä tasolla 

12. Hallintolain (434/2003) 45 §:n mukaan päätös on perusteltava. Perusteluissa on ilmoitettava, 
mitkä seikat ja selvitykset ovat vaikuttaneet ratkaisuun sekä mainittava sovelletut säännökset. 
Edellä viitattu säännös soveltuu poikkeuksetta muun ohella ympäristönsuojelulain nojalla an-
nettaviin päätöksiin.  

13. Aluehallintovirasto on perustellut regenerointiliuosten viemäröintiä koskevaa velvoitetta sillä, 
että mainittujen jätevesijakeiden johtaminen vesistöön ei ole parhaiden käyttökelpoisten teknii-
koiden mukainen toimintatapa.  

14. Aluehallintovirasto ei ole kuitenkaan viitannut päätöksen perusteluissa siihen vertailuasiakirjaan 
taikka BAT-päätelmään, jonka nojalla viemäröintivelvoite on asetettu. 

15. Päätöksestä ei ilmene, onko aluehallintovirasto ottanut ratkaisussaan huomioon muun ohella 
sen, että Taminco nykyisellään neutraloi regenerointiliuoksen, taikka sitä, täyttääkö neutralointi 
parhaan käyttökelpoisen tekniikka vaatimukset. 

16. Käsiteltyjen vesien johtamista avo-ojan kautta Oulujokeen ja sen suhdetta parhaaseen käyttö-
kelpoiseen tekniikkaan on tarkasteltu noin 18 kuukautta ennen valituksenalaisen päätöksen an-
tamista eli 23.6.2020 annetussa Lupapäätöksessä. Lupapäätöksen kohdassa ”Ympäristöluvan 
harkinnan perusteet ja luvan myöntämisen edellytykset” todetaan, että Tamincon toiminta 
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vastaa BAT-päätelmiä, kun toimitaan Lupapäätöksen ja siinä annettujen lupamääräysten mu-
kaisesti. Tamincon selvitys sen toiminnassa käytössä olevista tekniikoista ja menetelmistä ver-
rattuna pääasiallista toimintaa koskevassa vertailuasiakirjassa ja päätelmissä esitettyyn on lii-
tetty Lupapäätöksen liitteeksi 2. Todettakoon, ettei toimintaan soveltuvia BAT-päätelmiä ole 
päivitetty Lupapäätöksen antamisen jälkeen eikä Tamincon toiminta ole muuttunut Lupapää-
töksen antamisen jälkeen. Edellä selostettu huomioiden Tamincon toiminta jo nykyisellään vas-
taa toimintaan soveltuvia BAT-päätelmiä. 

17. Lausunnossaan Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (”ELY-keskus”) 
ei ole nähnyt Lupapäätöksen mukaisten vesijakeiden edellyttävän toisenlaista käsittelyä. Toi-
minnan voidaan siten valvontaviranomaisenkin antaman lausunnon perusteella arvioida täyttä-
vän parhaan käyttökelpoisen tekniikan vaatimukset. 

3.2 Hakijaa ei ole kuultu regenerointiliuoksen viemäröintivelvoitteesta  

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

19. Nyt käsillä olevassa asiassa on ollut kyse LM 24 selvitysvelvollisuuteen perustuvasta hakemus-
asiasta eli TSP-veden valmistuksessa muodostuvan sakan erottamisesta ja käsittelystä sekä 
säiliö- ja autolastauksen hönkien keräämisestä ja käsittelemisestä. 

20. Hakemusasiassa ei ole ollut kyse regenerointiliuoksen käsittelyvaihtoehdoista eivätkä Tamin-
con toimittamat selvitykset edellä mainitusta syystä myöskään sisältäneet kyseiseen vesijakee-
seen liittyviä selvityksiä. Todettakoon, että niin aluehallintovirasto valituksenalaisessa päätök-
sessä kuin ELY-keskus antamassaan lausunnossa ovat todenneet, että Tamincon esittämät 
selvitykset, joihin ei edellä selostetun mukaisesti sisältynyt regenerointiliuosta koskevia selvi-
tyksiä, vastasivat sisällöltään LM 24 vaatimuksia.  

21. Edellä selostetusta huolimatta aluehallintovirasto on sisällyttänyt LM 24 selvitysvelvollisuuteen 
perustuvaan päätökseen regenerointiliuoksia koskevan velvoitteen. 

22. Aluehallintovirasto ei ole varannut Tamincolle tilaisuutta lausua asiasta taikka pyytänyt Tamin-
coa täydentämään hakemusta kyseiseen vesijakeeseen liittyvillä selvityksillä. Aluehallintoviras-
ton saamissa lausunnoissa ei myöskään ole edellä mainitusta johtuen arvioitu regenerointiliu-
oksen viemäröintiin liittyviä seikkoja, kuten siitä saatavaa ympäristöhyötyä taikka vesihuoltolai-
toksen mahdollisuudesta vastaanottaa regenerointiliuosta nykyisen tuotantotason mukaisia 
määriä. Aluehallintovirastolla ei ole ollut käytettävissä asianmukaisia selvityksiä, joihin valituk-
senalainen päätös olisi regenerointiliuoksen viemäröintivelvoitteen osalta tullut perustua. Puut-
teellisten selvitysten vaikutusta valituksenalaiseen päätökseen on arvioitu lisäksi valituksen 
kohdassa 3.3. 

23. Edellä selostettu menettelyvirhe on johtanut siihen, ettei aluehallintovirasto ole pystynyt arvioi-
maan vaihtoehtoisia lupamääräyksiä viemäröintivelvoitteelle eikä myöskään viemäröintivelvoit-
teen kustannuksia suhteessa siitä saataviin ympäristöhyötyihin. Koska Tamincoa ei ole kuultu 
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uudesta regenerointiliuoksen viemäröintiin liittyvästä velvoitteesta, on valituksenalaisen päätök-
sen lopputulos ollut Tamincon näkökulmasta odottamaton. 

24. Kuulemiseen liittyvän menettelyvirheen vuoksi valituksenalaista päätöstä on muutettava siten, 
että regenerointiliuosta koskeva viemäröintivelvoite poistetaan. 

3.3 Regenerointiliuosta koskeva ratkaisu perustuu puutteellisiin selvityksiin 

25. Hallintolain 31 §:n mukaan viranomaisen on huolehdittava käsiteltävänä olevan asian riittävästä 
ja asianmukaisesta selvittämisestä hankkimalla asian ratkaisemiseksi tarpeelliset tiedot sekä 
selvitykset. 

26. Valituksenalaisen päätöksen taustalla on Lupapäätöksen LM 24:ään perustuva selvitysvelvolli-
suus, joka ei ole edellyttänyt Tamincoa esittämään erillistä suunnitelmaa esimerkiksi re-
generointiliuoksen käsittelyvaihtoehdoista. LM 24 koskevista perusteluista ei myöskään ilmene, 
että selvityksen olisi tullut käsittää suunnitelma regenerointiliuoksen käsittelemiseksi.  

27. Edellä mainitun vuoksi Taminco ei esittänyt käsillä olevan hakemusasian yhteydessä selvitystä 
regenerointiliuoksen käsittelystä taikka mahdollisia käsittelyvaihtoehtoja ja niihin liittyviä kustan-
nus-hyötyanalyyseja. Tällaista selvitystä ei myöskään aluehallintovirasto pyytänyt esittämään 
hakemusasian käsittelyn yhteydessä. Koska LM 24 ei edellyttänyt esittämään regenerointiliu-
okseen liittyvää selvitystä, ei yksikään lausunnon antaja lausunut regenerointiliuosten käsitte-
lystä tai sen käsittelyvaihtoehdoista. Aluehallintoviraston käytettävissä ei siten ole ollut lausun-
nonantajien näkemyksiä regenerointiliuosten käsittelystä. Aluehallintoviraston menettely on 
tältä osin ristiriidassa hallintolain 34 §:n ja ympäristönsuojelulain 42 §:n kanssa. 

28. Puutteellisen selvityksen vuoksi on muun muassa epäselvää, mitä käytännön järjestelyitä re-
generointiliuoksen viemäröintivelvoite edellyttää, kuinka suuria vesimassoja vesihuoltolaitoksen 
viemäriverkostoon on mahdollista johtaa tai onko vesihuoltolaitoksella ylipäätään valmiuksia 
vastaanottaa kyseistä vesijaetta. Mikäli vesihuoltolaitoksen viemäriverkosto asettaa rajoituksia 
sille, kuinka suuria vesimassoja viemäriverkostoon voidaan johtaa, voi tämä edellyttää muun 
muassa erillisen varastoaltaan rakentamista, joka puolestaan lisää velvoitteesta johtuvia kus-
tannuksia. 

29. Valituksenalainen päätös, siltä osin kuin se kohdistuu regenerointiliuoksen viemäröintiin, perus-
tuu riittämättömiin selvityksiin kyseisen vesijakeen käsittelyvaihtoehdoista, viemäröinnin toteu-
tusmahdollisuuksista, viemäröinnistä aiheutuvista kustannuksista ja siitä saatavista ympäristö-
hyödyistä.  

30. Selvitysten puutteellisuudesta seuraa, että päätöksen tukena olevat perustelut ovat riittämättö-
mät, kun huomioidaan päätöksen vaikutukset Tamincolle niin käytännön kuin kustannusten ta-
solla. Puutteellisten selvitysten vuoksi regenerointiliuoksen viemäröinnin tarpeellisuutta taikka 
teknisiä ja taloudellisia mahdollisuuksia ei ole voitu arvioida ympäristönsuojelulain 52 §:n 3 mo-
mentin edellyttämällä tavalla eikä päästöstä perustella hallintolain 45 §:n edellyttämällä tavalla. 
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3.4 Viemäröintiin liittyvää kustannus-hyötyanalyysia ei ole toteutettu asianmukaisesti 

31. Valituksenalaista päätöstä on merkittävin osin perusteltu aluehallintoviraston tekemällä kustan-
nus-hyötyanalyysilla. Aluehallintovirasto on esimerkiksi arvioinut, että flotaatiolietteen viemä-
röinnin mahdollistamiseksi tehtävien muutostöiden aiheuttama kustannus on kohtuullinen siitä 
saataviin hyötyihin nähden. 

32. Hulevesien osalta aluehallintovirasto on puolestaan arvioinut, että viemäröinnistä ja johtami-
sesta jätevedenpuhdistamolle aiheutuisi merkittäviä lisäkustannuksia eikä kustannuksia voida 
pitää kohtuullisina huuhteluvesien johtamisesta viemärin kautta jätevedenpuhdistamolle saata-
viin hyötyihin nähden. 

33. Regenerointiliuosten osalta aluehallintovirasto on todennut, että vesijakeen johtamisesta vie-
märiverkostoon yhdessä sakkapitoisen veden kanssa aiheutuvat kustannukset ovat kohtuulliset 
siitä saatavaan hyötyyn nähden. Aluehallintovirasto on siten perustanut päätöksensä osin vie-
märöintivelvoitteen perusteella tehtyyn kustannus-hyötyanalyysiin. 

34. Valituksenalaisen päätöksen perustelut ovat puutteelliset siltä osin, kun ne liittyvät regeneroin-
tiliuoksen viemäröintivelvoitteen kustannus-hyötyanalyysiin. Asian puutteellisen selvittämisen 
vuoksi aluehallintovirastolla ei ole ollut käytettävissä sellaisia tietoja ratkaisunsa pohjaksi, joilla 
se olisi voinut arvioida viemäröinnistä aiheutuvat kustannukset ja suhteuttaa niitä viemäröin-
nistä mahdollisesti saataviin ympäristöhyötyihin.  

35. Tamincon tekemän selvityksen mukaan regenerointiliuoksen ohjaaminen vesihuoltolaitoksen 
viemäriverkostoon aiheuttaa Tamincolle noin 65 637 – 87 516 euron vuosittaiset kustannukset.2 
Edellä mainittuihin kustannuksiin ei ole laskettu mukaan investointikustannuksia, joita velvoite 
aiheuttaa. Investoinnissa tulee huomioida, että regenerointi vesien viemäröintivelvoite edellyt-
tää vesijakeiden erottelun siten, että hiekanerotuksen vedet johdetaan avo-ojaaan ja re-
generointivedet sekä flotaatioliete viemäriin. Investoinnin suuruuteen vaikuttaa myös mahdolli-
sen tasausaltaan rakentamistarve, koska Oulun Vesi Oy on lausunnossaan todennut, että ”Ou-
lun Vesi määrittää viemäriverkostoon johdettavien vesien hetkellisen maksimivirtauksen, mitä 
ei saa ylittää viemäriverkon kapasiteetin varmistamiseksi.”  

36. Ympäristövaikutusten osata todettakoon, että ELY-keskus on Lupapäätökseen ja valituksen-
alaiseen päätökseen liittyvissä lausunnoissaan katsonut, että avo-ojaan johdettavat ja sieltä 
edelleen Oulujokeen ohjautuvat vesijakeet eivät merkittävästi heikennä Oulujoen vedenlaatua 
tai vesienhoidon tavoitteiden saavuttamista Oulujoessa. Viemäröintivelvoitteella ei lausuntojen 
perustella voida katsoa olevan huomattavaa ympäristöhyötyä.   

 
2  Pelkästään flotaatiolieteen viemäröintikustannus on selvityksen mukaan 42 600 - 85 000euroa vuodessa (alv 0 %), kun flotaatioliet-

teen arvioitu määrä on 15 200 - 30 400 m3/v. 

Regenerointeja tehdään vesilaitoksella 3–4 kertaa viikossa ja vesimäärä on noin 150 m3/regenerointi. Regenerointivesien määrä on 
tällöin noin 23 400 - 31 200 m3/v. Yhteensä flotaatiolietteen ja regenerointiliuoksen määrä on noin 38 600 - 61 600m3/v, jolloin kus-
tannus vesien johtamisen osalta selvityksessä käytetyllä hinnalla laskettuna on noin 108 273 – 172 788 euroa vuodessa (alv 0%). 
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37. Edellä viitatut ELY-keskuksen lausunnot sekä Tamincolle viemäröinnistä aiheutuvat kustannuk-
set huomioiden, aluehallintovirasto päätös perustuu kustannusten ja ympäristöhyötyjen virheel-
liselle vertailulle. 

3.5 Regenerointiliuoksen viemäröintivelvoitteelle ei ole ympäristönsuojelullista perus-
tetta  

38. Regenerointiliuoksen johtaminen avo-ojan kautta Oulujokeen perustuu Lupapäätökseen. Kuten 
Lupapäätöksessäkin on todettu, toimittaessa lupamääräysten mukaisesti toiminnasta ei ennalta 
arvioiden aiheudu terveyshaittaa tai merkittävää muuta ympäristön pilaantumista tai sen vaa-
raa. Vastaavan näkemyksen on jakanut myös ELY-keskus, joka on Lupapäätöstä ja valituksen-
alaista päätöstä koskevissa lausunnoissaan katsonut, että avo-ojaan johdettavat ja sieltä edel-
leen Oulujokeen ohjautuvat vesijakeet, joihin muun muassa regenerointiliuos lukeutuu, eivät 
merkittävästi heikennä Oulujoen vedenlaatua tai vesienhoidon tavoitteiden saavuttamista Ou-
lujoessa.  

39. Ottaen erityisesti huomioon, mitä ELY-keskus on lausunut ympäristövaikutuksista, jotka vesija-
keiden johtaminen Oulujokeen aiheuttaa, on regenerointiliuosta koskevaa ehdotonta viemäröin-
tivelvoitetta pidettävä ympäristönsuojelullisesti perusteettomana. 

40. Aluehallintovirasto ei ole päätöksessään arvioinut sitä, onko velvoitteelle kustannustehokkaam-
pia taikka ympäristöhyötyjen näkökulmasta muita vaihtoehtoja, kuten vesijakeeseen liittyvää 
tarkkailuvelvoitetta taikka vaihtoehtoista käsittelymenetelmää.  

41. Hallintolain 6 §:n mukaan viranomaisen toimien on oltava oikeassa suhteessa tavoiteltuun pää-
määrään nähden (suhteellisuusperiaate). Ympäristönsuojelulain mukaisessa lupa-asiassa suh-
teellisuusperiaate edellyttää käytännössä sitä, että viranomainen mitoittaa toimintansa alim-
malle sellaiselle tasolle, jolla saadaan aikaan tarvittava vaikutus. Suhteellisuusperiaatteen li-
säksi lupaviranomaisen harkintavaltaa lupamääräysten mitoittamisen osalta ohjaa ympäristön-
suojelulain 52 §:n 3 momentin säännökset. Yhtenä keskeisenä periaatteena on, että lupamää-
räyksillä tulee pyrkiä aina mahdollisimman kustannustehokkaisiin ratkaisuihin ottaen huomioon 
toiminnan tekniset lähtökohdat.  

42. Kun aluehallintovirasto on edellä kuvatusti jättänyt arvioimatta regenerointiliuoksen viemäröin-
tivelvoitteen kustannukset suhteessa siitä saatavaan ympäristöhyötyyn ja kun valituksenalai-
sesta päätöksestä ei muutenkaan ilmene, millä tavalla hallintolain 6 §:ssä säädetty suhteelli-
suusperiaate taikka ympäristönsuojelulain 52 §:n 3 momentti ovat ohjanneet aluehallintoviras-
ton päätöksentekoa, on regenerointiliuosta koskevaa ehdotonta viemäröintivelvoitetta pidettävä 
myös kohtuuttomana ja suhteellisuusperiaatteen sekä ympäristönsuojelulain 52 §:n 3 momentin 
vastaisena.  

3.6 Vesinäytteet sisältävät poikkeamia, jotka johtuvat mittausvirheistä tai kontaminaa-
tiosta 

43. Päätöksen taustalla olevat analyysitulokset 16.12.2020 ja 5.5.2021 otetuista näytteistä vesilai-
tokselle tulevasta ja vesilaitokselta Oulujokeen johdettavasta vedestä sisältävät poikkeamia, 
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jotka ovat tulkittavissa joko virheellisiksi tuloksiksi tai kontaminaatioksi. Edellä mainittu on to-
dettu myös Tamincon 30.6.2021 aluehallintovirastolle toimittamassa hakemuksessa. 

44. Valituksenalaisen päätöksen perusteluiden yleispiirteisyydestä johtuen on epäselvää, miten ha-
kemuksen mukana toimitetut analyysitulokset ovat vaikuttaneet valituksenalaisen päätökseen. 

45. Edellä mainitun osalta Taminco viittaa ELY-keskuksen Lupapäätöstä ja valituksenalaista pää-
töstä koskeviin lausuntoihin; avo-ojaan johdettavat ja sieltä edelleen Oulujokeen ohjautuvat ve-
sijakeet eivät merkittävästi heikennä Oulujoen vedenlaatua tai vesienhoidon tavoitteiden saa-
vuttamista Oulujoessa. 

4 LOPUKSI 

46. ELY-keskuksen lausunnon perusteella avo-ojaan johdettavat ja sieltä edelleen Oulujokeen oh-
jautuvat vesijakeet eivät merkittävästi heikennä Oulujoen vedenlaatua tai vesienhoidon tavoit-
teiden saavuttamista Oulujoessa. Aluehallintovirasto on edellä mainitusta huolimatta asettanut 
ehdottoman viemäröintivelvoitteen regenerointiliuoksen osalta. Aluehallintoviraston päätök-
sessä ei ole tarkasteltu mahdollisia vaihtoehtoisia tapoja käsitellä regenerointiliuosta. Päätök-
selle ei ole ympäristönsuojelullista perustetta ja se on tältä osin myös suhteellisuusperiaatteen 
vastainen. 

47. Aluehallintovirasto on tehnyt valituksenalaisen päätöksen kuulematta Tamincoa taikka pyytä-
mättä asiasta lausuntoa asiassa toimivaltaisilta viranomaisilta. Asian puutteellinen selvittämi-
nen on johtanut päätöksen virheelliseen perusteluun. Virheelliset perustelut ovat puolestaan 
johtaneet virheelliseen ratkaisuun regenerointiliuosten osalta.  

48. Regenerointiliuosta koskevaa velvoitetta on perusteltu niin parhaalla käyttökelpoiselle teknii-
kalla kuin kustannus-hyötyanalyysilla. On epäselvää huomioiko valituksenalainen päätös sen, 
että regenerointiliuos neutralisoidaan ennen sen johtamista avo-ojaan. Ottaen huomioon, että 
Tamincon toiminta on todettu 23.6.2020 annetussa Lupapäätöksessä toimintaan soveltuvien 
BAT-päätelmien mukaiseksi, on aluehallintoviraston perustelu parhaan käyttökelpoisen teknii-
kan osalta virheellinen. Ottaen huomioon, että ELY-keskus ei ole nähnyt ympäristönsuojelullisia 
perusteita Tamincon toiminnan muuttamiselle sekä sen, että viemäröintivelvoite aiheuttaa mer-
kittäviä kustannuksia Tamincolle, on aluehallintoviraston perustelu kustannus-hyötyanalyysin 
osalta virheellinen.  

49. Tässä valituksessa esitettyjen perusteiden valossa valituksenalainen päätös on regenerointiliu-
oksen osalta lainvastainen, minkä vuoksi hallinto-oikeuden tulee muuttaa päätöstä kyseisen 
vesijakeen osalta siten, että toimintaa saadaan jatkaa Lupapäätöksen mukaisesti.  
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